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Evad Sår nan og ta:ker ugen før nea. skal
på langtur?
Nå^r clu det hele? Du skal huske ciet og d.et,
og tie to slilste tanker son nok er de
verste. Klarer cykleu ciet uden vrøvI og
kla^rer clu rlet selv?
Ti nå.ecle clet hele (i sidste øjeblik) og
kom afsted veat 5 tlaen fredag norgen saro-
men med Qffe (Poeten) og Li11e nor i
HjorrS.kær. G::srsen k1. 5.1o.
Eer vsrtecle wi til k1. J.lo.
PeDgesag€r blev ordaet, briller pud.set og
hved vi nu nsrglede blev købt.
Nu var tlet uoget ved at køre og merl en
}aetigheci på 12o h/t nÅetic vi Renrlsburg,
drejed.e så ef Dotl Itzehoe. Efter en rund.-
tur på Itzchoe's topperle brosten, var en
per tyskele i en sarai-nilåse så venlig at
ofre tid på at føre os på vej til cltick-
stadt, hvor vi sku1le roecl en liI1e færge
over Elben.qi sette et stlrkJce franskbrød tiI livs (et

- j.l lrver altså), på vej over.
-Yftiere g.ik tiet til Breuelvtirtc ad sjove og

uncierligc oå veje. Vejret ver herligt.
Yed flodeu 0ste, blev vl fragtet over på
en svsrebro, tler var plads ti1 en 1astbiI,
to serilidlåser og så vor€ trc Bikes, det
kostcde 5o pfennJg stk.
For at kome ti1 3rake, skulIe vi sejle
over Weser flodeu, rlet tog et kvarter.
På tleo aDaleu sidc slog vL os ncil med noil-
paklrcn, og.utlslgt over flodea (et skøat
mrtlæt sya.), se,nt eD flok velvoksue tyrc.
Dc va:e lklce serllg venllgstillet og rla cle

]HO]L]LAN§T]D var komet on på tlen and.en side hegnet, be-
grnrite vi at blive betørke1ige. Jorden f1øj
oD ørerne på dem a1t imens d.c brølede som
besattc. Heldigris va.r d.er en IiI1e kanaL
jmellen os og den og de var vandsla-ække, vi
skul-1e nok lade v-ære ned at wøme over tiI
den.
Efter endt uåltiti, gik det videre ti1 01-
denburg og et stykke før den hollandske
g?anse, holdt vi igen rast med pomfrites og
nasser af skovqrrer.
Leer nåede vi ved J tiden og nu ku.nne Iaan
se der var TT i Åssen. Der holdt en stak-
fultl cykler lige på den anden sid.e g::ansen.
Vi kørte selvfø1ge1ig for langt inden vi
fa.nd.t vejen hvor vi sku1le dreje af nod
Borger og da vi fanclt Borger, skul1e vi
filcie Dlouwenerzanrd.. Vi sgrrgte en leonand
og fik en hel Easse uforståe1ige ord slniait
t hovedet.
Det nåtte vi have en is på, og så fandt vi
også turtigt Drouwenerzand.. Der var camping
på en foclbolrtpfads. Telt blev s1ået op og
aIt lagt tiL rette.
Så skulIe tæffnet bave et efterslm og på
vejen rlerzrecl nødte vl selrrføIge1ig Mlke og
Johs. I,Iike med skjorten forkert på, nå be-
nene havd.e h.an da iHce fået forkert uci af
sengen.
Eer va.r nange kendte og ukendte ansigter,
snakket blev tler og så var ttet ædetirl igen.
Yi havde slebt grej og nad. meil, bare tl1 at
vgntre.
Der var nogtt tler hed byfest i Assen.
Sku11c vi deri.ud eller sove? Det bl,ev en
tur til Assea. Johs og Mike vi11e også ned.
Eer var der 1iv og glarle rla€pr bIaørsik og
aaden 1arn.
Cyklerne fi} beskeil på at blive hvor rle var

(fortBættes side l)
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TRÆFFNER
18.-2o. september
f. int. Zielfart - trappenka.up notdtyskland
- S.}I.C. er tiLnelalt, så nød op og

tilnelti jer son necll. af Sycijysk
z MC-c1ub, Danmark, TIflan SoM S.t4.C.:

ner skal afleveres en liste necl
a1le navne fra klubben son er ti1-
nelclt. Zielfartkort hos ReaI.

19.-2o. septenber
2. i-nt. }lC-fræffen Brake V-§skIaDaI. I'Ian

køler fla Blake Eod Detnoltt/Wehn-
beckerheicle ca. t h. Stetiet hed.dcr
Yårdslnrset trAIR IÅND'lImRtr. Der er
Pirelli pi1e, d.er vJ.ser vej.

19.-2o. septenber
Ra1§ of The Stee1 Eorse ( Iltrtder af ståI-

hesten). Brugge, 3e1gien.

25.-27. septenber
Rcirbov ffå-I\y AE.: Rainbov MC-c1ub, Santl

I'larcelr Rue tr!. Gangler 51, Borme-
voie, L:xenborg.

1o.-11. oictober
2. int. MC-Tr=ffen, Altenhof, Trier, Y-T

V-§sk1and..
Det ligger vetl Mosel-f1oden.

15.-18. olrtober
Løve ReI§, Zold.er, 3eIgien.

Me11en Autncnen og lJiege.
Fortll-Deld-irrg skal gøres.
Moto-Club Bnue11es, 85, hrc du
wleux }Ioulil, 115o 3nr:e11es, 3e1g.

24.-2r. olctober
Captah Cook Ra11y, Wltton Cestle ?ed Bls-

hop Aucklantl, County Drrhs.o, &lAlard

11. olctober og
1. november

4. int. lteffeu
Icuchtcnburg, Restede, Y-[yek1end.

Det ligg€r nord for Olcienburg.

NYT
FRA

MC.FRONTEN

ONSDAG AFTEN V
Onsclagsnøderne er uu Is€t tll bestæte
steder. Det gtk Jo ikke med søndagene, nen
nu p!øver vl netl onsciag:.
Itløcleticlerne e! k1. 8.oo, pgn 1 krn godt
køre ti1 strandea 1 Åe,benraa og fø1ges netl
clen cler evt. komer.
Vi li&Eer utl netl følgenrle steder:
Onsdag clen 15. sept.: hrggård.@ilde Kro

1l<It aord. for Blbe.
2r. - Tomashus nori for

Eederslev.
1o. - }løgclt.radcr, Schac-

keaborg Slotelao.
7. okt. Skanliagsbar:ken.

14. Kegnas trbrgcleo.
2L. - Iuailtoft Kro, syd

for .{.eberras,.

LYSBILL ED
&

SMALFILM
S.ILC. affuoltlel fi]naft.D oDEtlag ttcn 7. ok-
tober k1. 2o.oo på rals Badgtr 1a1.
Dcr vII sa@r a.ftca b1lyG

POKATIIDNETiI]IG V
Ila fIg. Brran€lnenter: Ziclfart og kolrt-
start vcd Erttc veek-cnd., poEtkaoscløb,
orieuterirogsløb, tæieI.

n d..

I ovenask ulg .
hvad hå.r jeg gjort

0raage fIalmer, nå
T'tslse err (yr blendllgj

2



under voles n:nttfirr. PA hovedgaden, son v€rr
spErrct a^f for trafj}r blet/ iler solgt a1t
urligt nc11en hinandet.
Flsk, både røget og stegte, oen nøtdene son
sku11e sæIgc tleD kuuc iH<e rigtig enee,
efter nogen råben og sbigenr kastea ned
fisk og penge, fik eu J-il1c trim koae eacle-
1ig tyssct detr tred igen.
I et pat tiner gi-k vi nrndt og kiggede og
købte forgkelllge souviniers. Så fanclt de
trætte covboys deres skild<eIlge jernhestet
kørte hjen og g:ik på hoveclet lseng.
Lørrilag norgen vå€netle vi forsent nen rri fik
the og kaffe ned ha.lvantlen skive mgbrøtl ti
ti1 hvcr og så tog vi afsted ti1 Assen.

Erdlket uotivt
Det var gnrsont va:ot her hele dagenr så vl
werlte brevt.

GLlbcrto Parlottlr Iomos

Selve 1øbet vi1 jeg iJd<e ucldybe, tlet over-
lader jeg tl1 sleibenten ltike the Bike.
Een uatler aften nåecle vl tilba6e tlI hou-
ueEerzeaal, eftcr cD gaug kø-kørse1 udea
119!. Vl Ebrbbede næmest cyklerrre efsted.
&letid igen, og sÅ nerl til trefftret. Folk
sad i ltg iatle 1 ealeu nen vi fanrlt et Ie-
tllgt bor udleD for et vindue. ner var lotterl
I <tcu hclt store stl1, vi ftk bådc gLes oB
elektrLsk ur netl \jen saDt en he1 uasse
aDdrc @åti-ng.

3

Efter lang ticls venten, va,r der prænieucl-
delirg. Nu fik jeg en ovenaskel,se' jeg
havd.e vr:nclet første præie i tlameklassen.
Det var et ur neclilclslelbtion og d.et hele.

Karen
ned si-n
flotte
prænIe

Vi var aIle godt trette, selv om Johs og
I"like var nervøse efter en tur på Sua:ki;
(det va.r noget ned den fo:æiciable bastig-
heat).
Søndag roorgen blev Poeten og Li11e nor
sendt i byeu efter brø<I og franskbrød og
nu fik vi a1le et godt nåItid.
Ilvord.an vi fik plad.s ti1 det heler da vi
paldrecle sarmen, veti jeg i}d<e nen det hele
var iei og v1 koE afsted ved 11.oo ticlen.
E't mÅltid på vejen hjen skul1e vi og6å
have, det blev tlI forloren skiltlpadde og
pø1ser necl hollantlsk brøcl til. Orrenpå the
ef konservestlåser.
Ylclerc til BreueDr hvor tle! begmtite at
regne, tiet gjorde clet ti1 vi nåede Ealborg.
Kiel blev også nået, nen så begrndte Stecn's
et sukke ned i gearkassen. Efter lange
diskussioner kon vi tla enttellg videre ti1
Schlesrig, så vi1le den kun køre i 5. gear.
net gik lidt langsont vitlere og fteme var
i 1<1. 21.1o, nøg haæende trætte.

IGtlI. nr.72 - I(arutr

)1 ti('rnavkEr
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Ferie TT Zietrart
Oete og und.ertegneile kørte til Bmo for et
sc I[ løb. Yt fik vtgun og startccle fra
hosger f?etlag ilen L7.-7.-7o kl. 14.oo.
Det g'i.k goAt, tudtit vi koro ti1 Iiinctnrrgcr
Eeltle, så bcgrailte <let at rcgnel og itet
gjordc tlet ti1 Rahafeltl, hvor vl va.r kI.
21.oo.
Der ovemattetle vl så, stod tictllg op
reste oorgen og kørte derfra k1. B.oo.
trba Kassel til ldinchen ver der eD stor kø
hele vejcn, nen 0ste kørte på nitlterstrt-
bcn, på rlen oåde kon vi dog lnrrtigerc fren.
I Minchen gik <ter lurl på tten eae af vore
olic«lulke men dcn andea var aæstea tou og
vi leildGale da, ce. 1 ef tle 5 1.
Så git ttet vlilere til Wicu, kvortil vJ. aa-
kon kl. 2J.oo.
Sønclag norg.en etartetlc vi så noil Brno. Dct
tog os ce. 1å tl-Ec at kome ucl af Wlen,
nen så gCJ< rtet <ta freued I.gca, eelv ou dcr
var sklAc dår1ig vcJ hele vcjcu. yi var
først i Srao kf. L2.)o og gik tierfor glip
af 5occ
*, se JJ
cler Ke1
(vi:rtter
start i
Iøb6t ver fsædLgt kl. U.Jo, og cfter eu
neget forsllket oltideg, startede vl Dal
Eadersdorf vcd lrllcu, hror vl baydq {yyrto-
geret os på ct pensiona,t.
ila.ndag I'ik nctt at ktgge 1ltlt aoucrc på
I'Iiea.
Tirscleg l<ørte yi eu tur til lrfieishkirchcm
ca. loo h fra l{leu. Der var vl oppc L
klippeme (ca. 2ooon over bavct).-ia U5eo-
vej.n v8'r vt på vej ti1 elr så, trocd.c wl
tla, I,Iarieusu viste eig aeolig et rrur6 eu
lillg fonastryr.
Oasilag cfterultttiag kørte Oste en tur ti1
Kalt.lcaberg, jcg blcv hjæ på grespløeu
og nøtl eoIen, cla jcg cftcrhåaden v8r blc-

vet sLide øn i bagstellet af et si<icle på
Kawasakien.
Om aftenen var vi på Ga.sthof trb6s11 og ftk
aftensmad og et pa,r pl1e for mnge.
Torstlag eftemid.dag kørte vi igcn en tu-r
tiI Vieu og gik n:ndt og så på bJrea, Een
skul1e vi se tlet hc1e, vi11e ilet n.indst
ta6c os en uge.
heda€ efternirldag clasecle Ti, og k1. Ig.oo
stertede vi på Ziclfart ti1 Eckerrfiid.e,
Eftcr nenge forhfurdtinger, da vi hvcrken
kurme få et stenpel vett po1it1et, braatt-
vesenet cJ.1er tourilgklubben, flk vi et
stenpel verl en tankstation og kørte fra
Vien k1. 18.Jo.
Yi var ret uhcl<Iige med vejret, a11ered.e
ca. 1o h før vi kon ti1 Llnz, begmctte d.et
at rcgrre og t for.
nøje1sc, d.et U
8TænSe, Den s oPr
troeile vi <Ia. igen
og blev ved t
Yi kørtc hele nattcu, nen kI. 7.1o tølnee
norgen nelcltc srJ'ten sig. yi kørte ind. på
et Gasthof os fik norgenkaffe, Oste fik
også et va,rrt. kaffebad, da en a.f scnritri-
ce::ae tabte cn kande varu kaffe ued over
han Efter uorgcnuad.en og kaffebadet gik
aiet vlaicr€, na: a^kt hm uogle få h, så var
autobaaen eperr:t af et uheltt og vi blcv
sendt cn tu: på I "nilet af politict. Der
kørte vi i ca. 2$ ti-oe ind.ea vi kon på
anto6aaca ig!a, tla vistc Aet stg at vi tun
var komet l5 h fren i dc 2å ti-Ee.
lfu nlnr]lg vl h.eve kuI på for et nå tiet.
Kavasakieu g'it ur rcstea af vcjen for fulct
elmre, h.:n efbrrrait ef tankstop. Vi var i
Eckealtrric kl. 15.5o og kørbe hjen tterfra
kl. 22.oo.
Lige bortsct frE at vi var tr:ætte og ncgct
eøøeige, var ilet elLers en neget god og vådfur.

Med MC-hilsen
lleiiL. nr. 5 Inritie

Icld'cr ti1 az=algereater, SøcESljl 
.-,. !

,,LARSEN.TRIM..
YAMAHA-TOMOS

f lere omdr. foran
hotar bsrsps't SpeCia le: tUning

Vestersade .;t""3åX'fl.'ir:"# 
Lorcen 

(o4s) 
=.,eae



J

Dagsorde n:
1. Te1g ef Airigent
2. hotokol
,. FolsDandens beretai.ng

4. Regnskab

5. Yals
Å. tr'ortaacl
B. Næstfoarand
C. f,asserer
I. { bestyrelsesnetllemer

6. Indkome forslag
7. EventucltJ

@
Sestyrelsen

afholtlee onsclag clea

2 3. september

1970

k1. 2o.oo prc. på Ke1ø Xad.e-

hotel.
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KA LØ STIt.TRIAt
TR ÆFFEN

1.-2. august
Det blev den helt store s.rcces i år nad ar-
rangenentet af Ka,lø Træffen.
Allerede freda6 efternidd.ag og aften kom
der deltagere.
Lørdag niild.ag begmclte titmeldilgen og folk
strømed.e ti1 over a1 forventnilg.
Der var stor tilfredshed ned træffnet
bIa.nd.t deltagerzre. Der blev tihelclt 21{
nocl 12! sidste år, det var en værdig frem-
8aJra.

Delta6ende lande og antal:

l8 ha.r i-ldre opglvet roc.

Yinclezne: Michael B1uro, 3ad Breisig/Rein
V-I|rskland - Eerkr.rles locc
52' }urt/tu
Yisser Creorge, Angeren, Ilolland
Suzu.lci T2o
Besselink Niko, Ångeren, Ho1-
land - BIII^I R-27 275 l/tu
Ilerming Melkersen, Holbæk
Honda llocc 2oo L/h
tr'alko Lr:mpisch, Wllter liur,
Schueits 825 l/ttu

Det blev jo en helt stor fiasko at a.:ran-
gere tria1.
Vi startede den 8. a:.rgust, hvor cler nødte
5 uart.tl op ned cykler over 2!occ, under
2!occ var der kun lø.rer'.
Resultatet: Vi11ia.E 7 strafp.

Iturt 25
Heile 28
ftrffe ,l
Oste 12
Svenil ,O

Iørda6 den 22. kl. 14.oo var der opstll-
let 4 se!.tioner o* Svenrl aolom på sjl BSA.
Efter 1 tine på øjet var cler stadigvek
ildre komet f1ere, så "*-:"d banernc. a.lgen. 5 nin. efter kon Williem og en kalIF -nerat, Oste kon lirit oenele, haa havde
haft lidt vrøvI ued. den ene kertnrrato!.
Men son i ser, 1 tieltager under 2locc og
2 over, kan jo ikJce tlive tiI noget.
h aIle cyklerne i styldcer, legne! det el-
ler hvad fand.en er der galtå 

RecI.

Ælclste deltagerz 6, åt
Itarry Walli:rrler, Skøvrle,
Sverip BMt{ R-6o

Clubpokal:
MC Tourin€i C}u,b - 1.715 l-h@,

BlllecItekster:
trba venstrc lod.ret: rIC folan set6n. Udsigt

op ti1 camplngpladsen. Ca.mpingpladsen.
l,tike bycier velkonmen på tysk. Steen øn-
sker Visser George og BesseUlk Nico,
Ho11and. tillykke necl pokalen. Æld.ste de1-

MC i-nd.e1irr6: o -72Jcc =
25occ-15occ =
)5occ-5oocc =
5oocc opaf =

Ergland 1
Ilollanci 4
Schweits 1
V-$sk1a.ncl lo
Darunark 151

heraf 29 nedI.
Sverige 2!
Norge 1

15
25
,4

!o2

,

I

I

I

tager Ear?y Wellintie!, Sverige. Afgang
ti1 Barsø. Ånkonst fra Barsø.

Karen o61 01e ved til-neldingsbordet. MC på pladsen.
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DET
JA PåNS KE

VIDUNDER
(fortsat fra (-ubiHren nr. 2)

0n aftenen tog jeg j-nstruktionsbogen fren,
og netl ti1 køjs. Det var nin hensigt at
stutlere derme neget grod,igt, for at utle-
fu.kke fejlbetjæLing af Qrret ligefra star-
ten.
Men katteLisussen va.r desværre forfattet i
utienlandsk. Jeg tror det var britanesisk.
I hvert fald forstod. jeg ikke et kIap.
Naste dag havrle jeg atter startvanskelig-
heder. Men vanskelighecler er jo son bekendt
skabt ti1 at blive overvundet. Eeltiiryis
er jeg rlog ili&e tabt bag af en sitievogn,
når clet drejer sig on stædige uu1tlyr. Der-
for §kkedes d.et nig også at overliste
sa.me. .dselet forvan<Iled.e sig pludseligt
ti1 en tiger, og efter jeg puttecle enthu ea
tiger i tanken, blev den da helt §sterisk.
Den vi11e ud og ja6e us§lctige 1an, becl.re
kenclt und.er pseudonlmet rrfede Daskitrer'r.

&r tilkørselsperiotle ekslstered.e ikke.
tr'abriH<en opgav kun, at motoren ikl<e nÅtte
drejes op i rlet rød,e felt,
Selvfø1ge1ig hilste jeg ciette ned begej-
strilg, endelig ln:lDe jeg nyde dens uenile-
Iige fartresurser lige fra staxtea.
øjebliklceligt styrtetie jeg ucl ti1 nin [s.o-
oa'sjuk veil navn rrGamJ.err. Fan lfsv l6gej-
strct ved synet af nin 1ryrg rrBig Bike".
Ean vi11e øjeblikkeligt ned ucl et køre. Med
start fra Åffenraa, styrede vl noz€,på. Mett
g{ snil på 1æberae, der vidlede on §ksa-
lighetl, stoltheti og r:nådeIig g1æde, nåede
vi så enttelig Sodr:n lkat. Eer nødte vi
vores skebne I fols af et lalgsomere kø-
leDtle køretøj pÅ flre §uI. Det vsr Ei-rr
hensigt at overbaLe same nøjagtigt son jeg
bavde 1ært riet I den teoretiske alel af
kørcprøvetr. Ilea netop dette blev vores
skæbnel For et 1 bedre forstÅr situationen,
bliver jeg her nødt ti1 et citere teori-
bogen. Jeg er rla også loof sikler på, at i
har glent hvad her står. 81. a. står u.uder
afsnittet oYffiEAIJIG: 'rKørend.e, der vi1
overbale en foralkørend.e, ska1, hvis dette
efter forholclene er aødvencligt, vett §tl-eller lyssigna-I sihe sig, et tlerme er op-
@rkaon på, at ban vi1 overbale. Den foraD-
kørend.e ska-l, når ban bliver opoerkson på
den bag:frakomenile, holde ti1 bøjre og on
fo:nød,ent standsc',.
Son sagt så gjort. Jeg gav et støtt i holaet.

Dette tesulteretle tlog 1, uodset heaslgteu,
at naotlen blev (ybt forarget. Rt vl-ndue
blev :r.r.LIet ned, og tlet var rkke just
mrkke ord tler strøøede ud ef BtafireEyn-
bolet. I si! lver a,t skeltte os rrnotorbøIler,
latlerjakJcer"og aHv. andte standa.rtt skælds-
ord, rykLetle ban os betatkellg tet på pelsen.
tru kuaae hm houh
reclcle vore skiJlrt. Men netop i <Iette skebne-
sven€le øjebliJc lotl «len oe i stlld<en. Kadeu
sprang ned et bragtlll Eelcligvls blokeretle
<len tlog jlJre hjulet, men strøg bare bagucl.
Hen det heJe resrlteretle ilog i gf, maaklneng
4rEk v.8.5oo ondr. Elrunpette til 2 EanD.er-
kæfter v. shicltte"To. tr'ørst her blev ilen
k1a.r over hvor trug clen i virkelLghetlen va.r.
Det var atter ea meglt syg, bcdrøvetr shf-
fet og træt rainil, der tten dag kon hjen oe
satte Easkinen i gara&n og bden i brck: 3kassen. (fortsettes)-

It.IItrE TEE 3TI'f,!

trbetlag deu 25. juai kl. 5.15 kørte Jeg nert
kurs Eod rrDlouweuerzanriil', Irvorti.l Jeg aD-
kon k1.12.15. Jeg meldte uig ti1, hvorefter
jeg fi} noget at splse. Derefter reJste jeg
teltet og fik en 1ille }u.
Jeg vågnerle ved. cle velkenrlte toaer fre Y
Ittike's Yqnl. Efter at bave hilst på han og -
Johs, kørte jeg netl ti1 tnflbet, hvor Jeg
nødte Krog, Eolger og Goff!, son llgp ver
alkomet. Lialt efter kou Eaj Eansea, Å::ac
tulilt, Jørr! Kock sart ?a11c, ca IEU-DB
oppe fla (øJ'a arbcJclsplads, ILge cfter k@
Karen og Steco og Glrffe uecl sleb.
Iørrlag var der I[ i Åssæ. Det va.r ct godt
1øb, bortset fre at ølteltene løb tørø hea
ad eftemitlclagen.
0n aftenen var der prlsudlle]ing veal trEff-
uet, hvor Ikren flk en førstcpladB I da!e-
klassen.
Sønd.ag norgen begmrlte uen eå et pakl<c og
hen mod, nlddag kørtc KaJ, s-i61, 5o.L,
Pa1le og jcg ueil brrE noal naDDårk.
Efter en del besrrEr var vl køct utl ef



f,e]laril og skulle ligp til at lukLe op, Inen
ak, Eln Saki lavcde etr ap€rDebøsse. vi stop-
pecle et psr Wsko 3lv1U-fahrer og cle kørte
sa@ea med Xej tif Oldenburg, Ior at få fat
i et steupel. IDens fik vi fat i et bøncler-
reb o6 trak ti1 OldenburA. Der va.r ingen
steupel at få, så vi fik nig sLæbt hen ti1

skrI1e jeg dog beve betalt for sparebøssen,
ialt 1or-DM l-ncl. kost og 1ogi, neget bil-Iict.

. {1. 11.oo g:lk det så hjenad i regnvejr og
YrU. 17.15 var ieg hjeme, pjaskvåd, ruen rtred.
-humølet i beholil.

I{eitl. nr. 51 oste

I
store stjerne. Vi fik at virle der var dan-
zant på en restar:rant, kun Joo D ud. over
hetlen og et par hundrede meter over d.en
d.aaske badestranrl.
Vi gav os i 1ag ned turen onlei-ng 1<1. 2j.jo
og efter at have gennensøgt aclskillige son-
nertmse, fardt vi endelig rønden, son
egentlig ild<e var så då:r1ig. Der var både
piger og ø1, hvatl mere kan nan forlange.
Det skete naturligvis at cler var en d.er fik
eu stoL i hoveclet, nen clet kan jo ske når
Dan sidtler neLlen Giinther og Ib. Ivtren vi
blev tilpads fu1d.e og bega.v os på vej hjeo
for at sove. Ilen a.k, der var ildre blevet
dmkket nok, for Giinther var stadig tørs-
tig. I{ans salg af ø1 havde givet så stort
et overskud. at vi fik nurristyl:lcer på sen-
gen, nen clet va.r iklce Giinther der seryerede
clem, for han tog efter ø1 igen så snarb
han havtie fået øjn.
Der var også deu der var vi.lci-nger og tog
ud et bade. Lillebror Shr.mer, wørnned.e en
tur ti1 §sklanci, næsten da.
ner blev spillet fotibold næsten hele dagen,
så vi blev ri.gtig tørstige. Så var d.en ved
at være cler .igeu og denne gatrg flottede vi
os og tog en taxa til en værtshus, hvot vi
fik et par ø1 mere. ner var rigtig fest,
tler blev d.anset både på borde og stole, na-
tr:rligwis var cler også nogle rler d.ansede
på gulvet. Efterhånden son de forskellige
blev trætte, tog de fuen tiI canpil€?Iarlsea.
Yi fik også en tæca \rret hen på natten, d.a
vi var ved at være fr:1d.e, ver der naturlig-
vj-s ved at være en goti steuriag, - C,odLatlt
Det va.r eD flok s1øve pader der vågnede
ræste norgen ned f,smg1aaxl på loftet, clet
værste var, et vi skuLle hjen og Gtinther
havrle stadig ø1 han ikke havde fået soIgt,
de siclste to måtte harr tage ned på hjentu-
r€n. Det va.r også lart ned en ø1 efterhån-
rlen som rlen berømte Triumph pr:rrlrtered.e, det
ve:r cla ild<e så slernt for den gjord.e det cta
hla to gan6e på hjenrrejen. trr::en endte hos
Kåle i Kolcling, hvor vi fik en kop kaffe.
Men så va.r d.er jo stadig 75 la hjen ti1 Es-
bjerg og cla lfurt sku11e til at starte, var
han såuænd ba.re punkteret på baghjulet for
fjerde geng. Efter en ti-mes tirl havde harr
fåæt en ny slaage puttet i og så var clet
Esbje=g son måI.
Tak for tu.ren,l,l!

Mer11. nr. !8

S.M.C,'s nesterskab i

L ANGTURS-
KøRSEL

sluttcr <ten 15. oktober.
Ersk at seuite bogen tlI Rect.

lJeek-entl tur tiI

Der va,r norge ootorcyklsr på r--gelaJrd både
lYe EebJerg og KoLU-Dg, et par fra Sørder-
jyllend havcle også fornildet sig derove!.
Jcg tipper der va.r 2! cykler.
trla Esbjerg ti1 Koltling gik clet helt over
foweatrriag, vi var ln:rtig og ualen uheltl i
Koltlirg, hvor vl Døaltes h6s BonLi-OIe.
Iuren gik så vlclere tiI Bæad.enrprian hnor
vi holttt en pause på 2 ti-ner, det va.r bare

Det bavile vi ogst efter en pause på 1 ti-ne.thk, sÅ blev rle eå frlske, at ile kurne
køre helt tll I€DgeIeDd. lfen ek, så blev
den eae tciu4rh fo! frisk og Tonni og llse
oÅtte ud at botanisere i et svlrrg. Så nåtteyi jo ti1 et støve hs! af, tten havde ættt så

cEtå:T e
rr-ge De€t
&rcle1ig, efter 8 ti.ner var vi på ilet be-
steate stetl.
Så var tiet necl at få rrirya@erae rejst og
tlet g'ik forbavsende hurtigt. Nu var cte for-
skellige blevet tørstige, og så er sagen jo
alen., hvor køber oan ø1 kI. 21.oo.
Giinther har
freo til en 

sag

til hans !o §3*"-
1ent, for hvis aler ikke btcv solgt nok, så
blev haD bare vett oect at finile ei offer tlerfik de fornøclae tærsk til han gav sig oglsltg ninilsf, ! sL.
tru var tle forskellige vetl at lare i gocl
fora. Reae havrle en farlig nas ned aI ra.ue
boltlen, for han prøverle at blive rten helt
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T H R U x T 0 N 500 MIIES G.P. COUPE al' ENDURANCE Int.
Uncler neget ttår1ige vejrforholcl ,van,ft en Norton CommanalorkØrt af
Peter ltrlIllams 06 Charlie Sanby,
5oo-MILE 1øbet på THRUXTON-cler-r
IO. maj 1970. Gjret var så dår=
ligt , at ctet tog en ti,m. Iængere
at fuldf/re de 2I2 ong. encl siils=
te ar. 500cc blev rnnalet af en
Suzukl Cobraranm. af Ecldle Crooks.
Denne masklne l'ar lige før 1øbet
blevet hovedrep.,ot dette arbejde
blev åbenbart utlf/rt meget 6oclt,lclet masklnen løb neget hurtj.6t
og ualen fej1,til en slkker sejr.
250cc blerr '/undet af en D-rcati
250 Desroo anm. af Vle Camp. OEså
denne naskine 1/b rne8et hurtlg og
uden rep. !
Sa be6yndte den skøre sprint over
rnod star'.stre6en,med den lange
række,bestående af !6 ventende
mask- . 2stk.4cy1.Ilonda' er,beguns=
tiget .,'eC ford. af el.starter,kom
fØrst fra start.ir,ien allerec1e efter
en halv baneomÅ. blev de ol'erhalet
af Peter lutlei på en Boyer of
BromLe:y anm.Trldent .efterfulst af
Paul Smart på en Coinantlo.Så"kotr
Ray Knlght !å en Ganaer and Gray
anø. 'l16cc Royal Enf1e1d,.
Ve jret r,/ar entlnu tørt ,oE langsomt
mistede Knight kontakt med de
f/rencle rda en lcyl-500 i(awasakl ,
!Ørt af Dave Croxford rrykkede op,
Abenbart var ve jbeli66enhedenrder
var meEet darI1g sldste aF bLevet
stærkt forbedret.Et par oog- kunne
?inight hol-de sakien bag sig,men
Croxforcl er en6: mester 1 tTrog
sa snuppede han Enfield'en.Lang=
somt rykkeale de hurti6e mask.op.
81.and.en Rocket 1,kgrt af Brlan
Steenson/Pat Ma}loney.
Paul Smart forsøete over man6e
om8. at overhale den førende But=
ler i sin kar=kteristiske stil,
netl at hænge sig noverboral" rpå
sin REG anm. Comme-nilo.De nu op=
rykkede mask.l/ar Ray Plckre11-på
en Dunstall- Q6mna1fls, MaIcolm Up=
h111 på en Hughes anå. Irident,bE
Peter W1I11aEB pa en fabriks IIor-
ton Conmando.
Efter-en times spid=
sen såleales ual
Pickrelt./Conna clent,
Wllliams/Co-ns clent'
of Ron Wlttich var
f 750'er klassen,men i 500cc k1.

var de to førende totakter så
langt frenmerat cle lndehavcle en
6. p1.totaIt. Den næste 1 klassen
en Icyl. B44 BSA,kØrt af Chris
wi11teay'Clive &!ua, var to ou6.
bagefter, men I omt. foran en
2 cyl. A50 BSA,kørt af Hugh Evans
of Paul Coombs.
Klassen t1I 250cc l,ar l1cit af en
overraskelse rfortli V1c Camp' s
Ducatl var , omt. foran en Honila
CB25O under Raynond Gay,/Grahan
Dlxonrsom 16en var I om6ang foran
inqen anclre end Stuart Grahaø/ ^ .
ttalph oryans Bå en Crooks-Suzuklf

- I tlen næste tlme begyntlte
det så at re6ne. Banen blev-åer=
vecl meget fecltet og 6lgtrog en af
aie første tiet kom bagpå,var Barry
Shecnc'.Han styrtetle på Kawasakle4
han havde orrerta6et efter Croxford
der havcle etableret et gotlt for=
sprlng over den store Suzukl.Her=
mecl var Kawasaklen uderog Suzukl=
en va:r nu ualen konl<urence 1 dens
klasse. Hastlghedernc bcgyntlte nu
at falcle. Men 1i6e-fØr lykkecles
det Ray PickelI,pÅ Dunstall-Qom=
mahclo ' Ln , at v1ntt6- en prænie på
I0 en6.punctrutlsat af Royal Enfleld
for a! køre hurtlE5!6 emBangri en
tid på Im.)1,4sec.=over l45kn/t.

Køretrle begynclte nu at
sklfte,og efter Iå tlm. kørsel
førte Smart/Bayncl,t netl I omg.f .
Nlxon,/Butler på tlcn Første Triumfrr
i 1øbet.Dc førtc endda foran J'9=
ren metl Uphill,/Taltrsom Trlunph
udvlkllngslrL9Lorrør Doug Hclc holctt
strengt øje ECal.Mcn dennc var
bagefter cle 2 Commanaloer kørt af
Reclfern,/Pielae11 o6 'J[lIllans,/Sani
by.Dunstall's nask]var kØrt 1 deY
pot mctl en flækket lyclpottc.Dcn=
ne blev hurtlgt utlsklftet ,men cle
mlstetle tlog deres flne placerlng.

Efter 2 tlm. f/rtc tlen
Boyer tunerle trldent et par scc.
foran fabrlks-Conmancloen. I 500cc
kunne in6en true tlen flyventle
tT 500rmcn Eyans,/Coonbs flk ilen
2 cy1.A 50 på 2.p1. rmcn var cncl=
nu 1 sanmc runtle 4eil I cyllntleren
I 25Occ var en 5 år sanmåf Ducati
Mach I untler Cl1vq Thonpsett,/Jln
Evansrrykket op på 1.p1.
l{cn så utlglk dcn f ørcnale rme6ethurtlgc rBoyer-Trlilcnt meil en 6en=
nemblast toppaknlng.



THRUXION fortsat.
Dette bra6te Commaniloe- på ae
f ørste I p1. ! dlen f 6rste- Irir:.mph
vaT nu den af Rex Butcher,/Ton
Dlckleren Bonncville fra den sam=

begmrit at få vand I tø,rr.*ro-
l.oggpt. Mea cle førende I Norton'er
var et par om6. foran Bonnl,en eE

_ en BSA Spltfire var rykkct op på
- l5.p1.rkørt af Graham Sanclers,/Don=Vaid joncs_rog en prlvat anm.Trl=

clent pa 6.p1.Den store Suzukl rr11=
Ie heve haft 4.pI. totelt.Dcns y=
alclsc 06 kørec6enskaber rvlstcnan6e af cle stØrre masklner veJen
hJcn.Men 1 den l-111e kI . var to=
takternc 1 oog.bagcfter den cles=
noclromlske I cy1. flretakter fra
Ita11en.
Det holclt fkke op ned. at retncrog
runclt om på tanei, havac aer"aari="
net s16 clybe vanttpytter.Dcn fØrcrr=
clc fabrlks Norton befandt s1t nu
p8 II2.o.ø6. 2 omg. bagefter kom
I[ltttch,zMeloille,og 2 ong ba6 dcm

Wlttlch mode11en. For f/rste gan6
kon nu cn TI20 ann. af Clark o6
k/rt af BrettÆalsh,op 1 sp1tis6n.
oE tla kl.L kontroltårnet vlste 4,
kom Hond.a 4cyl. rmecl tic 2 franske'

11

studenterrder havcle vu4ttet BoI
d-'or 24 tlEers I/bet,på 5.p1. 1
75Occ. Denne mask. var aldrlg rig=
tlg med t spltlsen. For clct førstå
var den for langsomrfor tlet andet
s_Iog køreegenskaberne lkke t11ro6
for clet 1. var kørcrne l-kke rigt16
hjemme i Thruxton's hurtlgc svtrn6.
Vejrct fortlrede endnu ei offer
lnclen tlagen var slut-Wltt1chÆeLo=
cly-Comnantloen tabte en oo6. eftcr
I styrt,o6 clroppetle ncdl på 5. p1.
I.me 11ent lden.kom Stcens on/Mahoney
pa Rocket 7 pC 2. DL.,1 omg. bag=
cfter clen f/rencle Connantlo. l/[en
gIæalen vrr kun kort. Da lØbet nærr=
mcaie sl.g slutnlngenrbegyndte tlen
at sættc ucl på mlttterstc 'cyllntlcr.
Sevom de prøvetle alt nullgt 1 tle=
potct, var tlclen for kort t1l at
rette feJlen.Dc fortsette ale slalstc
20 m1n. pi 2 pottcrrog holclt hvad
ttcr nu var ,.p1.
Flerc utlsættere kunnc nent havc
kostet Ducatl'cn klasseseJren. Vantl

sejr, 06 tlet kunne nemt væ:re blcvet
ed I-2-1 sejr,hv1s lkke vcJret hav=
tle spll1ct lntl. Hvls Iøbet var
1ænglre rkunne Suzu}l, en niskc have
vunalet, og hvati, hvls lkke Boyer-
frldenten^havtle bIæst en toppaknlng
','?? Mcn sÅalan er et marathoi'løb. "
AltlnA ken ske106 skcr. E4hver har
e1tld-en chanc6 166 ttette år rnr
clcr flere forskelllge naskiner mecl
encl nogcnslrLd,e f øt.

Sådaa starteale clet -
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Bru$ NtrAUS ncd sldgeog!, klar ti1 Elefant,
søges o!D8' E:rst Å. paul

TæløveJ 21
52oo Åabenras

Ny Iucas Eal6gsrinds4f,s, selges for loor-,
passer ti1 clc fleste eng. cykler + en

forkronet sgterrng. &]1st a. pau.l
Yq.iøvei 21
52oo tabenras,
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sådan endte det.
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Læderdragter
Læderbuks er
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A (045) 616 55 - Chrisflansfctd

Tillykhe Brltta og 01e.


