
t.5-2.ARG. Sydjysk MC-club SæTB,IBER - OKTOBER 1970

Hvem er motor cyklister ?vi
Ea.r i endru ik]<e beDærket d.et?
Så sæt jer på en rig:tig notorcykel og kør
til et berønt uclflugtslokale, på parke-
ringspladsenl
tr'jnt er d.et, hvls nan kan ses fra en have
elLer en telresse. Evis i så ta6er styrt-
hjel-oen af, trekker af 1æclertøjet og kører
ned kamen igennen håret, så kast lige et
stjå1en-c bl-ik på jeres Ded.Dennesker, der
holder øje Eed jerl
hdrru skønnere er det, hvis :r'!1 på sådanne
sted.er kouner ned en sid.evogn og nor lang-
sont elcaller sig uct af clenne, eI1er i ho1-
der foran Det kgI. Teaterl
0g hvis not så selv kører notorcyklen - - I
&r clag blev jeg ufrivillig vidle ti1 en
santele to naboer førte: ,, . . . afticl kø-
rer rundt på deres notorcykler. At d.er
endnu find.es nogen, der kører runrlt på så-

<Ian en tingestt Hvad er det dog for nennes-
ker?".
nette spørgsnå1 står skrevet i publilor-ms
anslgt, cler nysgerrigt betragter os.
Ofte bliver notorcyklisten set som en figur
der holder sig ude af det memeskelige se1-
skab og ned en mrkel.ig livsopfatteLse, son
en Eand d.er er forfalden for selvnorderisk
raceri og som lever i en ,,Wi1d l./est,' atnos-
fære -hård.t på hårdt- og en slags partisarr
d.er elsker at føre et liv sou nod.stander a-f
enhver forn for kultur og civilisation.
Kun sjeld.ent nøder vi en der er positiwt
stent for vores sport. ner findes endda
forhenwrend.e notorcyklister, cier har opgi-
vet d.eres ootorcykel, fordi de blev diskri-
nineret af naboer, venner og deres egen fa-
ni1ie.

(rorts. s.1)
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§ilIlrQ-rnoxrEN
ONSDAG AFTEN
Onsdag den 11. nov.: Skamlingsbanken.

18. - Rødding Eotel der
ligger norcl for Gram.

- ?5. - An'ild I(ro der ligger
l-o 1o nord for Iiigun-
kloster.

- 2. dec. Uge Kro, l! Io syii/
vest for Aabenraa.

- 9. - Over Jerstal Kro, 5
Io syd for Vojens.

- -t6. - Ullerrp Kr!, 2o Iø fra
Aabenraa nod Sønder-
borg.

- 21. - Gram Slotskro.

2

Red.. adr.: Sytijysk MC-club, Iadegaari.
l,Iark, 5120 Ea.unelev

tr'orrard: Steen H. hiksen, Earnnelev
Næstfo::na.nd.: 01e A}renrit, Ejstlup
Bestyrelsen: Ove Østergaard, Broager

hling I. Pedersen, Esbjerg
funst A. Pau1, .Aabenraa
Uffe Ttlonsen, Sønderborg

_--v
- 1o. Vandn:p Hote1, I! Iø

syd/vest for Kolding.
CnsCa5= ien 7. okt. var der filmåften rned prænieud.delj-ng på ICalø. Der blev vist lysb. ogsnaff. fra Assen, 1ysb. fra Veteran nally i Eaderslev. snalf. fra KaIø 1bæffen. i p"r"E,

Snidt, nr. 2 Heine Johanning, nr. I 01av Snj-dt (ingen af de
næwte var til stede). Den 8. aug. blev stil-trial vu_adet

var der premieuddelilg, hvor 01e Ahrendt nr. 1 ved zierfabrt til l(ytte week-end., ni. 2
Ileine Joharuring (var ikke ti1 stede), nr. ] Ove Østergaa.rtl, fik ovår=agt pokaletne. yed.
koldstart ved samnet blev Peter Jakobsen nr. 1. Ved orientåringsløtet itev ove Østergaardnr. l. Iostkasseløbet, den 24. Baj, blev vunciet af llans p.

af iillian Petersen.
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Men vi ser os også se1v, og stiller os selv
spørgsnå1et, hven vi er.
Efter nin mening er der flere grupper.
Den første g?uppe er den, der holder deres
rnotorcykel son hobby, der kører på deres
naskiner på arbejtie, i fritiden og !å ferie;
Deme gruppe er nok den største.
Gmppe 2 er dem, rler 1æsser deres sports-
naskj-ner på en på.hslgsvogn og transporterer
dem ti1 et jordbaneløb, speed.way, trial,
moto-cross, M-føb osv. og el-lers ikl<e kø-
rer motorcykel.

Gmppe J er detr, der betragter deres tra-
skine som en der kan stor:.es på og d.e skrr:er
dag og nat, og er e11ers ikke inieresseret
i ,, sporten,r .
ifldeliB find.es endnu et par små3nprer;
Vet eranJolket, proff e ss j.one l1e soort skører
og tilsidst en gnppe, cier hæ måskinen ved
sirien af bil-en.

. :e sjæ1dent komer gzrrppe 1 ned benærk_
Ylger over gruppe 2 son sønd.agskører,
skruer altid og kører aldrig. Oøvenrit
gruppe 2 over gruppe 1, d.e kører og kører,
nen telmisk er de en baby.
Men alt det hører motorcykli.smen ti1,l l,ige-
son de aldrig end.ende diskussioner køreme
ileIIen, on d.e forskellige nærker, iieres
kvalitet, tophastighed, udseende og holti-
barhed. Men er alt dette et mi-nus veil mo-
torcyklister:ne? Nej, det vise! kul rleres
karakteristiske tra,ug ti1 at konku.r=ere rDed
hinalden.
At køre på notorcykel, son vi ligesatter
ned enhver anden sportsart, forlanger en
stor indsets af både pen€e og tid, endvi-
dere hårciførhed, hurtig reaktionsevne, an-
svarsbevidsthed. Dens vealligeholdelse ]Gæer

3
teloisk ind.sigt og i det hele taget skal
man tænke hurtigt og rigtigtl
A1t dette er ting, son ikhe enhver i vort
tirlsalder bedriver ned opmærkspnhedj Et
stJrrt er en skændse1, et sjæ1e1igt neder-
lagl Motorcyklister er sjæIden i stand ti1
at forkfare deres føfelser og mening i
store flotte ord. Derfor ha.r nange den op-
fattelse, at ejerne af ,,fattignands-køre-
tøjetrr er drlme, uilterligente og srbsi-
stensløse.
Det lyder nåske latterligt, nen vinden over
la.ndevejene har bragt os inttblik i natrge
tiag. Yi.nclen rier puster os on næsen bIæser
sorgerne og støset fra ugen væk. Vi ved.
endnu hvorleaies fugtige granskove og frisk_
slået hø dufter, og uenclelige kiloneter i
vind. og vejr, i timevis kurr beskæftiget
Ded vore egne tarker, bar brag:t os denneindsigt, og det har lukket uund.en på de
fteste af os.
Vi ved, at vi ned vore forklari_nger af vore
oplevelser, aI1igeve1 ikke nå.r vore ned-
memesker. Dertil kormer, at nen i reglen
ku-n bliver bed.arot efter det ydre: styrt-
hjæ1n., Iædertøj, støv1er, handsker, briller
osv. I.len vore kritikere spøTger ikke efter
gru:rclen, hvorfor vi bærer d.isse dragter.
Sometider har man også medlidenhed med de
stal<kels r:otorcyklister o3 prøver at vise
den en bedre levevej.
Men hvis rul nu på grund. af dette tror, at
vi motorcyklister set ned på vore ned_Den-
nesker, bør mar berolige sig. Komplexer vi1
vi ikke have.
Det ville være for neget af det gode, hvis
vi. påstod., at kun den jer kører notorcykel,
fører et suncit Iiv. læd d.erule fiLosofi vi.1jeg hn lige vise, at vi virkeligt fø1er os
sunde og der er slet ingen ø:r:nd ti1, at se
:red på motorcyklisterne. Vi er lige så goale
mennesker son alle d.e aldre, blot er vi
ikke tilfredse ned hus, bil, fjernsyn og
køleskab - det betyder os ikke så Deget ilivet.
Vi irar gIæde af at køre malge kilometer i
vi.aC og vejr, på en leaftig notorcykel.
Jeg syntes, at vi slet ikke kan blive bedre
neruresker og vi er lykkeligere end nang€
af vore med-oeruresker.

,,Iiike the BiJre"
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CALENElAFI l97t
ftr kaleuder for nc-entouci.aster neri flotte
Ec-bi1l-eder fra TT og jorcibme, selges fra
red. tiL en prls af 9r- h. inc1. forsen-
de1se.
Send 9r- Lc. på giro 15 1, ?5 og du nodta-
ger kalenderen siclst i alecenber.
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September-Kåsan 1 97 O
Igen i år havde Yamalra C1ub, Århus lavet
derme Iil-le træffen den J.-4. olct.
Progranmet var som sid.ste år med oriente-
ringsl-øb 1ørda6 efte:øidda€ og aften, der-
efter båI meci tilhørend.e ø1 og vand, og en
s1urld.er, der vistnok nest d.rejecle sig on
MC og T[-løb.
Søndag foroiddag vax der riagridning fra
I''iC og præmleuddeling.
Der var ca. lo deltager, hvoraf ca. halv-
delen kørte ned i orj-enteringsløbet. Da det
begyndte at regne til aftenens etape, van
der nogle styldrer, der havde så ,,fine'r rø-
skiner, at d.e opg'av videre d.e1tageIse. Og
ih hvor je6 forstår de fo1k, Iøbet burile
kun trave wret på asfalteret vej, så havde
vi ild<e fået svinet vore maskiner ti1: l: l,l I
Rewltatet blev: 1. Iftrucl Petersen, Honda

Nr. 1l hik

rrDe go'e ga.mIe dage!"
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gq\!,r-t"-y.otlurrtlir9lr\.
Yed generalforsamlirgen den 2J.-9.-7o var
der nødt 19 nedlemer.
Ti1 diri6ent blev valgt 01e Åhrentlt som
straks gik over ti1 dagsordenen.
Pkt. 2: Protokol, son blev oplæst af sek-
retær Karen D. hiksen.Pkt. l: tr'ormamdens
bertetning Folsanden gav ud.tryk for util-
fredshed uecl delta6erantallet ved klubbens
arrangenenter. Pkt. {: Regr.skabet blev gotl-
kendt. Pkt. l: Valg. Soa fo::rnand blev gen-
valgt Steen E. E'riksen. Son nestfo:sand.
genvalgtes 01e Åhrenrlt. Kassere! blev best.
bestyrelsesnedl. hi} Thonsen (Ingolf Io-
renzen ønskede iklce genvalg). Bestyrelses-
ned1. blev Ove Østergaard, h1i-ng L. Pecler-
sen, Brnst Pau1, Uffe Thonsen. Revlso=er
blev l,Iartil Brin:c-ing, Tor::5r Nilsen. Ti1 sets/
retær genvalgtes Karen D. Eriksen. IInder
eventuelt lovede TonnJr at oversætte fra
eng€1ske nc-bIade til ,,Kubikken". Der blev
opfordret til flere week-end ture og §tte
week-end'er.
Der blev solgt a:ra. lotteri, det ga:a 2JrJo
i kassen.

Karen

DEf, M S.M.C.
DEtr M KO}']1I!INGMflT

DEr W tr"r, 25
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