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13.-14.- 3._71

HYTIEWEEK-END
- -å er der lgen H3rtteweek-enci t S.II.C. d.en 1r.-14. narts i Aabældytten ved. Sto11ig.
-2 m nort for Aabenraa hvor vejen gå:r ind ti1 StoUlg er cler opsat skilte ned l{ytte-

week-end. - S.M.C.

P R OGRAM
IØRDAG: K1. 1{ nanøvreprøve. SØSIAG:

- 16 spiæJrrg (neti-
brilges e1Ier
begtilles ved.
sakonsten).

- 1! postkasseløb.
- 22 kafte.

Point gtves veal hver rllclplll og vlntleren kÅr.es samenla€t.
lIC Tourlng Club, Fetltuulerne og Ya.oalaezne, Århus sa.mt antlre MC-

K1. 8 kaffe ned
nrndstykJrer.

- ! kold.start.
- 1o af og pånoa-

terlng af
aisk.

- 12 afslutnl-ng.

venner er velkomen. Ve1 nødt§ S.11"C.

I



§ilIwtQ-rnoxrEN
ONSDAG AFTEN
24. fcbr.

1. martg,

10. narts
1?. narts

24. narts
JI. narts
?. apr.

14. apr.

21. apr.

Fredcrikshøj kro (Dcn
gamle grbnsekro) me11cn
Chrlstiansfeld. og Taps.
TJæreborg hotcl ved Es-
bJcrg.
Kcgnæs færgckro
Schackcnborg slotskro,
Møgc1tønclcr
lakolk baclchotcl, Røaø
loftluntl kro
Hotel Dybbøl Banke
Karollne kafcteria (Den
ga.m1e 1lI1ebæltsbro)
løgumkloster hotel.

2

TRÆFFNER
Rotteziam, Eol1and. 6.-J. narte på Fort

Prins trYeclerLk-0o1tgensp1aat.

Teu.toburger l,raId 27.-28. febmer ved 3Le-
1efe1d på 858 til ånshausen, 7 lo fla
Ea11e, T-lTsk1ead.

JULEEE§IEN l)]o 94, Kzlø
Der va.r nøtlt 18 Esnd.
Yi hyelæAe os Eed s)ak, quls, a.ra. lotterl
og a.rden konlorr=ence.
Der blev sereret g1øg og ebleskivcr, kaffe
og bo1ler.

IÅNGIIIUNSPOKÅI,ET

blev overragt
Oste

(ne1d jer m -
her er noget
at køre efter)

v
SYDJYSK MC.CLUB

LADEGAARD MARK 6 . 6120 HAMMELEV - GIRO 15AI25
20 Hlmm.h - Olo Ahrondt EmuD,
MoY, 6600 V.i.n . Erd A P!ul,
rd, OftEd. 21A 63t0 B@qd -
Ufl. Thom$n, hEn*ldd{.da I t,

E@ffi @
konkurrence

Fø=ste billecle tiI fotokor:ku:rzencen !xd-
senclt af l{ike.

G1æde1Lg Jul og gode I'{C-ø!sker 1 det nye
å.r er notltaget af:

Tana}a C1ub, .[:*nrs
IiIc Tou.rfug Club
Ianclesgnrppe IL C. Eckerrfiirde
TNM Iæad.esgmppe I{ilteaberg

Intt 
t

oro'jå'
#;ry"F*

,r"T:j";i.Tæ*

Så_kon juleuaailen, 0ste bJ-neelf, og delte
Jule6aver utl til eIIe.
Tlader af l{ike-quls blev Uffe Ded Io Dol_ut.i den endeu koahrreace nåtte han de1å ne<I'Grffi og Eolger.

jøste!" ao""

-l?å:t--+
Aol§

r97t
h. 'lc-leailer for no-eatouclagter ued flotte
no-blllciler fra [I og Jordbaae, aolgea fra
red. tll en prls af 9r- b. i-noI. forsea-
ileIsc.
Seail 9,- h. på glro L, ,, 25 og tlu uoilta-
ger kelenderea oug., e11er betal tll en a.f
best5rrelseoeclJ,.

:f

I



Uncls§1d jeg forstyrer, nen jeg nå degvæme
gtve dig en 1i11e bøde - nåske ha.r jeg recl-
det tlit 1iv, tlreDg.... Du vecl ve1 det er
strengt forbud.t at køre hra-L1ert på notor-

Kna11ert, hvad tanker De på? Yed De
ildre hvad d.et her er for en ka^ret? Det
er den qye Kawacbingaso Jlocc, {1 ffi v
1!.ooo oudr./m. Den ha^r også
strcæ:oe, -sadaiel og -tank, så den vejer
km 45kg og render l9o Lø/il Det 1-)
{å: ve1 tL1 på notorvejen,

Tak a1le gode mag-
ter for nin gode
ganle, hæderlige
ED, d.er selv ned
tlI den rnindste

oer ru
også er
hastlg-
heilsbe-
græo:snfug

shue er
af

EOV, E0V: Hvad laver clen
1111e fyr ude på motorvejen

necl sil loalIert?

Ser den ild<e FIN-
TAST]SK SKØN ud. ned det

nye EIBffiKÅSOSSRI?
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På Elefanttur
1 selskab netl

,,Det bla Vidunder"
?orsdag clen 7. jan. on aftenen sta,rtecle vi
fra Stydi-ng bag cler Eelile og regn og 1s1eg
ho16t os verl selskab. I GeDner begmdte a1-
<Ierd.omssygd.oumene for rDet blå Ticlunder'r"
Den ha.r som bekend.t sin strønfordeler sid-
dend.e på et elIers ud.Eerket sted, bare ikLe
I regnvejr. Ee plasti§roee eller to og så
va.r clen i hopla igeu. Efter et par ,pudse-
briller-stop" var vi i Bad Segeberg vetl ti
tid.en.
trYeda6 morgen va.r vi på cyklerne lgen.
Nu var d.et d.en ellers så vakse llger, cler
var uvenner Eed regDe:r.. [ændrørsbetterzre
blev urlskiftet og så gik ctea gotit, når bare
clen blev ovelsp!øjtet ued sj.likone hver
gang vi fLk tarket.
ftr tre ta*frrlcle nerle ad autobaaea over
SreEeD, kon Sornie-O1e ind. på ta:rken lige-
son vl forlocl clen. Yed 8-tltlea va.r vl, nor€.
for 3orur. Ste6n var ikke helt klar over
hvllken vej ri sku1Ie, så vl holtit ired ti1
sid.en og I ntmrtter efter kon en Bl,ll/-Dand
fra Eamborg. Han frrlgte vl så næsten ti1
Åcienau, nen da kablerne på ,,Det b1å Yldun-
tlern iH<e var de bed.st suurte, ku.Dne tlen
ikJre fø1ge ned. De slclste 5o h gik lang-
sont og vi var først i Ad.enau ved. y.lo t1-
den, fik et være1se lige son vi kon ind I
byen. Det gik stærlct ned at få grlrd.errre
fren oppe på verelset, efter nsrl og { kop-
per the var det på hovetiet 1 seng.
Lørtag norgen efter endt morgenmad ned clen
nest shækkelige sylte jeg ha,r magt, kørte
vi hen på en tankstation for at få ordnet
folskel1ige tlng såsoo kable! snurt og tan-
ket, og ild.en vi så os on var både hik,
0ste og O1e der også. Indkøb af rom, co1a,
ost, margariae og hinclbærsyltetøj (son se-
nere viste sig at være yoghurt) blev over-
stået og så kørte vl op ti1 ringen.
tr'or clen der endnu ild<e ha.r været der, er de
flotte land.skaber turen v-ærd.
net var efterhånden blevet roiddag og noget
i skrutteu skulle vi jo også have, så Tr1-
denten blev det lil1e grønne køkkenbord

Det var efterhåaclen blevet niddag og noget
i shutten skuIle vi jo også have, så Trl-
tienten blev ,,Det 1iI1e Grørme Køkl<enbordrr
og Eoncla'en var ,,Det li1Ie Opvaskebordr.
Bordpladen nåtte også vaskes efte= at Erik,
sorn åbentbart iklce er komet over d.en tid
hvor hageøeldreu va.r aktuel, havd.e inclta6et
sit nåItid.

,l

,,net 1i11e Opvaskeborrt".

A1Ie ,røske delta€ere skuIIe nøtles ved
Continental-tårnet on efteroldclagen, clem tier
harade sprerlt rygtet kon irddlertirl lkhe selv
nen vi fil< taget et billecle af S.l[C.'s de1-
tagere.

Steen, I'[ike, Bormi, Karen, Porno, Oste og
Brinnios

Elefantpasser Kaj havde hørt at ,r:: "rgtgden pige der hav<ie kørt 1ængst så Hnst og
jeg grk hen for at se hvad d.et var for no-
get. Jeg blev shevet op og fik besked på at
kome igen næste morgen kl,. 1o.
Eftemid.da6en e'ik hutigt neil at gå rundt og
kigge på cykler, udstillinger og meruresker.
Åftensnadclen blev lavet i aørke og roruten
kon frem. Bå1 skulle vi også have, og selv
on Elefantpasseren bed.st kan lide snå speJ-
derdr€nge i korte tnikser, har han d.og ikke
1ært neget af aletr. Der skulle J lL benzi:a
ti1 og så var der lkke engang bå1.
Somie-O1e, hik og Oste havd.e set bunden
i cleres to flasker ron, så nu vi11e d.e se
amdre nermesker.

I
I

S.M.C.'s Iej4)tads
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De gik op på Sportshotellet og Elefantpas-
serea, Brirni-ng, ftnst, Steenrog jeg giJc en
n:nde på teltpladsen. På hjervejen SLEBIE
vl ErLk Eed hjen fra Sportshotellet, put-
tetie ham i seng. Oste og O1e va.r nået iocl
i teltet nen de sku11e også Erttes.
Steen og Jeg tog ttlba€B ti1 Adenau.
Kronutter var så elskyærtlig lkJre at serrrere
den shekkellge sylte igen, søndag morgea.
na vi kon op på ringeu var de fuld.e storl-
clere vågaet roen h{k lo'nns gotit nok lld<e
forstå, hvem der havde br.ækket sig på hans
halstørk1ætle, hqn b1Ee thvertilfeld.e enig
necl sig selv on et veclkomeude var et stort
svtn.
Jeg kørte op ti1 tiomertårnet nen c1a vl-a-
delae j. he:seklassen ild<e var vågnet enclan:.,
nåtte Jeg kome igea 1o.lo.p'-. &nst Eed l[aj, hl-k, Oste og Bfinrr-inA

.!nr r:østen færtig ti1 at køre Hen. lvtike
vE Eere encl be§mret over hvorrian ha^n
uåecle hjeo, jeg tror han slog rekord. 1 becr-
ziaforbnrg Aerred., af sa.ntlige deltagere,
han brugte 1oo 1, clesuclen et stort forbmg
af olie, et nyt tlæk og bd.ea var { meter
1ang. Men non forstår nu god.t situationen,
1§1 nor.f,snlsr på han havrte Kaj-p. i sidel
vognen (stakJ<e1s cykel).
Steen og Jeg kørte op tl1 domertårnet
igen. Jeg blev puttet l-acl 1 et nrn, hvor
tler sarl 5 andre, Steen så slg onteilg.

5
tiilt senere blev vi kal61 o6"ofor. trørst
fik vind.eren af heneklassen ove:ra€t sl.r.prmie, en stor bog over hele veriens vej-
net, looDM og en plakette. Ean kon oppe fra
rqlrlancI og havcle kørt over 25oo h, hed
Esxrry-T. Ilelgesson og var kørende på en
lM{ R59S. 2. pladsen blev delt af to fre
Norge, de_fik hver en plakette og et rejse-
vækker:r. Vllder i claueklasseu blev jeg sdlv
sotr deD eneste pige der havcle nelalt sig ti1"
Jeg fik en plakette og et roeget ftot Irsk
eåreskild..

I

l

Karen aed
sin præie
og Niirburg
slotsn:ln i
baggztrnden.

løudag var jeg så uheld.ig at tabe d.en haJ.ve
kickstarter, Steen så jeg tabte den, fik
d.en neci sig, nen skruen var væk. Jeg havde
s1llrrgt nede i tbir:nph-staltten on de havtie
en, nen de kr:nne ikke n,æne at ta4e en fra
tleres cykeI. Jeg spurgte så i rtomertårnet
hvor men kurme få en 8m shue ned eng. ge-
viad. Jo lige et øjebliJ<l og en halv tl_me
eftei kru::e Jeg køre hed i 3SA-stalclen og
få en. Steen var i nellemtiden kørt ned ti1
hotellet og jeg fulgte efter. Han biksede
rnerl tæntlspolen da jeg koo. Nu var klokl<en
efterhårrden blevet 12 og Jeg lavede nad oppe
på wære1set. (fortsættes s. J)

f Iere omdr. foran
kotar tYsæEGt SPgCiale: tUning

Lorsen

(o45) 22aaQ

ARSEN.TRIM"
YAMAHA.TOMOS

,,Larsen trim,, vl Heilul

Stert & I,1Å1, Niirburgring.

Vestergade g6 61OO Haderslev
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TELTTREF FEN
Lørd,ag morgen kørte Helge og mig

nordpå mod Hanstholm,hvortil vi, an-
kom onkring middag. Vil kunne tlog
ikke find.e træffenetrmen omsialer
fandt vl en canpingplacis,hvor vl
rejstc vores teltrog 11dt senere
kunne vi høre en notorcykel i alet
fjcrne,det vlstc sig at være KaJ,
som sagde at clet var her træffcnet
var,hvorefter han også rejstc sit
tclt. Incns fik vi grydernc sat
over gasapparatet,men ak vi havde
glemt tændstikkerne ! I clet samme
kon Mike og rcddedc bøffen for os,
idet han havde tænd.sti.kker ned.

Efter bøffen skulle vi have et
bå1 lavet,så Mlke kørte ned tl1
stranclen for at hcnte nogct brænde,
som han kom slæbende ned efter sin
Yami. Da han havcle været dernetie et
par gange bl-ev dct Kajs tur. Han
kom dog aldrig afsted,idct det vis-
te sig at hans batteri var sprunget
så Mike måtte atter afstetiriroens
prøYeaie vi at skubbe Kaj igang,det
lykkedes dog lkke,så vi stillede
den hen ti.I teltet og besluttede at
prøve igen om sønalagen ude p{ as-
faltcn.

Idet Mike kom tilbagc med mere
brænciertil det uclgående bå1 ,korn clcr
en Yelocette ned sidevognrdet var
Ulrik fra Aarhus,son tlog kørte i-
gen crr time senere efter at have
sagt at harr vilfe komme ig'enrdet
gJordc han dog ikke,han var si-kkcrt
ikke klar over at det var et abso-
1ut tvangløst træfrhvor man hrrer-
kcn fik store pokaler e11cr sku11c
bctale cle sædvanlige ca. 2o kr.
for at få et nærke !

Efter at have fået vores aften-
brøai bg hygget os onkring bålet be-
gyndtc det at regne,hvorefter vi
gik ind i mit telt hvor vi fik kaf-
fe,derefter gik vi 1 posen.

Sønd.ag norgen blev man vækket vetl
at Kaj var ved at løbe sin Suzl i
gang,det lykkedes ikke,så han band-
ede slemtrmen han nistede dog helt
humøret,da han opdagede at han 'rar
platset på forhjulet. Så måtte jeg
langs efter rundstykkerrimens fik
Kaj forhjulet af,clette volclte ham
dog store problemerriciet han øde-
lagde splitter, skruetrækkere m.m.
for ca. 1o-4o kr. rbare for at kon-
stantere at slangen var revnet hele
ve jen rundt! Så cla vi antire flk
morgenkaffenrlånte han min Sakl ti1
Thisted for at hente en slangerhan

glente ciog at clet var ude på 1
så han fik lngen slange.

Han kunle he11er ingen kaffe ha-
vercia han kom tilbagernen vi flk
ham tiog overtalt. Så begyndte han
at spekulere på hvordan han skul1e
konne hJenrMike roente at han skul-
1e blive tieroppe, og så var der J
nuligheder, enten besti-1te han selv
batteri og s1ange,e11er også gjorde
vi clet og e11ers lnmne hans bror
hente ham i sin bil. Det vi11e KaJ
dog ikke,han vi11e hjen,så sagde
Mike at clerigen var J nuligheder,
enten tog han neci tog e1Ier også
stoppecle han hjemrendelig kunne
han også køre med Mi-kermen så kun-
ne han ikke få sit bagage med.. Så-
dan blev de ved med at dlskutere
og lige roeget hvad KaJ foreslog,

3å"HjI'Itu?l iåi.fi, i ffiiif,lt :
han kurine lkke engang komme meti en
vj.tsrmen sad bare tavs og stirrede
ud af teltet. Endelig faniit vi dog
på råd: Kaj sku11e køre med Mike
og jeg skulle tage en de1 af hans
bagage,derincd sku11e hans telt og
Suzuki blive deroppe ti.1 han havde
fået et batteri og en slangerog så
sku1le han stoppe derop tirsdag.

Da vi havcie fået midtlagsmaden
begyndte vi at pakke sanmen,hvor-
efter vi- kørte efter at Mike havde
skiftet tændhætte,da vi kon til
HJardemål sku11e vi have kontrol-
foto til langturskørseI. Så satte
vi os i. sadlerne og fyrede 1øs,det
gik dog kun et par kllometer så
ville rnin Sakl ikke 1ængere,så jeg
prøvede at skifte tændrør m.n.
ud.en resultatrså spurgte Mj,ke on
der var benzin på,så jeg prøvede
at skrue om på reservetankrhvoref-
ter den gik ved første stamprså
kunne vi endellg komme afsted ef-
ter at vi havde tanket i Thisted..
Mike kørte forbi tosrmen vJ, over-
halecie ham ved Holstebrorhvor I
tankerie. Lige inden Tjørring n!
for Hernlng sku11e jeg skrue on
på reserv...for s....rJeg havde
glemt at skrue tilbage,så vi måtte
skubbe et par kilometer ind ti1
TJørrlng,hvor vl fik benzln på.
derefter kr:lne vi køre helt hjem
ucien vanskeligheder "tOå?å"" ""*.

o
antle

IF

KONTINGEN? 
?
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Winter-treffen 1971

Efter en frisk Tf-agtlg tur gen-
nem- Fyn,qtl d.e snoede veJe og eiterat have lagt et par Bonnevillerplus et_par veteraner bag sigrpå
Nimbus 37,atkom jeg ti1 det iynskevintertræffen på Fynshoved. arratg-eret af Fyns l{otor Sport untier
D.tI.U.

7

Foran Jægerhotellet var parkeret
en 2o-)o cykler,en fra Kåbenhavn,
en fra Tønderrnogle fra Sønderborg
og S.M.C. rAarhus og Grenå. Efter -
en snak meti Kajrblev jeg tilmeldt
og flk lovning på et nærke lavetaf bllk,2xrcn stor,ned fordybede
bogstaver "Yintertræffen l9?1-2-
F.M. S. rr 

, f or kun 15, -kr.Teltfirmaet E.A.Pau1 havde nu

Liilt uord for KøLn holdt vi og tog noglc
bll1etler.

Så S'ik det e11ers godt til det blev nørlct.
I6rset blev tændt, og så ver d.et galt ne<i

,,Det b1å Yidunrlerr lgen, den vil1e ikke
1ade. Ved neste tank ho}it vi ind. og be-
gmtite at nengelere necl letlrringer og for-
skellige tlng, lntet hJalp, og tiI sirist
ringerie vi efter A.D.A.C. Ean var tler eu t
time efter og nente det var relæet d.et var
galt nerl. Den blev skilt ed og renset, nen
he1Ier lklce det hjalp, nå, så nåtte tle= jo
en ny ti1. Jeg fulg:te så efter han til
Dortm:ntl. Jeg ekel love for jeg flk kørt
nogle by-kiloneter, for rlet viste slg han
sku1le flere forskellige stetler, inaleD vi
kom ud. t1I Å.D.Å.C.-rrærksted.et, b1.a.
føret hd luftet si-a tnnd. Så var d.et om at
finde et reIæ cler duede. Efter at have
tønt I forskellige spande ned sha.me1,
fancit vl et pef, stykker, de havde sa,E@en
nerl e1t g§anlgf, en Velosette loo ståen<Ie,
dog lkl<e pen, aten d.en va! d.er. Nå, ru
sku1Ie jeg tilbage ti1 artobanen. Jeg var
blevet ret be§nret, for hvis jeg skuI1e
igennen den hersens by tiI Dortnund igen
fandt Jeg ald-rig autobalen. llen a1le pro-
blener blev klaret. A.D.A.C.-nandens kone
var der pIud.se11g (hvor hun så entt kon fra)
og jeg fulgte så efter hende. Men hendes
llercedes var iH<e af de bed.ste, lld og
grrister stod utl af udstødrringen, så det
gik langsont fren efter. Får d.et aldrlg,
jo ende1lg, stod der et skilt ned Autobalm
Brenen, EarDove!. Jeg åndetie lettet op,
sa6de fa.rvel og ta}, og bra6ede ud ti1
talkstatlonen hvor Steen etod og ventede.
Releerne blev prøvet aeo ,,Det b1å Ytclurtd.ert,
sagde stEr'igrrek det sa,me, rlen viI1e ilrtce
Iade. Yl ringetle til A.D.Å.C. og sagd.e vl
kørte vldere (uden §s), drejed.e af nod
Ea^nnover og veil den mste rast holttt vi furd
for at overnatte, klokken var efterhåntlea
blevet 1-2 stykker, efter ot bave holdt på
taakstationen 6 timer.
Ileste norgen kørte vi vi.tlere ved ti tiden
oA tiet g'ik gorlt, lige tiI v-i nåerte 3ad Se-
geberg. Der nødte v! rye vaaskelighetle=. h
flok Feiltnuler fra Årlnrs rrar kørt i styk-

(forteettee s. 8)

jst teltet,så v1 kunne få pakket
. Der blev tændt bå1 af dlverse

drivtørmer,der var også nogle der
jelgang havde et stakit. Gryderne
blev fyltite og sat 1nd i 11tten og1ldt efter var elefantdrlvernenptte. De såkaldte 'rMC chauffører:
nerr fra Freciericla var der ned trete1te.

Klokken var nu hen ad 18-19 og
en tur hen t11 træffenet sku11e vl
darmen hvacl opdager man. på hotel-
Iet var tier kun en 18-2o nennesker
og ikke en eneste fra F.M.S. -træf-fenct var slutrbcstyrelsen var ta-
8et hjen.

. !f!"f nogen diskusion ringede vitlI Nyborg,hvor der var D.MIU.-fest(for vores penge) arr. af F.M.S.

:r"fff ; ?i'å;:;. :;ff'i:infijliiui*Irctt rolrgere på grunti af Kajs Su-
zukl.

S.H. E.
(fortsat fra s. 5)
2 tlmer efter sati vi på cyklerne på vej nod
3onn. YeJret va:r lregtfuldt og v1 nørl en
storslÅet natur. Jeg kan bare lkke lade
være et tænke på de skilte tler stod ved ve-
jen, først et necl stenslc€d, sÅ sleappe
svlng, et Eed {yr Lr;rdser veJeD, et DeiI
heeturer k-trrtlser veJen og glet føte. Tæk
hvor er naa 1 llvefar€ hele veJen.

i't
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(fortsat fra s. ?)
ker, en YsJi-hq 1oo havde hul 1 et stenpel.
Der koa een bag på llgereu, een atoppe<Ie og
rie to andre kørte virlere på l'ø15o netl en
bil<lak son sadd.el.
Det var ved at blive oørkt og så sku11e vi
til <let sjor lgen med at køre utten Iys. I-
gennen Netimrnster, Reasburg og grenserr
bavde Nimben litlt st!øn fra batteriet, så
her va! de! dog lys på. Det traditlouelle
ildvanrl og ligkisteaøn blev købt ved græn-
sen og vi var i Sto11lg k1. 19.ro.
Ee! fik vi Eans'es gule erter og 21.Jo blev
,,l6.r1enrr sendt ned toget §en, haa kon 1

v
ti-ne seneæ §eo end Bin bro! tlcr etoppeile
tlea.
Eea SIOE slmffelse på tureu ver ile? r ÅIÅE
DEFORBIITDEDESILER! ! I !

trer€D

Hvor bliver i af?

Nye necllemerl
Nri 92 Eolger §chsearrEøjvaag,,

511o Broager.
- 94 hjJ< I(ruse XøjkJee, Llndbjerg !1,

52oo .Aabenraa.
-97
-98
-99
- 1oo

- lol
- 1o4

- 1o5

- 1o8

Læderdragter
Læderbukser

WllJ:Lam Petersea, tr\4Ievaget 1,
551o 3roa6er.
Asger Tbouseul N.Terp,
52{o Iøgurokloster.
Svenrl E. Svenaesen, Barsø,
622t r-øit Kirkeby.
Kurt Nielsen, Nygaa.rtle tø11e, V
6475 regoøa.
Ieif grborg, Ri-uggade I,
611o Broa6er.
Haas Jø:rr Åhreuclt, l!12 §:kker-
toppen.
Jørn R. Pedersen, Skolegade 5,
5451 Grdenup.
I{. Such-Ic.rsen, Jurdvej !,
5{oo Sønderborg.

UMI II l97t
2. øaJ - Østrlg

15. naj - Vesttyskland
5,/11. juni - England -25. juni - Holland'

4. juli - Belglen
11. Juli - Østtysklancl
18. juli - Tschechoslowaki
25. juli - Sverrlge
1. august - Finnland

14. august - Irland
12. septenber- Italien
26. septernber- Spanien 
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