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§HIlrQ-rnoxrEN
ONSDAG AFTEN
12. maj La.kolk, Xømø.
19. naj Broa€er Hote1.
25. naj ødis Bra.Etlrup, n.v.for Chr.fe1d.
2. jtni Rens Kro ca.15 h s.v.for Iinglev.
9. juni Kastmp l(ro ca.8 Io s.ø.for Gram.

15. juri Fole l(ro 1! 1o øst for Ribe.
2). joti Sct.Eansfest, r-deela€rd Mark 5.

TRÆFFER
7.-9. naj !.Int.Kleinheubach treff

Plads:Kleinheubach, 2 Io fra
Miltenberg/Maln
B0rgstadt/^4a1n
fusklarrtl

A:r. : Ientlesgruppe Miltenberg
Hr. I'lanf red Hel-mst ett er

, 29"-)o. nai

Høgla.ndstreffea

Anneld.else på Torvet i ltåssj6
der fra pile til treffpladsen

,
bestent

2I.
Plads :HanborgriH<e næmere engivet
A.r=.:Itu.Mi.chaef Eeb

2 Eanborg Blarkenese
Baursweg 2.
Tysklancl

2o.-?2. mzj neutsche Jumbofatut
Plad.s:Clubloka1et',Roter Kater,'

Kassel-Volfsa.nger i
Fuldadalen

A.rz. : Kasseler Moto:=adfreunde ir,.
BYIM
Kurt Scbirakowski
15 Kassel-Ila
Eohlestei:rstrasse J
Tvsklmd.a.-ffi

Plads:EoteL Delina i Kokorinthal
Mehik (r2h norri for prag)
treffet kræver forudtilmel_
d.ing og koster 1o Do11ar

Å.rr. : Automotoclub Liber-ta Melrrik
c/o trbantisek Erabeta
Melnik
Ieningradska 1!o
Tjekoslovakiet

1o.-)1. nai :Ffingstreff
Plads : Gross-Gerau, Wie sengrund

Årr: LV Xhein/nainrBYDM
Hr.,/aldschnidt
5o8 Gross-Gerau

.Arr.:NEssj6 MC Club

(kun for aa.oer)
Arr. :Ihr Christa Spåthe

fJ) Pforz,hein,
Iunnelstrasse lJ

Pfails :Rechberg vetl Eauing€n
Kreis l6:=ach

.Arr.:Lv §irlbaclen,
Er.Helrut Schlatterer
7857 :rtehr.
Werrachstrasse 21,

_ Tysklanil
l.-11" jmi IP IsIe of l,lan
I sarme uge bliver tler afho1tlt

Eonda Oyeners C1u-o treff
e. jud :[he Bl,ll'/ Club

P1a<ls:l'Iitche§ MiIl
Castletovarlsle of I'tan

lr=.:BMW Club
72 Wi-ntLnl1l Roadr&Lmonton,

Iontlon [ 18.he1and
19.-2oEdlEæzee

?1ads:Dmgerdær5 Iør nord for
lnsterdan. Eollanti

Arr. :Motor Touring Club Eollaaclr-l

?1ads :Drouuenetzar:d. I ved Sorger
Åssens

Årr. :llotorclub lGrtinistad
Eikenlaam !o,

IIo11and.

Årr. :SllC-Våxji5,
box {oJ1
15o o4 v:axi6

25. j;;i-iEfffiil
Eo11and.

SYDJYSK MC-CLUB
LADEGAABO MARK 6 - 6120 HAMMELEV - GIRO 153325
P-"!t ,. s6.rd Måd 6, 61 Ahrondr, Eiiuup,
60æ Ko , Melvanggå.rd, - Ehll A: P6il.
væxi6vo ov€ ødsro.a 63to aro&.r -
!,1'ns r. 5700 !sbFrs-- nsrjold{ådå I l,
64æ 56

box 144

9**==--==--=^_- vnaj :2.Int.Zie1fahrt cler Da.men '
Plads:Gasthaus .Anker i lohr Main

1. nai :Int.

trbarkfurter Stresse 50,

(fortsattes neste slale).



26.-27. juni: J.Int d.e1a VÅlr.f.Fl B0SSA
Plad.s;Lzzate ner Varese nord

Milanorltalien
År.r.:Iioto Club

21o22 Azzate (Varese)
Via,Volta 1!, Italien.

29/6.-].. /7 . :FIitI-Fa1§
Plads :Ivlidaelburg på øen l,Ialcheren

Syri Eolland
llrr. : EII,I

Danmarks Motor Unlon
Fortunstræde {,
1o5! København K

OBS !
7.-8.-9. nal Traffestelae.

oBs !

Plads: ?hilipsborg verl IÅ11ebæ1t, øst
for tr'Jelstrlp nord. for Haders-
1ev.

An.: MC Falkene.

Smørins af kæde
Rengøffiid-g-Endftt I rens e-
benzin el1er petroleum.
Y3i'"$å?iluå,,f,31db"d' tiI reci-
Tag den rensede kæde 1æg den
ned 1 clet flydende fedt,og be-
væg den så alle l-ed b11vcr
godt indfedtet.
Når fedtet er afkølet,tages kæ-
clen op og det overflødige fecit
skrabes af.
Bcmærk fedtet kan bruges flcrc

18. Oktober: En Triumph Bonneville
slog et kæmpeopbud på japanske na-
skiner i et 6 tim. production-ma-
chlne race på :tmaroo Park, tæt ved
Sidney. De første 2 ttn. lørte en
B\IY R75/5 Iøbet,men efter et styrt
tabte den over 5 rnin. Den vindende
Triumph tog føringen efter den 5.
tipe. På 2. pI . kom en 75oec l{onda.
L)'en blev nr. J. Suzuki maskiner
|Io, or...o" z)o oE )oocc Klasserne

3

Ierl4=9!eEpreq=q1ceeE9=4ce g!rli
Skal netop prøvekøre en splinterny
l5occ MV 

^gusta 
racer i November -

på. Ifionza. 1 et interwue rned "I,lotorlycle'st' Mick Wollettudtaler han:
"Maskinen er stadig hemmelig. Jeg
kan il<ke sige hvor-mange cyfindrU
den har, men motoren er smal." -{gohar sj-dste 8.r testet en 6 cylindiet
15o på. Modena men denne var åbenbart
lngen suc:es,1det den aldrig har
været kørt i 1øb. Det gå.r rygter i
ltalien,at aien nye er en V4l

upsr, 
LLrruc

Sa.me week-end som E].tte-weekend den 1r.-
f4. narts rleltog S.M.C.C. i en ud.sti11i-ng
på Teaterhotellet i Sønd.erborg, arzange=et
af A.S.Å.M.
Yi havde fået en sta,ud i d.et ene hjørne af
sa.1en, hvor der var opbængt forskellige
fotos af nc-begivenherler i Etopa.
S.M.C.C.G pokaler og prml.er var opstillet
samt eksemplarer af træfrerker og enblener.
Der va.r arrangeret lysbi.lleclforewisni-ng son
kørte und.er hele uclstillilgea rnetl billecler
fra Tr.æffer i hele E\:ropa.
Forud.en S.M.C.C. var o6så de lokaIe notop-
cykelforhandler på ud.stilli.ngen sant to
bilforhancllere, en necl speeilbåde, Ee11a og
IDM.
Evad utlstillirgen bød på ef qye ting war
så on så. Der var et ekseuplar af den Dye
Bonnevl1le, BSA og 5!cc Jamahq. net var
lldre neget at byde publikun nen aI1igeve1 i
betragtring ef at ilet krm var de lokale
forhaåd.lere d.er udstillede.
Der var stor interesse for S.M.C.C.'s stand,
si.ld<ert på gzuarl af lysbillederne, Den en
d.e1 besøgend.e fik tlog et positirrt opfat-
telse af notorcyklisterrre efter at have
hørt h?-ad det egentlig gik uci på.

1.

4.

,,LARSEN.TRIM..
YAMAHA.TOMOS hotar byggesæt

Vestersaoe eå "*:LX [Ji.:":l

flere omdr. foran
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EVID JEG EATNE IORESTII,IiEI I'trG - OC EYÅN JEÆ OPI,EYME I YIHGIIGIIEDE{

Mit første kendskab ti1 ootorcyklister fik
jeg kort efter min konfimation.Jeg havrle
rræret 1 biografen sa.nmen netl et par kame-
rater.Da vi efter forestillilgen kon uct på
gadenrså vi en tralv snes "Iætlerja}ker' stå-
ende ved siden af deres ski-nnenrle blanke
engelske oasLiler. Nu har jeg altltl interes-
seret Eig en del for notorcyklerrså derfor
stod vi i. sikker afstard fta 'rbøllernerrog
betragtede "cyk1erne".Vi havtle jo hørt et
og andet on "læderjaldcer"og "notorbøI1er"-
derfor den sikre afsta.nd.Da vi hevtle betrag-
tet disse, tilsyneladende lid.et tiltalencle
f1'rerson alLe var kIædt i olieplettede cow-
boybukser og læderjakkerret stykke tj.d,
startede de ned nogle øred.øvende brag deres
notorcyklerrog skød derpå som "Iynrr ned ad
hovedgaden i en stor flok.Efter at ile untier
rneget stor fart og oeri negen la:m havcie for-
retaget et par roder i byenrså vi ikke Ee-
re ti1 dem.Jordet var nogle sleme bø11er
son me nok gjorde bedst i at holde sig på
afstand af.
Interessen for notorcykler mistetle jeg dog
ikke,og da jeg blev 18 år ga.me1 og fik det
eftertragtede kørekort var jeg fast beslut-
tet på at få en notorcykel.Mine foældre
havde desværre også et ord at skulle have
sagt i den mledning, så det blev lsm til en
scooter.

Et års tid senere deltog jeg i et håndbold-
stævnerhvor en af ninekameraterrsom et par
clage i forvejen havde fået en ny motorcykelt
også var med.Har spurgteroB jeg viI1e med
ud at køre en turrhvilket jeg selvføge1j,g
Eerne ville.l,til irtteresse for motorcykler
var nu for alvor atter blusset op.
:,n måends tid senere totalsmadrede jeg
scooteren,o;' da jeg tilfældigvis fik en garD-
me1 Trimph tilbudtrkøbte jeg tlerme meg€t
j-mod Ej.ne foæIdres vilje.Samen med min
førontalte kammerat byggede jeg dette gamle
1ig op i. 1øbet af et par nåneder.
-Ja jeg først var begmdt at kørerog. i løbet
af et par måender havde 1ært at håndtere
"dyre1' så nogenlundervoksede ønsket om at

-Iære andre notorcyklister at kende gaske
langsomt freo.
llit kendskab ti1 notorcyklister var på det
tidspurkt ret ring€ og byggede stort set på
oplysninger,der sta.mmede fra aviserrbøgert
blado og TV.Jeg havde sinpelt he^. 6:nne: et
pu år }æst al.t, hvad jeg kuule få fat irom
motorcyklister og motorcykler.I en aoeri-
ka-nsk bog havde je6 1æst om ootorcykelbar, -
der fra Califomi-enrsom uderti.den besatte
mindre byer og derpå raserere dem.f avisen
l:unne unrl læse oE Københavnske motorcykel -
banderrsom prøvede på at efterligne Ae 8.8€-
rikanske balder veo at lave ballade og
indvikle sig i salgsmål neai an;re ninori-

tetsgmpper i f,øbenlara, såson provoerrhip-
pier og yd.erliggående venstreorienterecle.
Jeg bevd.e fået at viderat <Iisse banclerrsom
også harrde snå u<lLøbere i flere af provlls-
byerne,ofte terrorlserede og opiørte sig
provoker€Dde over for d.e Der[reskerrson de
var sa.men ned på cafeterierrtlanserestau -
ranter e11er lignentle sted.er.GaJrske kort
kan det sigesrat de Inm var ucie på at danne
skel nel1en den og rlet øvrlge sa.oJInai ved
gernen d.eres påklæd.ni-ng og køretøjer at før-
re et vold.eligt reginenterhvor de dukkeaie op.
Imicllertid. h.evde jeg på foznemelsenrat der
også nåtte finales Eotorcyklister, der li6eson
jeg fandt det skønt zt køte på notorcykel

:*":""ffi :i"iå"':"H::,1i1:;lli3,**Iåi"1,,
Åbenrå ,':ver onsclag aftenrog bestente en dag
at prøve på at opnå kontakt netl dem.Det var
ned en forventnj-ngsfuli,ængstelig slmding,
at je6 en onsdag aften bega.v ni-g afsted ti1
oødestedet.
Efter altrhvad jeg j. fø1ge ni-ne kilder vid-
ste om notorcyklisterrmå nødet ned d.enne
klubs medleromer kald.es en neget stor overra-
skelse.Jeg nødte en flok mge nørcl og nogle
enkefte piger i alderen 18 ti1 Jo årrsoro a1-
1e var k1ædt i Lædertøj.Nog1e talte m:atert
slmen og kri.tiserede hinand.ens "cykler" ned
i den dybeste havnrandre stod og taLte sær-
deles tel«risk-vj-denskabelig:t on hensigtsmæs-
si5heden ned en ny notors konstmktionryde-
evne og hoJ-d.barhed, atter ardre d.i-skr:rterede
resultateme fra d.et seneste TI-løb.let var
i det hele taget en uhøjtidelig kameratlig
sternin6 ovet disse uge nenneskerrsom
straks tiltalte mig.
Jeg har nu wret medlem af den club i godt
to år,og på basis af det kenskab jeg i dette
tidsro hæ fået til klubbens nedlemer og
alle andre notorcykliste? i Damark og i det
ørige E\:ropa har jeg nåttet ardre nin tid-
ligre forestilli-ng om notorcyklister ret

5:';å?t' #",:il"3iiffit:*"'il* Sloxl;,
men nænci og kvinder fra det etablerede sar-
fund.rsom gennetr deres store interesse for
motorcykler søger sannen i et kamneratskab,
for at ud.veksle erfuinger ned hi-na-nden.
At så malge kan finde sammen i et så fertas-
tisk kammeratskab og fællesskabrson tilfæ1-
det er bfardt ootorcyklisterrer ueget srært
at fatterthi vi ko@er fra aLfe ru1ige klas-
serrlige fra de ufaglærte æbejders ti1 aka-
deoikernesf vi kommer rned politiske ovelbevrs
ningerrder svinger fra det vd.erste højre ti1
temel-rg lalgt over i del venstrerog vi kon-
mer med forskell:.g indstilling til kristen-
donrnogle er el'rorlige troende kristne -
tlesvælre er d.et neget få - mdre er resten
overbeviste ateister.
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llen alligevel er der blmdt os motorcyklis-
ter et ka-meratskabrsom jeg aldrig har op-
levet b1ædt ald.re foreningerrenten d.et så
drejer sig om sportsli€-e,politiske e1Ier
kristelige foreninger.
I de to år jeg har kørt notorcykel,har jeg
næsten i-ngen bø11er mød.trog er det a11ige-
ve1 en sjælden gang sketrhar de pænt holdt
sig i skindetrd.a de har været i stort roln-
dretal.Desværre er d.et sådarrat den li11e
procerrtdel - 2-5y'. - af notorcykllste::re,
der vitterlig er bøIler gennen deres omtale
i d.agspressen darurer grundlag for d.e fleste
menneskers opfattelse af aLle notorcyklls-
ter.
Til slut vj.1 jeg gennen et uclpluk fra for-
ordet til- ftnst Leverkus;en tysk notorsi<rr-
\ ts,bog "Schnell auf Zwei Rådern"prøve at
$æIte hvad. d.et egentlig er,der får os
notorcyklister ti1 i både fint og dåxIigt
vejrrbåde vinter og somer at havle på no-
torcyklen og køre lruaclred.er af kilometer
blot for at være salmen ned vore katomera-
ter:

31and.t notorcyklisteme i vor tid er en
sætningr som tiltaler ni-g raegetrbJ-evet
alni.ndelig3"Sku11e du kunne blive så
gaomelrså syg e11er så fattigrat du ik-
ke skulIe krme køre motoreykel?-SÅ1æn-
gb vi gør detrvj-I vj- være rigersunde og
unge,l ,l Olav Snidt

Amshausen 27..2.8.
trisz ae penge, åh de peD... Ir""Pf'qAt
sagtens et problen for os aLlet
,lllke i:" bike va.r i stykker (troede han) så
ban tilbød at betale beuzll t1I Tlgeren for
at korme ned., og så h:nne clet lige gå n:ndt.
Ni-ahrs og friurph saolecle l,tike op i Aaben-
raa ved 18-tialeD fredag. Yejret var "gpdt".Yetl Schlesv-Ig va.r rlet ,,gode" vejr ini(tlgt-
tid ovre, rm var det AIGTIG GOD.I YAIR, so.e
og +g:ader.
Ved Bad Seg€berg tog fanden vecl Iigelen,

eTå"]:#:if"Hr,:i ;:tåtT§ ".saDle elefantrlriverae op. Det var blevet
ret betyd.elig g1at. Karen havd.e sIået benet
så Mike overtog styrepinden. Vl $qt keale oE
at overne,tte på et hoteI, hvorfo! wi kørte
xooal Bagteheide.
De tyske biveje er rl lidt brosteuet og
n:nde, så lige p1u6se1ig 1å Ninbus, ølkasse
og Steon og roclede n:l.ilt 1 sneen. Det kos-
terle en Iyg:te, fodhvller og et ømt ben
Efter fire forespørgeeler om verelger i tre
byer, væ vi nået ud til ar,"obahneD, hvor
vi på P-pladsen ved. Budd.ikate rTdtteale e:r
plet for sne tll teltet.
Kloklcen var nu hen arl nidnat. Teltet blev
reJst, og et sent afteanålt1<l blev tllbe-
ret hvorefter Karen prttetle os.

f,affevandet blev frenstitlet af sre (ttet
var clet næroeste) og efter at have noret os
ove! d.e forbavsecle bllister d.er kon forbi,
pa.kkecle vi samen og fortsatte rnod Biele-
feIdt.

Et lilIe holclt, l:vor selt blev tøret ud af
øJDelre.

Saltet hjalp og vejret blev bedre nerlad.
Sidst på dagen var rr.1 i lmsha:rsen.
Der var iagen officiel tilneldj-ng Den Dan
ku.nae købe et uer'ke tit 2D1.1.

Yl var de følste iler rejste telt nen senere
kom tier holladere Eed et pa.r te1te, et par
tyakere var der også og ooohh shzk....
to biler - oeil te1t, og sikLen la,rm cle
kuane 1ave"

TI
E

forbs. s.8



trgalg i tialemes morg€n' fa.ndt ieg ud af t
at ,,bomberensrr ud.blæsnirgs§d. ild<e 1ød
sporty nok.
Efter mange ugers gzrrblen over, hvor{an
tran Lunne 1øse fmomenet, slog tlet mig plud
pludseligt, soro et lyn fra en s§fri hJm-
ne1, at D:nstalt-potter ville være ilet helt
rigtige. lisse potter fintles j-uidlertld i
forskellige utlføre1set, de enkle og de dob-
belte. De dobbelte er rlog kun interessante
for skøre luxus-provoer, der ge:ne vil have
deres 4 cylinalrede nasLiner ti1 at ligne en
3 cy)-. racer.
Jeg monterede altså de enkle. Men nonterin-
6en var dog ikke så 1iget11. llin Eonila var
neo)-ig en qyere roodel hvor potter og ua-
stødringsrør var svejset sa.@en i nidten.
lette vax i virkelighed.en en licaftig for-
bedring,frem for det ga.oIe systen necl en
lalairg og sa.nleuuffe som altid var utæt;
-ie1d.ig,son jeg var, kuru:e jeg dog fÅ byt-
tet oine potter ti1 det gamle systeor og
nonteringen voldte slet ingen p?ob1emer.
frrdelig kon så det store 06 spændende øje-
blik, da ,,bomberen" bragede for.første
3-Jrt. let var musik, nu var der jo virke-
Ii€t loaLd i potterne.
let lød nøjagtiet son en 5 cy1. Eonala-ra-
ce!, der kurr går på 2 cy1.
::ine nedmemesker var tiog }oap så begej-
si:ede. De skæIdte den vldunderlige ursik
for en 6=usou la:r og spetald(eI. Nogle
sprang endda ud. foran nig, og ville g1å
aig af cyklen ned. d.eres spadserestokl<e, og
ligneniie opstand.e.
ieg Dinces også en cyklist, der fal<It død
oxn a-f chok da jeg g€nrembrøii lydmen lige
ved siden aJ h€n.
leswrle nistede ,,bomberen" rm også en he1
del hestekæfte". tr'ør kurae den d.reje over
!.ooo iPll, nu var det absolut ikke nuligt
at bewge nå1en langere ind i det røde
felt, ja i.kke en6ang i. nærheden af dette.
l.ien ikke nok ned det, pludseligt 1ed den
af kraftige udset ved fuld skme santitligt
ned at der Ded infemaliske, eksplosioDs-
a€tige braId., skød b1å stikfla,mer ud af
potterne. Jeg tror d.enne sygdon ka1de6 ne-
gafonitis, og d.eme sygdon formåede jeg
aldrig at kurele, veci hjæIp af større §-
ser, fri intisgilng osv. osv.
Signalhornet var nu også blevet fuldstcn-
dlg overflødlg, id.et nan i oiles oulrreds
lxrrure høre min a:rkonst.

6

DET
JAP.{N§KE

Så kom min lgrap så berømelige Bielefeldt-
tur. Det var en ,Ie.ngstrecken-Zlelfahrt
nett treffen L 1969" l. 53af,5 nÅnsd.
Jeg beslutte<Ie at deltager itiet jeg var
overbevist oro, at bomberen jo også var eu
eno:n konfortabel langturscykel. Jeg havde
derfor p1an1a6J en kj,loneterrig rrter cler
førte over små landeveje. Starten gC-k fra
Åabenraa en fredag aften.
tr'lensborg var den første by hvor jeg fik
stenplet; Itzehoe den næste. Så sku1le jeg
l6ennen Hanborg. Det var imidlertid blevet
mørkt, men lyset på ,,bomberen" vu nu iust
ikke det jeg pralede mest af, det tillotl tla
heller ikke større hastighed end ca. 6olø/t.
Men vecl clenne lave hastighed sod.eale raceren
tænd-rørerae.

f;:";:-'#:",-"åå :lT§t: ffi;:; il§U
lyst igen. Jeg overnattecie altså i Ea.uborg.
Selvfø1ge1ig sov jeg ila også alt for lutge.
Det var snart nicldag og jeg skulle være i
nåI i Sielefeldt kl. 15.oo.
ÅJ clen kilonater=ige n:.te, blev kun den di-
rekte luftlinie tilbage for at nå nå1et i
title. Det viste sig at være en lanclevej der
var elt an<let entl jev:o. Nu blev ,,bonberensrl
affjedri-ng st11let på en hSrcl prøve, iclet
jeg vax tvunget tl1 et køre for firld håati-
tag. Jeg blev kastet fren og ti1ba6e, op og
ned. på tvinsæd.et, sonon jeg var en gumi-
boId, en bokser tr-ae= netl. SelvføIge1ig
gjorle den idlotlske ren 1 ni<Iten af stolen
sig nerkbar på en højst ubehegelig nåde.
Hvorfor denne ren er påbutlt vetl lovr kan
selv den største ldiot iklce be8!lbe. AJ-
fjedringen va.r alt andet ead just konfor-
tabel, neraest hå.rd soro et blædt.
Da jeg endellg nÅede I nÅl va.r nin rerv oBaå
totalt i leser, selvon jeg kun hevde kørt
25o lø. Døv var jeg også blevet af tlen i-n-
fernaliske 1a::m negafoaerne frenbragte. Jeg
var totalt øde1ag:t. Mil aakonst vag:te da
også en teme).lg opsigt og ,,bomberen" blev
kaltlt for ,,Donnervogel"! Een af efte:øid-

$ffi:-:tH #,:-åT;:tff,:"il:å å:ru
æd1e lydr,,Donnervogel" frenbragte.
Heni-ood aften kørte jeg en tur i ouegaen
og her letl jeg eudau et volclsont sjeleligt
nederlag da jeg forsøgfe at hørge på ea
si-opel 25o sg. Jqna].a, hvordan det g{k ti1'
vi1 jeg ikke gS nærnere i-ud på, det vlIIe
nenlig øttelægge Eit enotoe ry som en ,,I'llke
the Bike" nr. 2 fuld.stantligt.
Men clen psykiske skade va.r i hvelt fald så
stor, at jeg solgte ,,bonbereu'r et par dage
efter ni.a hjemkonst! I I

//us k
kunf in? ouJ !



7

Oerling hausen
Jeg tog afsi;erl 1ørdag morgen kI.5.lo.Vejret
tegnede fint og dogrhist og her vu det me-
re eller mindre tåget.I Eæborg opsøgte jeg
rrYæirrlorhandler Poul I\:scher i håbet om at
få et pu standart dyser ti1 nin YR2.Men ak
hm havd.e ingen på lager.Han l-ovede dog at
sencle den så snart son outigt.Jeg var også
Iige i-nde og hilse på Detlev Louis.
Klokken var blevet 1o da jeg nåede Autobah-
nen.Nu fik "Yami"fov tiL :.t strække udrog
lig€ over niddag nåede jeg 3ielefeld.lier
forlod jeg Autobahnen,o: kørte rrd nod Oer-
J-inghausen, hvor Treff et skul-l-e være. .)et var
et gæske slmiadsh-gt li1le Treff ,uien vel-
komstkoroni t 6, t i 1me lding, p 1 aket t er, pokal er,

;§#:i-"ii:il:iålixå;':li:; ;::H":i::::
va.r ti1 stede.Bliver et Treff ringere ai den
gnnd?Nejrtværtinod.iiok 6m det.Jeg nasede j-
ind i et værtshrset,o§ sioppede en gmg
"Bochu:rst rlit kartoffelsalat"i halsen.
Pludseligrvild panik,og høje råb udenior:
"Eien I'llinch,ein }e-Drudtiog 1i3:e så pludse-
lig var lokalet tont.Hurtigl spiste jeg fær-
dig,betalte glldet,og,slqrndte mig ud i det
fri.Vejret var stråIenie,solen bmndte fra
en bJ-å og s§fri hinmel.tr'uglene san3 forå-
ret indrog tenp. vu someragtig.Og minsar-
tenrder stod den i aI sin pragtren ltflinch 4
fra BerJ-in,med dobbelt oliekølerrdobbelte
.,reber Karbr:-ratorer, dobbelte f orlygter og
nagnesiun hjule.Der var selvfølgelig også
nmge and.re skæppeskønne cykler at beund.re.
81.a. en BIfW6 laverdensrekordren NSU Rerrr-
na:cren Ae:macchi }ietisse TTracer,l!0 ccm,
o sv,

Jeg fadt det nuJeg ladt det nu på tide at rejse mit ,'.,i9-
Wam".Der!å besluttede jeg mi.g tlI a; udfor-
ske Teutoburg skove,r.Jeg startedeaiier uirrriYarirr,for at cirysse n:a:t ude i otregneo.
Teutoburg skoven er son bekerldt en bjerg -
kæde lige som Earzenrog kari d.erfor byde på
næge interessante veje med malge bratte
sving,stejle stigrrlnger og faldrhelt op ti1
2oy'".

Jeg besøgte også en berømt
slagmårl(rhvor blodet f]øo
i Romertiden. Tre Romet-

leglonerrpå ialt Iloco
na.ndrgik her ti1 grun-

. d.erda de blev lokket
t i ba6hold af Gerna-

neme.

Det er ikke baxe
1øgrr ned de 2o,',.

Ned.em:nder min

I

-ier er mindemærket fra den berøEte slag-
mark, fle:narursdenloal, f otograf eret sa.mmen
med nil lige så berørLe "Yami".
Ved solaedgag vendte jeg tilba6e tif Tref-
fet. Eer var de i fuld gang med anerikmsk
iotteri.
lerefter blev lejrbå1et tændt, cle gamJ-e
sæge blev ffigetroa så kom tj-d.en h'ror jeg
krøb i posen.
Tid.1j-g næste morgen stod jeg op og pakkede
nine sager og ragelse. Vejret var trist,
gråt i 8?åt.Kæcien sku11e lige justeres lidt.
Det .ra:: eneste gangrjeg havde værktøjet fre
freme på hele turen.
Morgenmaden gik jeg glip afridet santlige
værtshuse havd.e lukket.

'r?e{
q



Isted.et startede jeg på hjenturen.Jeg valg-
te nu lald.evejene fren for Autobaimen.ved.
kaffetici var jeg hjeme på Våixj6vej.

'rMikerl

(fortsat fra side !)
Efter en time på øjet, en kop the og et
§ggeliet leJrbå1 g"rk jeS op på kroen.
Her nø<Ite jeg nogle kenclte ansigter, bl.a.
Risto Saukl<onen fra Sremen, en firue jeg
nød.te første e3ng i 1958 ti1 Ziel,fa.brt i
Biirgstatlt. Vi sÅ trled Flintstone i et stort
race på Ind.ianapolls og en film fra Ele-
fa.nt 71 (neg€t dår1lg).
Buden blev vendt på et pa.r flasker og ved
nidlat krøb jeg i posen.
Klol*en blev selvføIge1ig 1o inden vi kon
op. Efter norgeilEden gik vi en tur rundt
for at se om der var noget nlrt.
E't par tyskere hsvde kre-llerter ned i side-
vognen (hvorfor? - Selvfø1getig, d.e kø-
rer jo 3lrl\rt).

Et stetl stori der saolet en oasse mermesker
og efte! nøjere eftersyn viste d.et sig et
være for at se ,,The Green Monsteltr som
alIe, d.er tra.r været ti1 Elefant, kender.
Efter en santale Eed ejeren, mr det åeste
af nysgerrigheden borte.
Han er fra Yorkshire i &lg1anal. trta 1. jan.
1!J1 blev han købt af Bielefelclt S.Y. son
prof ecionel fodboldspiller.

Moaster€t består af
et §enlavet steI,
lrvo=l der ligger en
Mo:=i.s looo notor.
bs.a har veret 4 å.r
on at bygge cykJ.eD,
hvortil <ier hører
sidevoga (ret n:.me-
Iig) og en t=aiIer.
Ca.i et å.r har han
prøvekørt d.ea for et

rette evt. fejI, son d.er jo nok ha.r været
en del af. Den skuI1e gå necl sidevogn on-
kring en loo - 11o nils.
Hvor fj-nd.es tler nalge underlige nonstroner
som spæniles på siden af en cyke1, her en
holIæder netl en TT- touri-ag- og varesid.e-

Klokken va.r 12 i-ntlen rler var pekket.
Det g'ik mr hjeoaf i snestotu aen d.er va.r'
heldip'is j.kl<e ret gIat. Nogl-e biler var
blevet trette og var kørt fo= langt ud ti1
sldeu.
På rastplads Butidika+e fik vi noget st
spise, hvilket hjalp gevaldig:t og tru var
der kur. U5 Io tilbaee.
Det var blevet nørlst og santitiig nere g1at.
Lige efter Neumiinster er der et li1le
stykke autobahn, hastigheden er en 9o-1o( \.
h/t. ttøjre vejbane er riekket af et f,ygt}
lag sne, hvorfor Ivlike drejer ua i. venstre
bale, efter at bave set sig tilbage. Jeg
var et stykke bagred og da jeg kon til
sneen gjorde jeg seome traDørrre, hovl - §s
ba6fra - - til høJre i et ryk og fortr-i«l-
ret en påkørse1 be6:fra.
Bilen narnede sig uu }like og Karen ned a1t
for stor hastlghed i det glatte føre, merl
det reultat tle blev ra.mt bagf=a ned en
11o-12o b/t oe sn-idt ha^rr ad vejen. Telt og
soveposer redtletie dem fm størz:e ulyHre tla
d.€t var højere end kofangeren og derfor
l}d<e kume koume ulder bilen. Et par hun-'
d.red.e neter langere freme holdt de enclellg
sti1le. Det var 5 soldater der var ude at

(rorts. s.9 )
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gøre vejene usilce, de vi1le sku ikke betale
noget men sned ilog loDM intlen de forsvandt
(regningen blev på {!or- kr.)
Chokket var overstået og efter at have 1æs-
set Mike af i Åabenraa var vi hjenme kl.. 21.

Steen

Muleslagning
Efter negen diskuteren 1ørdag forrridclag cl.
2o. febr. blev vi til sj.dst enig'e on at
køre tiI Fed.tn:r:.1emes fastelarmsfest ved
Hobro.
De nødvenclige ting og sa€€r blev pakket o5;
vi kom afsted. ved et tiden. Det var fint
vejr, så vi fyrecie op r:.nder modeIlen mori
Århus, hvor vi havde bestemt at clrikke

a ;ffe, det fik vi på et ESSO-notel ti1 en

$m pris.
Vi var ved bestemelsesstedet vecl fire ti-
den, cla var cler korrnet ca. 2o rnotorcykler
som stoal på en gæmark, der fugererle son
parkerlngsplads. Derfra slorlle nal ned af
en stejl skrår:-ing ti1 fods, iier 1å en spej-
d.erhytte veci vand.et.
Prisen var J-or- kr. i tilneltti-ng men så var
d.er også gratis borillon og Iørdag aften
to røde pøIser med brød ti1 hver og søndag
morgen gratis roorpnnad.
Lørdag aften var der en tryllekrlnstner og
d.ans med nusik fra en båaclopteger.
Sønclag var der tøndeslagn1ng og tovtrælsling.
Onlcing nidatag startede vi hjemturen, det
god.e vejr var blevet ti1 størrregn nen d.et
hørte op onlaing Århus, kaffedril«r-lng på
Bel,vedera.
Britta blev lesset af i Bramdrupdarn og tu-
ren gik viiiere ti1 tmdeslagn-ing på KaIø.
Det var en god men bi11ig Week-end-tur ti1
ca. loor- kr., det kan gøres billj-gt.

(aomi-ore)
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Bamsetræffet blev i år
anrengeret nidt i en by
på trfn, son er i besid-
delse a.f nange m"11e
gader, som er lidet eg-
nede til rootoriseret
færtse1, speciel.Dotor-
cykler, nemlig FASORG.

\iIZ Han skul1e derfo=refter
politimesterens råd, parkere sin MC i- ilav-
negade. Derefter sku11e nal gå ti1 fods hd
i byen og op på tu-istkontoret, hvor ti1-
neld.ing sku11e foregå. Ankomet hertil, fJJ<
m at vicle at tilmeldingen var flyitet ti1
havnegade. Altså tilbaep igen. E:de1ig
fandt man tilneldilgsstetletr son va.r etab-
leret i Kulkonpegniets kontor.
Selve tilmeldingen forløb gr:-idringpløst for
nit veclkomend.e, selvon jeg iidre va.r t11-
neldt i forwejen. Men nærker kurme nal ikke
få nere, idet udlænd.ingerne sku1Ie have i
første ongang. Det kostede Zot- W. at de1-
tage og nen fik udleveret adgangskort ti1
saIen, dog llgen spisekort.
Teltpladsen bestod af byens officielle cam-
pilgplads, hvor jeg betalte d.en beskedle
afgift på 5r- h. for 1 telt og 1 mand.
Tiheltlir€en var åbent fra k1. 8.oo Iørdag
norgen, og d.et næste der blev arrangeret
var velkomsttalen og præmieud.iieling osv. kf
kI. 2o.oo om a.ftenen. Ilan havd.e altså 12
ti-ner ti.1 at stå på travnekajen i den
stride vestenvind e11er gå nrndt og g1o på
cykler, iclet nan son ordentlig motorcyk-
list retted.e sig efter politi-nesterens an-
befaling og locl cyklen stå.
Desv-ærre var der jo også ma.nge analfabeter
ti1 stede og de 1od ti1 gengæ1cl D:nsta1l-
potteme runge på det l:raftigste.
Prænieuddeli-ngen foregik i en a1t for 1iile
sa1, idet der var tiheldt ca. 610 rlennes-
ker, hvilket va.r ny rekord.
Teltpladsen var totalt udsolg:t. Der var
over 1!o te1te.
Der var mange utilmilinge ti1 stetle, Svens-
kere, lyskere, Ho11ændere, Nordmænd, Fin-
ner og Vilde ftrg1e.
Lejrbå1et kon ald.rig rigtigt igang.
lGnge t::æfdeltagere sluttede 1ørdagen i be-
rrset tilstald..
0n sønda6en var der arangeret udflugt til
Egeskov Veteranmrseem, nen d.e fleste var
tiog draget hjenad på clette tidsprrlct.

,,Ilike the Bike".

1stk. ,,scoot"r"TE LTtr:.2 per., sæ1-
ges for loor- kr., fin til MC brug.

knst A. PauI
Yæxjøvej 2)
62oo Aabenraa

s }rc c (__.
SydJysk IlC-CIub

Sydjysk ItlC-club's bestlzelse har vedtaget at

Cå-illTn.tH:iffi*'i'"å*l;i; ii"=
S.M.C. blev forvekslet ned SMC i Sverige,
ogi.€r,rreti nistede afgørende kilometer-

trOXSIDB{:
Delta6errre ti1 ft;tteweek-end - Faste-
larmsfest - S.M.C.C.ir udstillirg -
$rttewcek-endpokal - Overnatning ved
Buddikate - Ilytteveek-enrl.

Sælges: Indbundne årganse af Skald.i-navisk
Motor JournaL fra 1961-197o.
1 stk. TT-kåbe, neget strm1ilet
og 1et.

Søges: God bzrgt lædeniragt ti1 ri-oeIig
pris.

knst A. PaulVæxjøvej 2)62oo Aabenra.a,

r[[[0[G
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4. lnternotionole Motorrod-Zielfohrt- Enger/Bielefeld

mh totorrldl.hrsftr.ll.n vm B.-E- AgJll 197l

I firoaet hvor jeg arbejiler kom de på
fredagen d,.21 aprll, og spurgte nig, on
jeg ikke kurme arbejcle over i to ti-ner
om aftenen. Ivlit svsx var et klart nej.
Jeg var nenlig fast besluttet på at de1=
tage i den 4. int. Zielfahrt til Bielefeld.
Derfor tog jeg fri oE efternialdagen, trod.s
sure hoveder! llan måtte nernlig starte
fredag efteroidciag kI. I5oo.
Irlen lnden jeg fik kog:t kæden, og pakket
te1t, sovepos€ orsrv, var kloldcen a1le=
rede blevet I5oo. rda jeg entlelig kon af=
sted. Jeg havde dog goti tid, idet jeg
først sku11e være i nåI på 1ørdag k1.I!oo'
a]-tså 24 tiner tiI kørseI.
Selvfø1ge1ig vi11e i-ngen af roine klub=
kmerater køre metl i cleme Zi.eLfalvt,
af den enkle grund, at tle al-Ie kører på
neget upå1ide1ige og ti1 clels temmeLig
kostbare maskinet, der sluger alle deres
penge. Deud.en var det enclnu ikke blevet
somner, og de fryg:tede at deres cykLer
blev beskitlte, og at de selv fik en dob=

beltsiclet lungebetændeIse. Ja kære vennert
en såd.a.n tur er lorn for de barske! Men på
en nåde er tle udslvldte, for na'n karl da
lige så godt drikke sig skitle fuld dep
hjeme som i 3ie1efe1d.
&r halv tine senere nåede jeg tr'lensborg,
og her fik jeg stemplet på politistationen.
Et sådant kontrollstempel giver Ioo point.
Derpå satte jeg kursen mod Heid.e en li11e
by littt sytl for Errs:m. Vejret var godt'
sol,en skinnetle, men det stortede dog ret
kraftigt. Heltlig'vis havde jeg nedvind,
nen af og ti1 kom ieg inti i en forrlrgend-e
smd.stom. Sandet hr.iwtede så tæt onkring
nlg, at jeg vax tvunget tiI at tænde lyset
for at kume set I Eeitie fik jeg stenplet
på banegårtien. ltit næste måI væ nu Neu=
stadt ved Ltlbeck. Nu havde jeg pludseligt
}eaftig nodvild., hvilket resulterede i
et forøgBt benzidorbmg' og i Rendsborg
skulle der talkes for første gang. Jeg
vil1e lig'e stille motoren af, da den plud=
seligt gik i stå af sig se1v. Lj.dt forvie
ret mder søgte ieg sa€en'kme dog ikke
opdage noget ual-minde1i.gt. Derpå rykkede
jeg i cliverse ledninSer, og pludselig
var strørmen der igen. Jeg fortsatte til
Kiel ad en meget moet og spændencle TT-vej '
I Kiel g1k u 1ami6n" ig-en i stå. Jeg fandt
ud. af, at hver garg jeg tog slded.æksLet
til batteriet af, va:r strømen der igen.
Derfor mdlod jeg at nontere dækslet igen.
Ifu ls:me jeg fortsætte reisen. I Neustatlt
hentetle jeg nit tred.ie stenpel. Det var
forlmgst blevet mørkt, tla jeg styrede ud
på Autobatmen notl Eamborg.

yed Ilamborg forlod je6 ufrivilligt Auto=
babnen, forcii jeg kørte forkert. Jeg hav=
nede i St. Pauli.Ilen aIle veje fører jo tiL
Rortr, og snart var jeg på Åutobalmen igen'
i retning mocl Ha.nnover. Pludseligt blev
jeg overhalet af en BI{vI' åbenbart en
R of|, for jeg kurure hmge på i has slip=
vind. Men snart skul-le jeg jo ind og tad<et
og måtte 1ad.e rnanden køre sil vej. Santl=
dig tønte jeg mia the:mosflaske med kaffe'
og spiste et par klenmer"
Så atter i sadlen, og ved Eamover skifte=
de jeg retning i-nod Kø1n.
Snart befmdt jeg nig igen på snå lande=
veje, for det var på tide at hente et rr,.l
Kontrorstemperr oeme gæg ,. ffie*. v
Efterhånden va.r det blevet midnat. Storten
havde Iag:b sig, men i stedet begynrlte det
at regne, og det blev det ved. med resten
af ./eek-end.'en. Næste nå1 var Paderbom.
Her havde jeg lidt mas ned at fjnde en
politistation. Byen va.r nemlig spærret for
notorcykler om aftenen. TilfæIdigt opda6e=
de jeg en betjent. Ifum forklarede jeg nit
problen, og han bekæftede, at det var
u-nuligt at køre ti1 polltistationen, på
MC, om aftenen, i }aderbozn. I{en betjenten
var af den MC-venlige type. Ilan tilkaldte
øjeblild<e1i-6t en "Streifenwagen'r, og som
en statsninister blev jeg escorteret ti1
nærueste station, ja kære venner, så hjæIp=
som kan det tyske politi være.
Så sku11e jeg atter tarke, og d.e obsewere=
rle jeg ti1 nil store forfærdelser at jeg
var lige ved. at 1øbe tør for oLie. A1Ie
tanl<statj-oner havde jo lukket ved derme
tid på døgrret. Der stod. jeg nu metl hå:rene
ned. ad nakken, og uden benzin og olie i
tankene. Pludseligt slog clet migp at Auto=
batmtankstatione:r:e havde åbent hele døg=
net ruld.t. Den næmeste tank befædt sig
lige før Bielefelcl, ca. 40 h. fra hvor

3!å lSll';"'åSLiå;"il';3å*JSå I1å:"v
tanken, inden brændstoffet og olien slap op.
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19rUndenrejs havde jeg tabt nlt batteri.
Reaoen d.er hoklt det på plads, var loækJcet,
og havcle cler iklce været ea utiluftrrirgs=
e1an6e, vax det nok blevet molesteret.
Det var så måt ved at blive oorgen, og søv=
nen be$malte at nelcle sig. Jeg var selv litlt
1 tvlvl on jeg skul1e fortsætte, e11er sove
et par ti-Eer først. Litlt efter kørte jeg
forbi en vejviser, hvorpå der stotl Erger 8
h. Det var der nå1et befanitt slg.
Nu blev jeg nerkvardiryis nok dobbelt så
søvnlg, Een kørte tlog ca. lo h videre, 1-uc1=

ti1 Jeg i-ndså, et Jeg ltdre kr:nne ho1d.e nig
vågen Iørgere.
Jeg venclte on, fantlt nÅ1et, og rejste nit
telt i silende regnvejr kI. o5oo olt rnorgenen
c 'aldt ret hrrtigt 1 en §b, dyb søvn.
\l illvliken
(fortsættes i næste nr.)

Hytteweek-end
Den be8rnalte for nltlikerl

fretlag aftenr <ta jeg b1
rå ef Steen. Vi begmdt

e, for at købe I-ndr heute
efter eovePosenr <Iet hele i

så s.fstea tiI Åbak.
dt nen vejret va'= oildt og vl

va.r enLge om, at bøgen splang utl løzdag.
Vt ftk tdrdt op og lavet Dogle Eadtler og
kaffe. llea sllrlcen en osl Yi nåtte trave os
en tur 1a,ags vanrdkanrten, for at få veJret
igea. Ti va.r også utle at soppee raea nlrr
ene støv'Le var utåT, så det blev-en kort
fomøje1se.
Steen 0g Oste kon hjea fra Sønderborg da vi
var ved at lcybe i poserne, kloklcen var da
o1. lo.
Iøald.ag norgen ver vl oppe før fanden havde
fået skoene på. 0g så stalc Steen og Oste af
lgen til Sønalerborg. Mike og jeg var {dce
farrilge med at købe ilcl, så gaderne i Åbea-
'- Åk en tur tiI. I Felstedr hos Hei-net
*åe vi hente siægerne tii ui:<3 narxøv-
rep!øve. Derpå fik vi stl11et veJvisere op,
og så va.r der noget der hea Stydirg tsach
der Eei<Ie, hvor vi selrrføIge1ig havtle gleot
aoget. Der giJr een tJ-ne og ti ni:eutter, så
var kloklren ]eele l).)o.
Folk va.r begmrlt at kome og så rrylclretle de
ind.
&iICs mqnørvre blev afviklet I Iøtet af ef-
telniattla€en. On aftenen skrl1e vl have
postkasseløb og så aåtte Mike og jeg a.fsterl
igeu ned slclevognen Itssset Eed postkesser.
Det g"ik stalyg€nde nrnctt på Iøjt l€nd. trå,
sÅ var de set utt og rie anclre slnrlle rm t1I
at firrcie den igen. Vi sendte den afsted I
to holtl og <le havcle 2 tlmer tt1 at fhtle
1l postkaeser. Der var et par st5rkker tler
blev tnette rmtlerveJs, mea cler skete heL-

APRIL
s 41118æ
M 51219æ
Ti 613æ27
o 71121æ
To 1 ø15»D
F 2 916ææ
L 3101721

JULI
s {111825
M 512195
7i 613æ27
s- _1_1!L_4fo 1 ø152æ
F 2 916æS
L 310172{31

I RTS
s 711 Aæ
M 18152æ
Ti 2 9164æ
o 310172a3r
To 411106
F 512195
L 613nn

JUXI
s 613æ3
M 71aAA
Ii 1 ø152æ
o 2 9168S
To 3101724
F 1111ø6
L 51219æ

SEPTEMBEN
s 512196
M 6lXm27
ri 1144æ
o 1 a152n
l6--i-§i6å-S
F 3101724
L {111825

J XUAN FEERUAR
s 310172431 S 711214
M 1111825 M 1 ø152
Ti 51219S ri 2 916n
o 613æU O 3101721
To 71421æ To 411186
F 1 81sææ F s1219æ
12916æ30L6$m27

OfrOBEF NOVEMEER
s 310172431 S 71421n
M 41lrE25 M 1 8152æ
Ti 512195 Ti 2 9168m
o 613æ27 0 3101724
ro 7r21 28 To 4111825
F 1 A152æ F 512196
L 2 916æW L 613m27

OECEfBER
s 512195
M 613æi
fi 7 11^ I
L1--8.83-E
To 2 9164S
F 310172131
L {111825

1/1 Nylsårsd &4 SkædoBd 9/4 L.ngf6d 11{24 PAsko
15 Bodsd N/5 Kr Himnell S-31/S Pins6 25-6/12 Jll

Eer er en kalender tlu kan k1lppe url, hvor
onstlagene er un<lerstreget, så eer vi dig
nåske 1ftit nere.

tllryls iklce noget. A11e var tilba6e t11 tl-
den.
Mike og Jeg tog ud efter kassetrre igen og
i nellentiden åd rle aarl.re grII1-stegte
pøIser, cler va:r dog nogle tilbage ala vi
var fierøe igen.
3o1k begmtlte at lorybe ti1 køJs og en fest-
1ig da€ var slut.
Søncla6 norgen blev hik seadt efter rr:nil-
stykJcer og strør. Efter no gennaalen var ale!
koldstart og clælc af- og påmonteri.ng. Det
blev en god dyst psa mqrge gotle resultate .
Klokl<en var mr efterhånden blevet 1o.Jo og
folk brørl op og tog \!enad.
Iet havde raret en deJllg veek-en<l nerl del-
tagere fra }O-chaqfførerae, trteclerLcie,
Fecttuuleklubben, irtnrs, MC TouriDg Club og
MC Faltene, Eaderslev, og vl gilader os
alleretle til ræste års EJrtteweek-end!

Kaxen.

'-^aØ3 '-*r;;t"l;fj*"

XAJ
s 2 9166
M 3101724
Ti 411185
o 51219æ
To 613mn
F 71421n
L 1 ø152æ

AUGUS'
s I 81524
M 2 916ææ
Ti 310172431
o 1111A25
i6--5-r-z r§EF 613æn
L 714212e

9o



- Han 6sgde,6t det var €å nemt i vore da
ge at blive gift, jeg skulle bare skrive un
der på et stykke papir

AGV

CROMWELL

Læderdragter
Læderbukser

tNl AAGE
OTOR KROGH

@yhol - Z-rcllca - §.ptctaloærboccd,

B (045) 61665 - Christlansfeld
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