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§ilIlrQ-rnorrEN
ONSDAG AFTEN

0nsd.a6 d. J.

Orsttag iien 16. dec. skuI1e roan aøcles på
Illlerrp Kro. Det viste sig at hoen va.r
nedlagt for ca. z[ å.r slcten.
Ivlan satte hjerzrenekanioen igang og blev
tiI sid.st enige oD et køre til den nær-
neste leo.
I(roen hecl AvnbøI lho.
I.'larl g'j& ilcler:for, et ryaket ansigt kon tL1
s'Jme i døren ned ordene ,Fatter, trbtter,
d.er er uoveD.tt.
Krofatter kiggetie liclt på os og BIlurgte
hvor vL havd.e wret heme og spil1e fott-
bo1tI.
Vl kon incl og skrille bave lltlt at styrke
os på, vi l<r:nne få ø1, meu kaffe, det gad
leomtter deleoe at veuover å lev.
Irrndt te r€dprng (det
er de d.) iler fik yt
ke.ffe fuangkbrød D.il
oat.
h skæg aftenltt Brltte .Ahrentlt

TRÆFFER
"Ra11ye d.es Åhesl

Den 11. JuIi 1971 ve<l Geafe= eøen i
hotel tle Iorgon i Torgonrca. lztlo. sydøstfor Genfer eøeu i 1!00u. højde.
Årz.: !1e-!f9ifer, { chenin <iu Vani1,

CS 1006 IeUsarne Svejts..
'rKa1ø Ttzffenfl

5enffi-rsrst 1971 pÅ Ka1ø.

Daask TT sport få.r 1 å.r elt store gennen-
bnril. Det sker i fo:o af tre Iøb på Rfrrg
Djursleaclrog pltter DM.
Første Iøb er løbet af stablen d..jo.-11.
nairaltså i pirrsen.
Der blev kørt fj.re Iøb I to klaeserrind-
sliualt ne1len 1øbske lnndehuse.
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juli: ( Den Gyldne Løve)
Varnæs vig

- : Toftlund Kro
- 3 Kegnæs trbrgekro
- : Schackenborg Slotslco

aug. s Foldingbro Ifto
- : Tinglev Kro
- r trlederikshøj I(ro

( Den Ga,m1e Grænseleo )
- ! L:ndtoft t(ro
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PIin Yoni hav<Ie haft en fuygtellg sygd.on,
nenIlg tantipinerog nåtte clesværre en tur
tiI tantilagearog sotl sedva.uligt korir jeg
igen aIt for eent afsteal. Evorhen? TiI
"the T.1.n selvfølgelig.
Søndag den 5. Junirllg€ over nidclag,star=
tede Jeg t1I OBtende i Belglenrhvor jeg
vl1le seJle over til Dover.
Det tog II tfuoer for et køre de Iooo h.
Vetl felgen holatt der ea tyskerrpå en
3I{W R 69 S. På gztnd af dens <Iå.rligp kø=re egenskeber havcte han nonteret en
original Ceriani forgaffel. Ean viI1e
ligeledes tll I.O.M. Vl enetles ou at føI=
ges ad rlet sldste stykke. Bll1etten koe=
tecle 4 eng.poun<i. På fargen flk vi et pa.r
timer på øjet.
Tld1lgt neete norgen gik vi neit bange
arelser 1 lanti. vi frygtede venstre tra=
fikken. lt[en vl vænnecle os fantestiskt hur=
tigt ti1 det.
På veJ igerureo_Ionti på
ce. {o mi1es, (for å
Ioo 'ni1es),flt Jeg hyt,
og uil nye kameret t
EleaLtl. yi trak Ilcl på en Esso station,
og begmclte at eler.re, de vi flk selskab
af endrru en tysker på en CB 45o. I fel1es-
skab fik vJ. cykleare kla.r igen.
Efter tre tiuers fo igt
ud af narerltttet. p ei
etter frenait. Så nå
Xort forinclea havcle at
prøvekøre deu engelske Ead. Den 6sa magte
af absolut i-ugenthg.
På en el1er aa<len facon ELstede Jeg Dlne
følgesvende.
Men jeg nåede rlog tl1 LivelpooLrned en
R 75/5 I eIlpvi-ntlenrkørt af eu angrJ.kanrer,
son boede i §sklandri sllende regnvejr,
heninod kaffetl<lrblot for at få at vide,
et neste skib først eejleite neste norgen
k1.,1100. "Ml.ke thc Blke" (fo!te. i neste r:r.)
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Efter, 1 over 2 mdl., at have været ejer af
en BI"lt{ R5o/!, fand.t jeg tiden irld.e ti1 at
inclvie den for aIvor.
Torsdag niddag den 5.-!. sta:rtecle jeg nod
Eorsens, hvor sidste service skulle ordnes.
Da det var overstået, giJ< riet rnorl Salzburgt
Ring.
Undervejs passerede jeg Aabenraa, pludselig
slog d.et ned i Eig, her bor jo et klubmed-
1en, nenlig E.A.PauI, også kaldet ,,MLke".
IIan havrle den gaJrske vinter ta.lt on at hari
måtte til Sa-1zburg. T{ah xuåtte jeg d.a l«me
fø1ges ned. Jeg kørte op ti1 hens bopæI,
o brænderen var hjemue men Mike hevde
elV sie uxder sengen.
Yed grænsen fj.J< jeg ta.nket, vejret var godt,
trafikken riage så det slcecl goclt.
f,I. 22.ooro1 havde jeg efterhånden kørt
{oo 1o, ru nåtte det ria vere tid at tanke,
jeg kørte jld for at få lidt benzin, uen
tlet viste sig at d.e lu-kketle kI. 22.oorooprc.
Kort efter nåtte jeg på resenre. F.fl,er J5
h var jeg ved at være nervøs, pludselig et
skilt ,, 5 1o ti1 næsie ta.nkrr, clen va.:e åben
og jeg var reddet.
Kort efter meldte søvnen sig, jeg rejste
teltet 1 en skov, cla clet blev lyst viste
tlet elg Bt være en ,rskld.e-akovrr.
Næete ciag staxted.e jeg først langt op ad
foznid.dagen. Inden 3l/lly'en eaclnu var oppe i
fart hørte jeg en }eaftlg bn:mnen ba€fra,
rlet Iød som en { cy1., rlet nåtte være for-
uantl Steen på Nimbus, lyden kon op på sirien
af rdgr nu kunne jeg høre tlet lkke var en
Ni-obus, men en syg Japa.nsk efterl,igning.

Vi hoLilt fuif på ø tark, efterlietrj-qgen
skulle tenke og heve stra@et bder he!
viste tlet sig et tlet vElr en købenlravner,
kalciet 6!, han slsrlle også ti1 lll[, men først
ove! og besøge l.Ialther Eatrrser; hår0 roetl de
store BW cylild.re og 5 td-as gea.r, ha.n
boetle or'!e vefl Stuttgart.
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SALZ BURG

5! sprrgte om jeg vi11e netl, selvfø1ge1ig
vl1Ie jeg d.et. nerover gik det så ad snå
dejlige veje.
I en tl1qae1ad.end.e forlailt garage boede
Kayser, vi gik lndenfor, tler sad en enlig
trand og drak kaffe, {et vax Kayser. Yi kig-
gette lidt på hans ti-ng og sager, b1.a. en
nsskile d.er sønda€en efter slnllle køre VM

polnt hjen på Eockenheiml
Nu vi11e vi tage notorvejen ti1 Salzburg,
ryldretrafik, to tætte rældrer, 7ig-zag-zig-
zag-zLg, en bilist fø1te sig klent, politiet
blev a1a,:meret.
Ca. 8o lø Iængere freme, stocl en betjent
og blafrede, at det var os han vi11e staDdse
var jo ikLe nent at vide, så vi fortsatte.

Jet glk tlog tn]rtiSt op for 06, at clet var
§r rned viltlt tud.ende sirene overhalede en
politivogn os, vi nåtte stand.se, d.et viste
sig at ha.n va.r neget ophid.set over, at vi
var kørt forbi ham første gang, vi skulle
oed på stationen. Da han sku11e starte vis-
te clet sig at hans vogn var brandt sa.men
tlen nåtte hentes ned. en lcran, ciette vakte
stor g1æcle i vore $erter, på stationen
kon v-i ciog. net viste sig at d.et var nig
cler havcle qmtlet, 80 DM kontant, e11er i
boksen, Jeg valgte det første.
Det var nu vetl at vere mørkt og vi valgte
at overratte på naoeste cerUringplads.
A11ered.e kI. 5 løri.ag morgelt var vi færd.i-
ge ti1 at starte, vi kørte arl snå veje det
sid.ste stykJre, ca. 25O io, svilg efter
sving, b1øtie kurver, skarpe hÅrnåIe, fald
og stigninger pe I5-2Iy'., ned and-re ord.rtiet
vax bjerge vi kørte i.
Efter denne etape nå jeg frenlrøne Slrlllens
egenskaber, 1ad nig begmde forfra:
Forbremsen, noget tilsvarende har jeg a1-
drig oplevetr(;eg her haft tre japanske
naskiner, son jo er kenclt for at have gpde
brenser) selv efter lange og §ppi5'e op-
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bremsilger, var der overhoved.et ikke tale
om at bremseevnen val falclend.e, clet sarme
g'æ1der bagbrensen. Køreegenskabe::ne er d.er
sa€t Eeget godt on, a-f d.en gzr:ntl van nine
forventnilger neget højt oppe, så bllver
nan jo 1et skuffet, det blev ikke tilfældet,
ikl<e ret Eange rlåskiner kaa køre ti1 shicl_
griensen uden noget går i jord.en, e1ler en
Smgen, slingren og srajen først indtræder
-- det km en BMW. Onta1e af notoren må
vente ti1 clen bz.r nmdet de looo.ooo h.
Een på efte:middagen, var vi ved. balen, den
så neget ked.elig ud, re:mest ova1. yl ia.nd.t
en campingplads, rejste villae::::e, og d-rog

afstecl for at se ttea sidste t::ærri!g. Deref-
ter fik vi lov at kikLe irrd. i ryttergård,en,
der blev slouet noget af betyciai:eg.
E. I0 sønriag fo:oid.d.ag skul1e 1øbene be-
gmtle, for at få en gort plads, vetl bal.ens
eneste egentlige wi:rg, var vi d.er allerede
kl. 71O, (d.et havae nu itrJce været nørivea-
digt, for d.er kon nesten i-ngea mennesker)
så vi fik gudstjeneste og det hele ned,
ærgerlig:t at vi ildce havde rcret ude og
syade hele aatten. Vi blev vldner til en
rækJ<e spanclend.e 1øb, hvor sa.ut1lge balere-
ko=d.er blev sIået.

Restuar:ationen på vores ca,q)i-ngplads sku1Ie
være rarme on d.en efterfølgeacie fest for
rXrtterzre, det ve.r dog te@e1ig d.eprl_Eerend.e
at se den ankome, alle i bil.
lla^ndag norgen vågned.e vi ikke føt kl. 71tun€e sorte regrrsser tnred.e roed at åbnL
sig, så alet gik stærH med at pakke og l-æsse.
69 Uør+e rood syd, jeg hjen.
Ycd aftenkeffetid ver jeg i Åabenraa, jeg
fa.ndt rlet naturligt at vort klubnecllen dår,
gav kaffe.

Det kon også fren, r:niler samta-Ien, 
"+. 

lJ
falstisk hellere vI11e si<kle i si-u konfortable
lsrestol og se T[.
Iuren blev på 28oo h, benzin, n"d og bilIet
kostetle ialt Joor- lc, nange har sikl<ert
ba,ugt nere vedl at b1lve hjeme, naturligrris
undta6et de der hex set [V.

BI'IW }rilsen
hil<
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2. lnt. Zielfahrt der
En g1æde1ig ovenaskelse fik jeg i vinters,
da jeg i "Das Moto:radrr aå. at der rI. 2!-Jl
naj var dametræff ned. Zielfatrrt i den æId-
gamle romantiske by Iohr der ligger ca. 100
Io fra trhankfurt a. Mail, og jeg havde vir-
ke1lg glædet nig meget, for den eidste må-
necl ha,vd.e jeg clet son et barn hæ <iet dagen
før julea§ten, så fredag d. 28. 5 startede
jeg k}. I fra Had.erslev neri snuden troil
syd. Vejret var overs§et, men va:at og
tlet gik strygende ned ti1 Fleneburg. Lidt
efter begyntlte d.et at tlryppe og efter
Sqllesvlg pis regnerle <let og det gik lang-
Sr '.. frenad. køer i begge retninger, men
Å!f:.g nåeåe ;eg Åutoianen ved Buddikar-
te. Jeg fik tarket, nile tæer vax efter-
hånd.en våde, så jeg skiftede eokJ<er og
tog et par plasticposer over. Så gik det
vid.ere til Ilanuover, hvor der ble.r tarJ<et,
spist et par klenner, næste ta.nk blev ved
Ke,ssel. Der var tre lalge køer, og jeg kom
ti.I at holtle veti sid.en af 2 alanske biler,
jeg sagde pænt goclclag, men a.k, næsen J- s§.
Jeg havd.e ørle1a6:t deres j-lusion on at d.e var
de eneste tlanskere der var nået så 1an;4 ned,
Det ødelagde nu iklce nit hmør, for tla
jeg stod Eed næsep nede i olietanken, var
der en cier sa6d.e rrhej'r Jeg kikkede op,
og rler stod. en .I16!.ig motorcyklist. Jeg
var ked af jeg ikke havd.e hik med. for
han længes jo sådan efter at hilse på en
rigtig motorcyklist. Han vax fra tr'in-
1ancl, og var kørt d.eroppe fra d.. 25 naj.
Eavde sovet 8 tiner og han havde J00 Io
endau. Ean boecie i Passau. Det herlige
vecl ham var at hal v:,r kørende på en
gamel cykel fra 1950 aed en Sachs 2!O cc
motor. Vi fulgtes ad ,0 }on, nen så var
jeg ved at falde i søm, tlet gik hm
frenad i 2 gear. Vi holtlt j.nd til siden
t9g afsked og så fj.k tiger igen lov til

Cl:ll:; "l"f,"lu:i;"['§,:f "t":"r;lYgnende. Dråbe:rre var så store son måge-
æg, rle slog temelig hård.t, men cla solen
stadig skinnede, regnede jeg ned at det
snert holclt op og ganske rigtig. na Tige-
ren var sprrrnget op af det næste bjerg
va" der tørvejr igen. Ved Rh6n holdt jeg
igen incl ti1 siclen og fanalt ud ef hvor
laigt aer var endnu inclen jeg: skulle rlreje
af. Efter 4O lo endnu var <Iet alejligt at
kome af Autobmen. Ilen Tiger var træt
jeg kunne ihverttilfælde ikke køre i a.n-
tlet enrl i 2. Bea.r. Ved §ki1tet, hvor rler
stoci Iohr 18 h. , vi11e clen lkke mere.
Efter et kigge her oe' de!, og uden at
finde andet e{rd at batteriet var tomt,
locl jeg den 16be sig selv igsng ned af et
bjerg, ned 10ø fald.

5

Damen (Lohr/Main)
Lykl<e1ig var jeg, nen aJ<, bevogtet jern.
bareoverskæring. Nu nalgler <Iet ba-re at
bornmene var nede. Det vsr de, og Tiger
gik i stå. På den næ:seste tanl<station
undersøgte jeg det hele nærmere. Der va.r
strøn aIle steder , undtaget på batteriet.
Tankpasseren hjalp mecl at skubbe den igang
men der va.r for lidt strøn til at den kun-
ne tænd.e.I nellemtiden var aler konmet en
bilist. Jeg spurgte han efter en canpirLg-
p1ad.s, roen lkke tale on at jeg nåtte sove
på campingplatls. Han havde selv kørt fri-
umph en ga.ng, så han tilbød at hjelpe mig
næste dag, og nu havde jeg bare at fø19-e
ned ham hien.

Der blev redt en sengrog så b.Lev jeg ln-
viteret ud at spise saomen med hans bror
og kone.Jeg ville selv betale, roen heLler
ikLe det hune jeg få 1ov ti1.
Næste norgen stod. jeg op k1./, og vifle
ned. ti1 cyklen for at skiIle den ad. Iien
børnene vi11e have nig metl ti.1 lfirtzburg,
og d.et blev eiadagindenvi var hjeme i-
gen. Der var oange klipper og vinbjerge
u-ndervej s.
0n efte:mid.dagen havde vi ledningsnettet
afrog rensede og isolererle det en ekstra
gang. Egon, fmilien Scbneiclers bror,
blev send.t af sted for at få batteriet
opIadet. KL. var efterhåaden 15l0rcla vi
va:r færdige. Så nu skulle jeg i.gen spise,
og ved seks tiden tog jeg afskeil ,og kør-
te til lohr.
Den vi1le stariigvæk ikke lade,men tlet va.r-
rede jo 1ænge incien det blev nørkt,så jeg
tog chancen. Jeg havde ring.et dernecl og
fået at vi.d.erat de! var en Norton-ma.ncl,
der v1lle hjæIpe nlg ned at ta6e sidedæk-
slet afrog få kigget på tipramoen.
I Lohr fandt jeg hurtigt kroen "Anker",
og jeg skal love for jeg blev hjerteligt
norltaget. Jeg føIte nig hjerune.
llit telt rejste jeg ned.e veal floden l\iain,
ved sialen af tre andre. nCooki."
l'fortsættes i næste m. )
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Da jeg vågnede, ve,r clet forsent at fort-
sette Zlelfahrten, for der va.r kurr en halv
ti-ne ti1 den var s1ut.
Det pis-regnetle stadigvæk.
Jeg spakulerecle op ti1 til-nelttingen og af-
levereile nit kontmLkorb.
Folkene her hevde i}J<e glent at jeg gjorde
tlet sa,me for to å.r siclen.
Irrcle i salen var der ryld<et nett guirlan-
cler osv.; og på et stort bord. ver a1le
pr@ierne udstill-et. net vex son ti1 ju_L.
Atter ucle i det fri stori jeg J.ørge og be-
tragtede ning l66rrfo21s11ter, cler trætte,
søvnige og våde kon i nÅI" Jeg venterle
fal<tisk på, at tter skr.r11e komc fl-ere
nordboere, nen forgaves, rler kon iagen.
I'fen det 1oka1c cla6blail bavde dog sendt et
par folk og næste Inorgea kunne nan lese om
Easy Riiler's tværs igennen Erropa osv.
Efterbånden blev det aften, og prmLeuttde-

li.rigen begmd.te.
Jeg varrclt 4. pladsen i llJ-)Jocc klassen,
1. en Eoncla GE2rocc, 2. en Yamabe I)S 5 og
). et lfl 2Jo.
I den store klasse var korikr::zencen størst,
derfor va! praierae her også de flotteste
og tle største. De førgte pLerlser blev a1le
besat af Bl,!/-uaskincr. DerLuod blev sirle-
vogrs-klassen vuldet af en Moto GttzzL og
narralen blev tien §ldcelige ejer af rlen næg-
tip og flotte Moto Gozzi gulc1pokal, ud.sat
af selve Moto Grzzi fabriklcen.
Senere på afteneu var iler tombola og så
clans. Men jeg faadt ingen der viI1e tlaase
mecl nig, kun Gtrnther Zri11ke, så jeg fore-
trz.k at laybe i posen.
net nerkelige veit riette træffen var, at der
hverken blev Lerf,et eI1er lavet ba1lade.
tr'or første gErg i Dsnge å.r, kurme Jeg sore
uforst3rret.
Søntlag norgen var jeg tidliet oppe, flk
pald<et og sta.rtcde hjemturen, stailtgyåk
regnvejr. Jeg blev lidt fon:atlret over den
voldsome trafik allerede så tid.lint. I
så fandt jeg ud af tiet, iler var jo-SaEVr
Itle ssc.
Der va.r eu aller helvctles tiI kø ved b::srd-
stoffors5mi-agenl før det var Eia tur, va.r
cier gået et par tlner. I,lJrr laste tark 1å
efter tlen sl.tiste utlkørse1 til Frn"rover og
tler vzr tler iklce en sjæ1. Åk Ja, cle øå
5"12i3f,ankc!
25o b føt Eamborg ver ca Eonda køt* tør,
men ea §alpson billst stek hen en clulk.
Idcit efter uåtte jeg skiftc til leserre.
Jeg laclså at ctet ra,:r unuligt at nå næste
tenk og spililtc ncgen tid necl at rage nurdt
uile på landet.
!!ea trorls clet yar jeg hje!@e tt1 Dld.dag.

trIrrikcn
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HOCKENHEIM GP
Fredag den 14. mal k1. 16P ksr'1s

ludde,Kal og mlg af sted nod Hock-
i 9+eipcsom vl nåede lørdag norgen
I k1. 5s efter en begivenhdasri[ tur.
I Omkring Hamborg nåtte vi stoppe en
I 4-, gange ned min Yami,med udsæt,
I før vi fandt ud af at det var den

ene tændrørshætte der var galt med.
Ved Gdttlngen spiste vi voies roed-
bragte brødrhvorefter vi kørte v1-
dere. Et par tiner senere blev ludde
søvnj-g,så Kaj nåtte køre. Så kom vltil en baustelle,hvor vi måtte over1: n modgående kørebanerda vl skul-ltrver 1 vores egen bane igen,dreJ-
ede Jeg for tidligt ind,hvilket re-
sulterede 1 at jeg kom ti1 at køre
1 b1ødt sand roed l-oo tø./t. Det blev
smallere og smallere jo 1ængere Jegnåede og desuaien kon der en-kant-s6m
blev ca. ,o cn høJ henne hvor vlskulle dreJe lnd,efter at have strøJ-fet autovæmet,fordl det var eå snalt

. Da-vl lgen stod vcd vores te1t,
kon der et par danskere fra Randårepå Irlunph,tie satte sA deres telt
op ved elden af vores.Kal sasdc et
han havde set en J5o ccn-Kawåsaki
3 cyl. så vl glk af sted,for at
flnclc clenrmen vl fanclt lngenrså så

7

vl at vl kunne komne lnd 1 rytter-
gårtlen,hvor vl glk runttt I hålv-
anden time,og pluclselig stod den
foran osrvi betragtccle clcn i et
stykke titl,den så pæn ud bortset
fra at uclstødningsrørcne går for
høJt opad. Da vl kon tilbage,havdc
lutltle lavet nati,clet var allercde
kolclt. Efter at have hentet nogle
ølrlnviterede vl vores naboer over
1 vores teltrhvor vl havcle en hyg-
ge11g aften. Intlen vi glk ti1 ro-
blev vi enige om at ctcn tler blev
først vågenrvækkede de andre.

Søndag norgen kl. 5.oo var vl
oppe på trlbunen,hvor tler var skyg-
ge indt11 1øbet begyndte klokken
tirncd 5o ccnrsom blev vundet af
Jan de Vrles med Rudolf Kunz på
Andenplaalsen og verticnsnester
Angel Nieto på tredJepladsen,som
nåtte uct i græsset at køre i en af
cle første omgangerhvilket satte
han tllbage i stillingen.

I 125 ecm klasscnvar der mcre
spæntllng,itlet den unge lovende
englænder Barry Sheene på Suzukl
lagdc sig i spidsen forån .e,. Nicto,
Bom ovcrtog førstepladsen 1 syven-
de ongang-for derefter at uctgå.
Dereftcr førte Sheene til 111 runcle
hvor han også nåtte uctgå. Bercftcrvar der ingen som kunne true Dave
Simrnontls på sin Kawasaki,nr. 2 blevcilberto Parlotti på Morblite1l1 ef-terfulgt af svenskeren Kent Ancler-
soir på Yamatra.

Bealste 1øb var I 25o ccn hvor clervar stor jævnbyclighed. Rod Goulcl
lqgdG bealst utl tæt forfulgt af
Ph1I Rcad og Glnger Molloy,clissctre sklftcctee ti1 at førc- åe før-

vlItt Jubel ind på en andenplacts
forfulgt af John Dodtle,begge yamaha.

Så var der pausc,hvor dJi ver vc-teran T[, clcr var blandt andet enllcgola-Sport 54o ccn fra 1924,son
har en 5 cyl. gtJerarenotor i ior-hJulet; sant noglc gamle B.M.W.er
og N.S.U.er og nang- andre.

35o ccm så utt tlt at b1lve cntlucl ncllen Glaconmo Aeostlnl osPhil Readrnen denne nåfte desvæire
udgå.1 1o-.- runcle ,hvorefter Agovandt en klar seJr.



I

5oo ccm var en kedclig klasse,
idet Ago hjulede a1le cie anclrc mctl
minclst 2 ongange,2. pladsen g1k tl1
Rob Bron på Suzuki metl to Kawasakier
og en linto lige efter.

I sidevogn var der start-måI fø-
ring til Auerbacher-Hahn ncal But-
scher-Huber på andenpladsen og
Lutringhauser-Cusnik på trcd Jcplatt-
sen. Schauzu-Kalauch kon dår1lgt
fra startrnen kæmpede slg op på
en tredjeplads,men uclgik lige efter
med naskinskade.

Da vi havde mast os igennem de
loo.ooo folkrfik vi vores aftensnad
i te1-tet,hvorefter vi begynclte at
pakke sammen,fordi vi havde beslut-
tet at køre et par tiner on aftenen.
Da vi havde pakket,v111c min l-kke
starte,den var totaldruknet,så inden
vi fik den j,gang var klokken snart
halvotte,så vi. kørte hurtigt afsteci.
Efter at have tanket to gange, kør-
te vl lncl på en rastepladsrhvor vi
fik noget at spise og rejste deref-
tcr teltet.

Mantlag norgcn flk vl os vasket i
rasthauset og fik noget at sPlset
hvorefter vi pakkede og kørte halvtl
og var ved grænsen vcd firetltlen.
lige da vi var konmet over, kon
cle to fra Ranclers,så vl fik os en
hyggelig slutlder on hjenreJsen In.rn.
halvseks var vi i Broager efter en
vellykkct tur. I
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