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Gram Slotsleo.
Va.ud:up Eote1, 1! h
syd/vest for Ko1d.l-ne.
L:ndtoft rro (Uft).
Eavoeby Krlo, Pøøø.
Klovtoft Kro, 2 h
syrl/vest for He1levad.
Varnæs Vlg, Varnæs
(Den Gy1dae løve).
Schackenborg Slot slao,
IIøge1tønder.
tr'oltilngbro Ibo, 20 I@
vest for R:[be.
Ravsted. Ibo, 2o lo sycl
/vest for Aabenrea.

77. - Breilebro Kro, vest for
_ l,øgu.mkloster.

TRÆFFNER
-:l ele!!!!eI!e!=l2Z]
)ette treffen f inder sted Då l.liir-
burgringen den 9.og1o.1.19?1.
Kvarter kan kun bcstilles over:
Verke\rsamt Ådenau, 5488 Adenau
(fifel ) Tel tpladser er Tilstrække-
1 rg.
Program: uforandrct. Enhver bl,iver
dog advaret mod at begive s-i_g ud i
mylderj-et. År1.angørerne er: Bundes-
verband der Motorradfahrer e. V.
4ll Miilheim (nunr) I'tergetstras se 42.
,,Vlnter-ItEffen 1971', tien 15. Jarara.r på
Jagerhotellet, \ms Eoved. I køret frs
OileDse nod t ldukebo dreJee af
no<i trlns g lkJre ken ko@e 1er-
99Ie, er 1 ver galder trr<e ned).Tlheldhg 1rr_ h.årz.: IVns

Ii]*e1ging og-pleg?Euraer ti1 Krystall_
Ra1§ haves på red.

Resul-tatet fra S.M.C.
se1:
i{r. l. Ove Østergaarci
Nr. 2. Karen D.

Eriksen
Nr. l. Ernst A. P4u1Nr. 4. Erik Thomsen
Nr. 5. Steen H.

Eriksen

Re<l. adr.:

Foroaad:
Næstfolrantl:
Bestyrelsen:

f'Snekrystal-Ra11ye-1971 l2/14 Febr_.
1971. ca. 55o kn nordøst fra Os1o.
Schwarzpulver-Ra1lye l-97l 27 /2eFebr. 1971 Hamrnelbach im Oaienwald
ca. 25 km norC for Heidelberg og
72o krn fra Flensborg

,Iiil*:i:,T]ffi,:§*
. (Der er b1111gr9jeer'fra
usen).D€t er <len 5.-?. febr.

99 =!{PE9 =g9 
g ! :"==l = isI: =12 Ze :

5occ: P-udolf Kunz (Kreidler)
l25ccz Siegfried M6hringer (Yamaha)
2Joccz Klaus Huber (Yamaha)
J5occ: Karl Hoppe (Yanaha)
5oocc: Ernst Hi11er (Kawasaki)
Sidevogzr: Heinz r uthringhauser/Arm-
gard Neunann.
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SYttjyEk }lC-c1ub, I-Cegas,rd
llark, 5L2o Famglsy
Steen E. ft:lksen, Ha.omelev
01e Alrenclt, Ejstilp
Ove Østergaa.ril, Sroager
h1iag I. Ped.ersea, Esbjelg
ftnst Å. Pan1, Åabeoraa
Uffe Thoneen, Søurlerborg

Onsdag clen 21. dec.
1o.

NYTÅRSAI.TBT
Onsilag cien 5. J"a.tr.

Zo.

27.

l. febr.

Nr. 6. Egon pedersen
Vandrepokalen vil blive
vedl julefesten.

langturskør-

271o l-utt/kn
152o luft/km
1o5o luft/km
82o luft/km
6oo luft/km

o luft/km
overrakt

RecI .

Evla thr er GøR DET SELY uaailt

IaÅ det rtke Bå ud ore! uoto:royklenl

Beretntagen oD EABLEI EAVG og hsas fantes-
tiske mc coupeDoD, fEIItrDmCIÅP.
nÅkl det ska.I absolut va=e under + 1 JuIl
her L Montaaa, bare Jeg va.r 1 Elorlcle'r.

Jeg kan nesten gøre det for d'et der
står i benkea, og Jeg et sikker på at
fllcle et Job, hrad Ded Cepe Kenne{y og
den Cu.beaske bær og a1t alet...

Eold d.lg ni vak fra el ballade og hrek et r
Hi:T"Tffi lål!l;==.r""setenp1e:r.e *1 Y)
nin mc, nor, så send tleal Og overekuds Pl8
ventile:me, ogeå.

IH<e overan.stleD€e den, jeg er tler før
clageiaT.

Eej, stancls ds1 rogek{ne - du 1uH<er taDkea.
Derae her ue,skl,.Ee er llge så tørstig soo
et SKAILEI loKoltff)Tfv.

Ikl<e uere belxzLu, iJd<e !1ere per6e,
hvaå gør Jeg ur?

llSl
Køn nor få adgaDg oed. en ikj<e febrlks_
c,yke1. Jeg beta.ler ttlba6s når jeg får
YIM)ERPE{GENE.
EA! Der er 0K, bond.ehot, atu e€rhårdt tiI tten.
Jeg'lron se tlln BUGSER-r.ÅSTSOGN? _ Ee[
hvor er dl.t racerrJert?
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EeJl Se engang på det aler. EBrI nå hs kørt
så stærLt at hal har fået et tltls-s1ag <ler
harseldth-n lo år ti1ba6e.
Evor er aeD e,nden haLvtlel af tiin kestanie-
bnrne.

Sare fozrill ilu har flere kubiJ<r skal du
IkJre gøre dig Dog€n stø:re itleer. Dit
gelole ame=ikanske sleamel har 11&e ea
chance Eod nil rlye kilesiske special
roterende cyli.hder Kawasuzuhs.ba 25o!
Evordan kan tlu korkurrele mod en na-
sLine neA en støbt alunJ-aiuns rame,
magnesium fæ19e, kalhro notor og 1it-
hlum Jolmson plejlstengerl Dr har iklce
chsnce EoA det libera1e clenolanati i
Eøoil

se! kunDe få ret, Ih;ntlerclapt Jeg får van-
- 211ghed. necl at wl-aclet Eeltligt jeg bar nit
trleouede triplex ire<i+bæIte!

Først nÅ vi bave EOYEDBLTE{E &f fo!
at kome ti1 VENIILffiIIE:

...så nÅ ventilerne utI, for lhrnderclap
ske-1 væ?e to-takterl

...så flIder yi op i 1! nlnutter ned
en blantl3-ng af trIm0 og srer OLIE ,j:rtlti1 <len 1ad.er så neget, at tLen fak-
tisk fortrør6es og rerluceres ti1
IOEIITIREDE OG EALVTRDS ccllt

tretop ti1 tiden er Ea.rley færrilig ned sin
eneståencle onbygning.. .
STÅRTEN EN GÅETTJIS::rr...efter 415 ongangp er cler kulr to

re,sklner t11ba6e og irponerende kørere:
Favorltten RODNEI POTTSÅXUCf, på Kara-
suzu cbfukadilg specl&l og den ukendte
EÅRLE:f EAI.IG fra øe,lsporede Montana,
på IlEIINDffiCIÅPth

n...og R0T1ISåXUCK presser aIt uti af BlD, og
ha-ler h:rtlgt r.d ?å Earleyl net ser utl son
on ftrurttlerclap er fæeclig!'

Tran... ho peserecle nigl
UDdsryId, flo:rderclap, vl bar kul en chaace
ti1ba6e. Jeg rI1 utlløee }=r:ntaph,rsets blan-
ding ef lo kg olLe og IIDK)R E0NI[Itrc, og
_l4dg min hemel:lgp overdådjge syoaaki-neolie

l.lse aeu uere l."l'rd på:
It scB-ffii..'

Nå, Er. Eavg, hvad har du tø6t dJ.g et gøre
uu tlu har vuntlet GraDd lSational Charpionsbip

14.ooo clollarr og et å.rs forbnrg af I'lctor
hormil]gt
Jeg vetl det lk}et Jeg er kun en boncleloolcl
og har ald.rig været beli/Eret for at få så
flange Penge!
Elrad skete tler rned nottssruckl
På sLdste oEgp[g felat hen helt sa@ea og
Dotor€n opgpY!

YOItsS EEIIE-SøN TAGER I|[I.PÅGE TII EÅIIS
R]NGE E.IU{ I UONTÅNÅ...

I!1cI taakea op og ri1 ilu se ti1 motoren se,n-
tiillg, nlm gode nantl?
I{Å vi fÅ cleres antograf, Eawg,

F@ffi@
konkurrence

S.!LC. starber fra clen 16. dec. 7o eu foto-
korih:.r.reace, hvor KIII{ so*/frøa bifletler oå
iatlserd.es.
Sillederae ck^] var€ sjove e11er alvorllge
Eotiver lucienfor tDc-veatenea.
Støzzelse: 6 gange ! c.n, uet.
Bedømelsen vil blive fo=etaget af tielta-
gerae veil julefesten 1!J1.
Billetler skal være red. I bæde senest delr
1. i hver oånetl og vt1 bltve tr$lt I først
komeu<le bIad.

Retl.

Langturs -kai§di-- 1971
Ti he.r son bekendt ualsat en vandtepokal son
prænie, for ha.n eI1er hencle, der kører tle
fleste kiloueter i klubben.
Denne pokal skel- vi-ncles tre gange i t:-k
for at blive ejendom.
I 1971 køres tler efter rlYe regler:
Yl starter allerede aten 1. iaruar og køre!
til den lo. novenber.
trba startstetiet (d.i-u bopæ1) og ti1 nÅIet,
ska-1 tier rm kun være 1oo h i luftlinie.
Ud.regnitrgen foregår efter Erropakortet 112a
fra Ktimer§ & trley, i direkte luftlinie.
Ever deLta€er starter på sin egen MCI Skift
ti1 aadet køretøj (ui1, tty, tog, sklb,
bagsetle o.s.v.) vi1 iklce blive anerkenrlt.
Vetl hvert tankstop, skql i 1o=1** 

"okvitteriag, iclet tier:ne går sou et kontrol-
bevis.
Uclregrri-ngen ef kiloneterne foregår pt føl-
gende nåder
ier vi1 bllve nå1t fra stert (ail bopel),
over de forskelllge talkstop, tiI nåI, og
hjen igen. Eusk at ntume::crc cle forskellige
kvltteringBlr lclet tlette viI lette utlreg-
ningeo betytlellg:t.
Yed evt. sejlads ned fargB og 1ign. r skal
fergebilletteu vetllægges, lclet cler ikle kaD
gives polnt for sejlede h.
Ånkomet ti1 nåIet, skal cler tages et kon-
trolfotos, tler tycleligt viser tleltageren og
hans MC ved det pågpldende arrangenentt
(nerreste byskilt bliver anerkenilt).
Ti1 slttst skal a1le kontrolfotos, kvitte-
rl.rlgBr og billetter saoles i jeres touring-
bog, og afleveres ti1 recl. senest den 1.
d.ecenber I!J1.
Seacl 1or- te. på I'iro l5-r1 25 (eI1er betal
ti1 en åestyrelsemetllen) ti1 Sytljysk tIC-
c1ub, Iadegaartl I'lBrk 5r (f!e FmefEv.
D:ropakort ,,Kfimer1y & trtey 112err: 2or- le.
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TT 1970
Denne gæson blev i-nødeset ned en vis spaen-
ding og iateresse, forrli regleme for tle
tre nildste klasser var endret, såleaies at
locc naskiner kun nÅtte have een cylinder
og 5 gear 0G V&fE MIMST 55 KG. 121 og
2!occ naskiaerrle, højst 2 cyI. og 6 g.a..
tr'or J5o og 5oocc va:r spørgsoåIet? Skulle
Agostlai og hans uovervindelige MV Agusta
endelig s1åes, af lwen og hvail?
Sku11e Eel-m:th Fath gEnta€E sin succes fra
1!58 rned. sin URS.
Sæsonen startede den 2./). naj på Ntirbr:-rg-
rilgs nordsløjfe.
I locc klassen viste .Ange1 Nieto (Derbi) at
han agtede at forsvare sit verdensnester-
skab fra 69, b^n vanclt foran Ruttolf Kunz
(freia:.er) og Parlotti (nonos).
125cc blev vundet af John Dodd.s (Åeroacchi)
foran Heilz Kriwanek (notox) og Walter Son-
ner (taroatra). Szabo (1,ø) havde elfers ført
clet meste af 1øbet, aen nÅtte skifte tmd.-
rør på sidste ongang, han faldt cle:red netl
sorl rrr. 5. Dieter Braun (srzuki) va.r stfr-
tet und.er treningen, Dave Si-umontls ud.g1k
ned. brænd.t kobIfug uden at have blandet sig
i førerfeldtet.
25occ var vel rlen nest spænilende kfasse med.

malge jævnbyrdige rlrttere. Kel Carnrthers
beviste at han også kunne vinde på aldet
entl Bene11i, ha.n vandt på en Ye'oaba foran
Klaus Euber (yanafra) og gharles l.lorti-ner
(yanatra). Allerecle på første oogang satte
Herrero's Ossa sig. Efter første ongang
førteBdrje Jarsson (yanaU) foran Carzrrt-
hers og Ptr-i1 Read (Vanafra), der e11crs va.r
kormet dårligt fra start. På aaden onganrg
styrteiie Jarsson, efter at være overhalet
af Camthers. Read opgpv ned en defelrt
gearkasse. coulti (Ya.uatra) udsik necl notor-
skad.e ud.en at have gjort sig gælalenale.
Selvon både Read og Goultl udgik, blev d.e

I første pladser besat af Ya.mahaer.
I 35occ klassen førte Agostiri fra start
ti1 nåI på si-n MV Ågusta, Pasolini var
styrtet ::nd.er treningen på en 55occ gade-
cyke1, så haJr var ude af spillet. Der skete
absolut ikke noget opsigtsrrækkende i clerme
klasse. Carmthers blev nr. 2 på Bene11l,
Morti-ner nr. , på Ya,Dah.s.

looec klassen var stort set en genta6else
af J)occ, selv om d.er var stillet store
fornentninger ti1 de to I'finch-URS, kørt af
Ka.r1 Hoppe og tr'erdinancl Koczor, de place-
redes henholtlwls som nr. 4 og 14. Lj,gele-
des var rlet spørdencle, hvad de J cy1. Kawa-
satl ned ?, EK kuroe pr-æstere, bedste p1a-
serilg blev en 8. plads med super vetera,nen
&nst Hl11er i saillen. Agostrni valclt foran
ALan Bannet og Toqr Robb , begge Seeley.
Sitlevogn Joocc
Efter en meget ctårIig start, kørbe Klans

&rders sl-a 3M{ op på førstepladseal hvol-
efter baa nÅtte udgå nerl tørdingsvaaskclig-
heder. Eel-m.rth I'ath git det ikke stort
betlre, haa staxtede 1Ige1e<tes dårIigt,
kørte sig op på ,. pladsen, iia begrndte
URS'en at eå på kun I cyI. Schauzu's 74 EX,
BlftJ satte sig. Ierefter hav<le Georg Åuer-
bacher (B}M) nogen}rnd.e frit spi1, haa
vsndt foran Eei-az Iuthrirlgshauser og
l,/eqener begge BI,M.

Ie Iv1aas, Ihanhlg - Anden rrrnde - 17. neJ
Socc - Eer wiste Nieto (nerti) igen, hveo
der ve.r verdensmester, ved, efter en tiårIig
start, at vinale foran Aalt Toersen (.fanatU)
og Rurtolf Xunz (Kreid.ler). Undervejs havde
både Jan de Vries og Ceec Van Dar:.gens

iri;;t:=";;=;;iå ,r"r" aeo inEtie'te tJ
nilgsonga:eg netl s1n nye vaniikøletle nerbi,
han lagde da også hårtit ud, på l. oueplg
sgtte baJx::y banerekord., han havde son tlc
nemeste efter slg Dieter Srann (Suzut<i),
Szabo (lø) og.4a6e1o Berganoati (Ae:oaccld).
Nietos Derbi satte sig, Szabo giJr i clepot,
Loed.ens kørte de antlre en ongang. Serga-
nontis Ae:øe,ccht kn,kkede en stenpelrilg,
rru var der frit spil for Branrn, hal vantit
foraa iliirje Jalssoa (Uaico) og Gtinter Bar-
tusch (lZ) kuD 1/1o sek. skilte ale to.
25occ - =er 

var d.er lagt op til riet helt
store. lkke ninrtr6 gad { havde, und.er træ-
ningrp, vzret under tien ganle banerekorri,
d.et var SaDtia€o Eerrero (Ossa), Kent Ar-
derson (!-^»-), Rod.ney Crcu1d og Ke1 Ca.r
mthers, oed Carmthers son den hrrtigstc.
Starteu 6:jJ<, C,oulal tog førilgen foran Ån-
d.ersoa og Eerzero. Da hele feltet var wek,
var Ca.rz'uthers steÅig ifærd nett at starte
sl-u Yanaba, rla clen så enclelig tæ<lte gi.k
det o6så ste=lrt, i et sri:rg sbeci forhjulet
utl, det koa sglo ea verrilensester lkl<e
kIare. Goulcl førte nr foraa iie=rero og
Szabo, Åntlerson va.r udg&t ued defe]* no-
tor. I en hÅrnåI kørte C,oultt af banea. me-

*'ffi ",H.1: ;;"il*:"r:5',Pr"l'.å:iå" O
kon lgang igen og på trods af et loeld<et
koblÅngsgreb og do. frontr,ude, overtog han
igen føringen og glk i nåI ti1 sin fø"stc
TIl sejr, over hovedet, 2 og I blev llerlelo
og Szabo.
l5occ - KøRTES IIOG.
loocc - Eer vanrlt Agostir:-i aatur1iry1s,
Girrger Mo11oy started.e pL et ) cy1. Kawa-
saki, han bllv nr. 2 foran Pa€Eni (Linto)
og Bergamonti (.Aeruacchi). Heller ild<e her
kr:rme Karl Hoppes l,Each-URS Børe sig gtI-
dend.e, d.a rien valgte at sætte slg, 1å Eoppe
på en 12. platls.
5oocc slalevogD - Der ve.r opst&et uoveneas-
stemelser ne1len Fath og lfrnch, reEultatet
blev at I'ath gik, Eorst Owcsle hanrde over-
teeBt hans maskiire. Metl clen kunne haa føIge



trtrrclers tre otDgrurger så begrndte IIxS'en at
sætte ual. Derefter kuirae j-D€eu ære hderst
sou vendt foran Åuerbacher og Scbalzul a1le
3l4rl.

Opetijo Jugoslavien - $retlle rtncle - 24.nai
5occ - Åa1t Toersen s@ede under tremin-
gen og ø<ie1a6de forgaflen pÅ J.*thieur ti1
selve løbet havtle bED låat en arealeD hos
konkrrrrenten Tomos, ned aleD kørte baD eD

{. plads hjen. Nieto ?aDdt sikkert foran De

Yrles og Jos Sch:rgers begge Kreicller.
a25cc - Dieter Rrann (Suzuti) tog straks
førilgen foran Nieto (Derbi), tiet lykJ<edes
dog Nieto at kome i spidsen. Da han gJJ<

i-utl på sitlste olD€arg, fd'te h^n ned 7 sek.
i )n Bra:a. men a,k for tran, korbnfør nå1

JDerbien'tør for benzi-n, Brann va.urit,
Nieto skubberte i oå1 på eadeapladeea, tree:
blev Bergamoati (Åer:oaccul).
25occ - Diete= 3ra::n (tø) tos føri.ugen for-
an Cer=uthers og Ånd.ersoa begge Yana}a,
Herrero (ossa) oe Goula (YaEsIa). På anden
ongzng tog Cazzothers førirgen, Eel=ero og
.ånderson nå.erie at ovelha,le Rraun før lrØ-en
satte slg. Carzutirers's YaFaI'o satte sigr
Eerrero, .Antlerson og C,oulct gik i DåI i
nøvnte reld<eføIge.
,5occ - 3ene11i havde problener ned a,t
finde eD rlrtter tler kulne utbytte ae no!8o
EK, JJ stk., rlet er 5 nere end MV'en, Paso-
lial' va^r erdnu lkke kIa.r efter sit styrt på
Nfirburgd-Eg. Det ble"r Pa.rlotti og Carruthers
iler repræsenteretle narket. Parlotti førte
rle første { oo6aage, 2 oB 1 va= Kent Åntler-
sou (Y"-"r'a) og Carmthers, først sou nr. 4
kom ÅgostinJ. Så stry=tede Par1ottl, Ånder-
son blev overhalet, Cerrrthers hgvile vrøvl
ued 2'tieu gear, så b1et han også taget, tal
bavrte til€Bae tleres r€tte p'leds lgea. Å8o-
stln1 vanclt, 2er blev Carzuthers, le= Gras-
eettl, der e11ers bgvile ea ctår1ls start, på
4 cy1. Jeva. ove:raskelsea her ?ar <iog nok'
at il-Enen Pegonea (yapaU) kome besatte

tart ti1 oå1,
koa xerganontl
o Galun. (pe_
to e1Ier flcre

oEgangB tllbage, cler 1b1and.t Sl@oDds og
l'Io11oy på J cy1. KavasoHer.
Ier va.r LDgEr1 sialerognsklasBe.

Isle of }laa - i'jerae nrntle - 6.-12. iuai
På denne etlle ø nellen hglanti og lrlancl
køres locc klassen IId(e.
725cc - 1969 vezdenseEteren nave Sil@oda§
(xevasali) havde her deu ln:rtigste f,rræ-

ri-ngsorgarg. Fm starte<Ie ued at føre og
førte ti1 rolclt i 1øbet' tle opgav f,avasekien
åndea. Dieter Blaun (SUzuki) tog førhgen
foleD B6rje Jansson (uefco) og Ginter Ba.r
tuscn (fø), aeDae st1lling holtlt til -rr.
net vel l-ntet nj-nd-re entl eu sensatlon, tle
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var a-l1e tre rtetutarrter på Isle of Uan. Åf
)o startencle, kon lorn 25 1 EÅI.
25occ - (e11er Yanaha) - Åf ae ?2 starteade
ueskiner, var cle 4o af fabrlkatet Ysnsha.
Carruthers førte efter første ongalg foran
Panl Snart, Rod.aey Goulcl og StenJ-ey Woodst
alle YauehÅ. Gfinter Bartusch (lØ) 1å da på
I4ende pladsen. Cazmthers holdt sll førCag
gBnnen hele løbet. De naaest føl9eatte t6rt-
terle plads indbtrrrdes, Ba.rtusch arbeJtlede
slg op tlI Jclte pladsea, 2er blev Goultl.
Car:rrthers vindertld blev ca. ? nl1es hE-
tigere end d.e hon i 1969 vaadt på en 4 cfI.
3ene1ll. Wootls herde haft et stopr da ho
wi1Ie Iøbe sin nsslCne lgang J.genr blev han
påkørt af Eertero, d.er blev så bixtlt kvæs-
tet at han døcle rlagen efter.
l5occ - Agostini førle fta 

"1"r1 
1i1 nÅl på

DIT. Cartuthers og Pasoli-rJ' skulle køre tle
4 cy1. Benellier. Carrrrthers 1å på antlen-
pIad.sen, intltll hans kæale var så slap at
ilen Iøb over tmclerae. ?aso1inl kurme lkl<e
føIge netl, hsrx udg:ik netl turtllngsfeJl. ÅIan
Beatett (Aemacchi) overtog andenpladsea,
Jer Paul Snart (Yenaira), tiea stiIl-ilg holclt
tiI nåI. Barnett var lige vecl at bllve dea
første på en 1 cy1. l5occ d.er aåed.e over
1oo MPE, høa tår.de 99t12.
Joocc - otor.
Pete= Wl tt
(seeley) 1oo
llPE, de 7&.på,2. og l" pladsenr 4. var Brlan
Steenson (seeley), nen fuin st5rrtede og kves-
dcles cløcie1igt, også 3a:raett styrtecie. Der-
efter var W.A. Sutth (Kawasafri) rykket op på
1. pladsen efter W111lans. Sti11l-ngen i nå],
Ågostinl , rrål1ians og Snith.
loocc sltlevogn - fuders ta6er førlngen foraa
Auerbacher og Schauzu, alle 3M'I. Åuerbachers
kobl-i:tg g1liiet', eå he! nå ove=lade 2. plad-
sen tl1 Sohauzu. Efter tien hård k:mp ne1Ien
Owesle (I,Ench-UnS), Castella og Iertbrirgs-
banrser, beggp BIv1W. Erders va.ualt, 2er Scha:rzu
og Jer Iuthrtngshauser. Auerbacher felilt
tilbage på 5. pladsen.

Kawasaki
Tre cyllndrede Kawasaki maskiner er
under udvlkl ing for det amerikanske
marked. Det drejer sig om en 25occ
og Toocc rnask. Begge er baseret på
5oocc llach 3,men 25s 'eren vi1 få en
6 trins gearkasse. Toocc node1len,
for vif ken der opgi,res næsten
1oo BHP, er en forstørret version af
Soocc Mach lrog er blevet konstrueret
i forbindelse med et tuningssæt, for
at vinale næste års Daytona 2oo.
For lcl72 er en ny 35occ 3-cylindret
og en looocc 4-Cy1. 4-takt under
udvikling.

i



VIDUNDER
(fortsat fra nr. 5)
Efterat lrave fået monteret ny kæaie og saln-
1e1ed, kørte jeg ud ti1 min kamasjuk
,,Gan1e". Earr vill-e cla også geme have sin
røv i laser den dag. nerfor klatrede han op
på bagsædet, og afsted. gik det mod ,,1s1e of
tr|m". Sonberen snuned.e veltilfreds og der
blev for alvor skovlet ku1 på. Vores gen-
nemsnitshastighed. 1å på 9.ooo RPI"I, hvilket
svarede til ca. 148,9785 h/t. At vores
snit ikke blev højere, s§1dtes qfnd,ighe-
dernes mange hemelige tid.skontroller.
Men ak, son så mange gange før, vi11e skæb-
nen også denne dag, at vi aldrig skr:Il-e nå
vores nål. Unlddelbart før Vonsilci, satte
den sig nenl-ig ned et braglll
De ætllere tlefe frenbra€te nu en ikke just
ædel Iycl. Der var ikke andet at gøre, end
at vende dyret og J-iste hjero igen.
Der fulgte nu et langt hospitalsophold, og
jeg var en ugeløn fattigere.
I nine unge da6e var jeg jo, som bekenalt,
en meget, neget stor TT-far. 0g netop d.erfor
havde jeg købt,,bornberenrr, id.et jeg i den
så en fuldblods productlon-r3ce!, Yar den
da ikke i besid.delse af en ætie1, eneståend.e
race:øotor, ned to overliggende imastaksler?
Den øverste lnternationale sportskomision
F.I.M., har i sine regler, angåencie sports-
maski-ner, ned.fældet, et naskiner med to
overllggende, må anses Elom rene racerDotor-
cykler. De nå tlerfor iklre sti11e op i
sportsmasklneløb, ( sa.rme g'ækler f or 2-taktere
ned d.rejeventiler).
Nu havde jeg altså racercyklenr og nanglecie
nu blot banen. E: sådan fand.tes inidlertid
på Iøjt-1a!d. &rdelig sku11e ,,Big Bonberrl
vise d.ens ædle afsta.urirrg. På de lige stræk-
ninger opførte den slg da også ekserplarisk.
Men i svi-ngene blev situationen strgks nere
leitisk. Det nest løjnefald.enrle, var en nær-
kelig vuggende tendens 1 bagpartiet, soro
s§ltites d.e fremragende japanske stødtlenpere
med eneståend.e egenskaber. Dens bedste egen-
skab varr at de ikke dpmlede for en skid.
Man kur:ne altså ned god samvittighetl nontere
Girli-ng-ben. Dette bevirked.e nu, at nan
havde en cykel der 1å son et bræcit i svin-
gene. Men trod.s dette blev ongangstitlerne
ikhe hurtlgere. I,laskinen var nenllg udsty-
ret ned fasronenale nedlægnilgsstopklod.ser,
en på hver side, altså ti1 henholclsvls højre
og venstre svilg. nisse klodser var af
geniale konstn:ktion, id.et i.an santidigtrog

lttllll $

neget snedigt, har anbragt de opklappelige
foclhvilere på selve klodserne. De havile kua
6n fej1, de var h:rtlgt s1ldt o! og pluttse-
ligt var fotllrsile:zre vaklll Srenserne var
nogenlund.e. Saghjulsbrensen lo:ane rlog kun
benyttes I venstresrilg, for i høJre var
det rkke uulig:t, itiet asf&Iten fr:nge=ede
son stopklods.

YAM AHA
loocc - 1!55, selgee fordelag-
tlSt.

Uffe llhousen
Iøvenskjoklsgade 11
5{oo Sønrlerborg
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UMI
2. Ntaj

15. Maj
5/11, Juni

2o. Junl
4. Juli

11. Juli
I8. Juli
25. Juli
1. .tugust

14. August
12. Septemb.-
26. Scptemb.-

O I
PICTCIEIIAL
CALENE,AFI

Aidste i...
Mc. Intyre var den første, der kørte en
ongang pÅ Isle of l,Ia.n ned ove! 1oo llPE,
det var L 1957 pL en 4 cyI. 5oocc
Gilera.
Derek Dlilter var dea første, der gJorde
ilet pÅ eu 1 oy1. uaeklae, tlet var L
195o på en loocc Norton.

John Surteee sarme år o6 .klesse, på en
4 cy1. l{T, vanilt ue<I over loo lllPE for
hele Iøbet.
lllke Eal1wootl tJorde tlet sama I l!§f
pÅ cn loocc f,ortou.
Ga,rry Eocklag va,r ilen førstc, rler ;
gJorte det på en l5occ 4 cTI. }IV I I!/
eaitcte fra ståcad,e etart.
Pbil Bead var dea førate på .a 25occ
4 cyl. Yapeba, 1!51 fra ståoDite start.
8111 Ivy ve! deu første, clcr gjorac dct
på en 125cc 4 cyI. YaDeha i 1958.

Giacono Ågpstlni var ilea førstc ll*e-
englmder, der gJorde clet, tlet var på
eu J cyl. I{Y i 1955.

l{alcolm Uphi11 war rlen førete, der
gjorde <iet på eu sport@aslci-ue, ilet va.r
pÅ en Bormevllle i f959.

Læderdragter
Læderbukser

II
l9r 0

Øs trig
Tyskland (vest)
England
Hol-1ancI
Belgi en
Tyskland (øst)
Tschechoslowaki
Sverrige
Fi-nnlancl
Irfand
Ital ien
Spanien
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@yhol - Z.nalloa - §lptctaloaruotcd.
æ (045) 61665 - Chrilttansfetd

l97l e,

h kaleuder for no-entouclaster neal flotte
Ec-bll1Gale! fra t[ og jorribane, solges fra
red. tll en prls af 9r- b. incf. foreea-
de1se.
Sen<i !r- h. på giro L5 ,, 25 og ilu norlta-
ger kalencleren orDg., e11er betal tl1 en af
besttrrrelse med 1.
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