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qrR.aPP_trTUlKA4FP_
Efter talrige forespørgsler her

1 Esbjerg blev vi iia 4 mand, som
vi11e tj.I 'llrappenkamp, og efter en
s1u ider med dem fra l(olciing var vi
6, som kon afstetl
Vi startede kl. 10 og sku11e ti1
Kolding efter tlen tierovre.
Turen Cerned gik da også goclt. Kun
undertegnecle tabte en kickstarter-
arm; men som fanatisk Dunstall Tri-
umph kører, regner rnan jo ikke det
for noget.
Vi var dernede kI. ca. 1410. I

Iifter at vi var tilmeldt for (2j,a!i
DIvl) blev musikkorpset og de :rest'
sjæ1dne cykler snalfilmet, og så I
kunne man endelig snage på dån t;rs- ,

ke rorn. r

I,'ian så Ca et par enkelte i.:,i.CC. r

medlemmerl men fornanden, hans kone r

og mike the 'lirketræ så nan ikke I
noget ti1 og he11er ikke næstfor- ,

mandenl r

De lavede nok }lubikken??? r

Hen på aftenen blev man så overfal-l
det af en flok .'edtmuler. som stod I

og råbte i mur.len p,i hinanden on :

nogle l.a1øtræf-mærker, de endr_u ik-
ke havtie rnoCtaget. I,ten cla man jo
havde fået lidt rom. kunne man-oe- |

så snakke nulesprog, si vi blev ' I

Det var en qod tur - og så hel-t u- ,
den regn. )

Hvis i ikke ved hvor i skal køre :
hen en onsdag aften, så kik over ;ti1 slldebyen og få en kop kaffe. ,
Kommer i over 2C skal i selv rnecl- |
bringe kop.
Adr. ITavnegade 51, lsbjerg ,

AFTEN
Uge kro
Je1s-Vo_'l_dstecl
Brøns Kro
Hejlsminde Færgekro
,jchackenborg jlotskro
Kegnæs Færgekro
Yejruo Kro
Arri-1d ?lro

1 7 Rrank Thrane

i/
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-IT_ 4E s_c-r1. 
- Eqr-§, !ra. -S.iqe - 4

Hcr kom vi over metl cn oldnordlsk
e rrør rr f ov rr

i;;i;';;il'vi måttc pi vana var vcct
floclen E1bc. Nu begyncttc trørkct at
taldc på ot vL tot op ovcr Hcldc o6
Husun hjen. Jeg f1-k her 1ov t1I et-
pr6vc hvad. tlet vl1 slge at vsre cJ-
er af en Yameha YR2 og skrcv nlt
som første køberr hvls dcn blcv t1I

§ilIlfQ-rnorrEN
ONSDAG

'2t).1 t.,t.

27 .10.
3.11 ,

10.11.
17 .11 .
24 .11 .
1.12.
4.12 .

sa1g. I Stydlng bach tler Heltie var
vl ved 11 tlden.
En hcrlig tur med masser af sJove
oplevelser, en tur vl gernekEør on

OENERAI-
FtlRSAMTINO

så er det lgen på høic tld,d !åt I
Gcncralforsanllng. Det bllvcr ierX.,,
J. Iioverbcr på :unatc:t Kro kl.20!0
Vl håber sta!'ktrI allc nøclcr op-,-
ld€t dcr skal iiskutcresroE klubber
skal nedlæggcs. ii'r1s alet lkke ks.a
reallscres;skal fer væ1gcs-r1y !e-
stvrelse. ÅJ indkonnc forsla6 er
dei vals af nY fornentl.

-DA9§!3!Euj-
1. valg AftTrff
2. Protokol
J. Fornandens beretning
4. Regnskab
5. Valg
5. Intikonne forslag
7. Evcrituelt

tler Heltie

R..1,
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DUTCH TT ASSEN

Ollles blkc havde jeg besvær med at
starte raffJcdrlngen var lkke clcn
bedsterforgaflen var skgv og styret
kunne lkke drcjerog sour prllrker o-
ver 1-retrsoed den med o1le da vl
startede den fredag.(l(cn det er Jo

. .lgsa 0111es blkc!) )en blev skuhbet
lptq i garagen r:ed besked om,at dens
-bedstc dagc rrar ta1te. Vl sned 2

sovepoger og luftmadrasser plus 1
telt-på YamI'en,og så dampeåe vl
afsteal ,efter at clubbl.adet r"'ar stop-
pet 1 postlasscn.
Dct g1i strygende tl1 vl nåede syd
foi lianborg.
l(ors l, .ø\rei, hrror hav'de wl ondt i
tøven
V1 irejeJe af og iandt en 1ilIc
skov, hvoq vi kl.lnne strælike berenc
os h.iat så 'rl så. der 1å de t(se
slut::ing) ,an o.i's18e det var cn
s vlne s kov.
Vi kom os over choket og drog vlde-
re mod Bremen. Eft,:r Brcmen drejede
v1 mod Oldenburg ad KanalveJen.IIu
satte skypunpcn lnd og dæmrinBen
ialdt på"
,renzln sku11c vl også have, og ude
t horizonten så .ri et benzlnskilt.
Dcr var en kro ncd to bcnzinstande-
rc. Tanken var Lukket; .en på kro-
en var tler bal . r./1 rr11Ie fortsættc
ncn vejen var pIuclse.1lg spærret, al
hvad? af mennesker. Vl f1k benzln

, rå or blcv uafbruclt bonarcleret metl

}pøråsmår', mcn vl kunne på det tlds-
Junkt lkkc forstå tysk, og dcn sld-
stc rednlnp] rrar flugt.
Vores Ilvs største ovcrraskelsc flk
vl, da vi nåede den hollanclskc græn-
se, Dcn var lukkct!
vj- gili'ffi?Tig-tænkte det var
cla son po)rkers. Et vlndue gik op og
der stod tolcleren i pyjamas. Mlke
glk over og snakkede mcd ham, næh,
vi1 kunne lkke komme overl men hvor
kom .ri esentlls fra. Itåh. i er fra
lannark Eå tør"t.ra af havelågcn der
og ud dcr, Yanl 'rar l18e startet,
så oluclsellq var dcr 12 50 ccn'cr
dcr'også stipg gcnnem tolclerens
kartoffelrækker det tror jeg ikkc

efter, var vi iler,
Sultnå var vi osså. så "'i fandt en
pøisevogn på aei anden side'.'ejen,
h.ror vi forsyncde os ned kykiert
sor: vl satte os ti1 at sPlse Pa en
der til indrettet bænk.Da vi havde
Bnavet os igennerc den første halve
og var ved at defe en halv t11, kom
der en tsilt']g køref son, spurgte hvor
Drouwenerzancl lå, og han foi'talte
i ø\ry1gt, at han havCe fulgtes med
1 sønder:Jder, og at-aI1e firc i:a.r-
ce fål'et-rrrndi på srå kanalvejc'
uden at finde vej.
LiCt efter krtnne vi }:,ørc at der kom
1 clk:.et et e11er andet sted' og sa
stod i'orno Kai, Sent og J.rend Bars6
Cer uludselle. )e fortalte g:n en tur

"å-r.,åii 
fantåstisk, at .ri håher at

høre noget til den her I clubbladet,
=å rrt ier. og paplr en af jer eller-
a1le tre.
Kaj spurgte streks om han kur-ne ne1-
Ce sig ti1 endnu, ieg tror kl or']'e:'l
var lO.De splste et par-Pølser af
jeg veQ ikke hvad, og så. kørte v1
over på camplngpladsen.
Men sikkc et marerlcltr telt ved telt
fulde folk, folk der hYlede og skreg
cykier der larmede og allersiilst men
værst en forfærdelig masse danskere,
som havde klurnpet s18 sanrlen I aIlc
forskel.l ige hiørner af camrlngplad-
sen. og son ntl blugte den sirnPle
:rontakimåde at råbe t11 eller efter
hlnanden. i.iike og jeg blev eniSe om

at sk,llle vl have noget søwl matte
vi finde en a::clen Plads . 'IL 1Køttc
ud af byen ad er .l iIIe sanalvei ' 

oE
3 kn. ud var der en ind:<ørsel i he!:ne
og hvad så vi , den skønneste hede 't6ttet btev 16is! ot snart sov v1.
Ved 5tlden forsggte jeg at vække
N.lke: nen det var fulclstæncllg umu-
11gtj og først ved halv ottetiden
lod det sig 8øre.
li.orsenraden iprang vL over, lstedet
købie r'1 5 banP^ner , 5 æblet og 4
anelslner. Løbenc begYnder k1' 9

og '.i. fandt e:l Plads hvor
v1 havde overbllk ovet 2 sving og
flere langsider. De første kfassQr
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var todernen 1j-Ct død.e,da vl nåc-
de op i klasserne over 15O ecm,ogi.
sldevoglsklassen, kunne der godt-
være I1dt flere deltagere.
En sjov oplevelse havde vl 1 side-
vognsklasscn. her rrar der et oar
ler lkke kunne enes om at så id i
svlngene" !andsækken .'i11c-gå ind
1 svir:get 5C r:et:r ffr oe køreren
vi1Ie iørst når ce nig66-5'rir.get,
og nilr sandsækken gik ud f g'r }]an
n.atte fik hen en o'ren 1 :--øden. :n
o'rcrraskelse fik rri odså. itiiinch Ufl.S

nerzand ucl til teltet, tog r/i to
halve kykler nied Cer riC. De var halv
ra og det vi l}ke kunne splse 1ag-
Ce "1 ucl ti1 de vilds dyr oE næste
mcrgen r/ar dcr kun et pa:r kncgler
tiltase.

L.orgcnnaden vi-L1e
nerzandi men det
kun var 2 tjcncre
ge rennesker"
Efter at have taget et par billecler
stak v1 af mod Be111nguro1cle. Unaler-
'rejs prgvede vi flere stedcr oE v1
kunne få noget at spisci men alct
var sønclag og a1le havcle luJrkct si

var opstillet samt et par bonnc o-
ver vcjcn. Det sku1Ic utlgøre grænse-
o1'er6angen. Et skiJ-t fortalte os at

vi llke knnne korul,e over den f ørstehrlrrnnden time. §å hrraal g@r vi rru.
V1 forslger og gå ned tl1 clet tyske
skur, for vi kunne se at der saal en
tlernede. Den ho1landske 6rænse var
t otal tlØd. r.ri hastede derned, oB ual
af skuret kom en ung mand, fied sin
schæferhund. Kan dct ladc sig g6re
at kommo o,rcr? Jo. det kunne clet
måskc nok, hvis v6rcs papircr var
1 orclen. Mike hentcde cyklcn, rred.ens
jeg blev og legede ned hunden, som
var væ1clig søtI. Toldergn kiggede
1ænge i vores pas og sA fik vi I ov
tiI at køre overl nen han fortaltc
os, at hvis v1 var kØrl r:ed tlI ham,
var vl blevet tagct som 8rænseover-
Iøbcre. Nu ver v1 1 Tvsklantl oc så
håbcae vI på at v1 kuirne få noEct

i3, i' åå" ;.;?:,t:;!t3"3;.åi,3ffiåij.-
cle små veJe, og så, ala vl kørte for-
kert. tos vl blot atcn førstc vc-i ti1
a.øJtå os-nilede så på at rrnae åt
veJskilt, så vi kunne flntlc vcjen
lgen. Dcn enc gang harznccle vl 1 en
tørve8:ev.
tttn aå eftermlcldagen nåecle vl op t1l
Dltzun of tog med færgen der. K1. 4
flk vl nogct at spJ-se, og gæt en
6en6 hvaal vl flk, c{t helv §kle med
pomncsfritcs. Å-cl snå vcjc glk det
vltlere t1I Bra-ke, hvor vl tog ovcr
Igcscr flotlcn (WCflottcn). Nu ver vl
1^så.god trænin6 ncrl di snå veJc,
så vf fanttt lgcn no6tc sjovc vcie,
og nåede flotlen Ostc vetl bycn ostcn.

vj. havc
opgav vi,
tll alt

fri5., ,
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PA TUR MED CLUB
Den 24./6. var tler nogle fed.e mo-
Ce1ler fra klub 59 og S.M.C.C. som
stårteale en turrfor at konne tll_
Iiollandl og Belgien t11 TT.
K1.9000 sta:ted.c vl fra Esbjerg
rnoct Krusårhvor vl var en tlme !e-
nere. Indlen afga-ngen fra Esbjerg
havtle Jeg tæn-ht nlg at splrge,on
aIle havcle husket clet hel-e. Men d.ajcg gik utl fra,at aIle havcle gan-
ske kvlkke hJernerruntllotl jeg ilettc.
Men ak og vercla pas og llgnencle
skul1e forcvlsesrhavde Thorvaldglent sl! pas. Det er jo barc ær-gellgtrså han snecl bagagen og re-t;-nerede t11 Esb_icrc. Efter ca.2

nl#',53T iå3å' *iX 
",rå:31 :;.S'*-ffi-

der. V1 fortsatte syapå,og d.a vl
nærnecle os Ncuniinsterrk/rte vl des-
værr-e forkert og tog l.stedct Au-
tobahncn nocl Hanborgrsåd.an at vl
flk E, lgennem hcle bycn,og clet er
stu lkke for hvl-tle menncsker.
PludselJ.gt ho1d,t naskullne Va11c
mltlt 1 et stort kryd.s,medens b11er-
ne for omkrlng han. Det var virke-
1lgt morsomt at se. Vi kom derefter
lgen pa Autobahne og fortsatte mod
Oldenburgrhvor vl drejede fra mod
den hollandske grænse. Ilertll an-
kom vi k1.7rhvor v1 fortærede noglc
ølrpotrne-fritcs sant en aicl 1s. IiI
AsåLn ankom vl k1.8. Nu flk vl s1å-
et teltenq op oB 61k lnd for at-få
noget at spller-på en krorder 1å i
forblnclelse ncd canplngpledsrn.
Efter må1t1dct flk i:. i;gtc ttcrc
ølrog ieg son er tcmnellg bldt af
Tlrsku11e 11ge over of testc bancn.
Næste norgen tog vI over for at se
pa trænin6enrncn efter at have set
5Occ,syntcs Thorvaltl og traskull.ne
v-=J1c lkke at det var sagcn,så de,u.

LPrd,ag så v1 løb,og det var et gotlt
lØb.:-I 5occ vandt Ange1 Nletorog
llgelecles 1 125cc,Een her havde han

5

69 ( ESBJERG )
tlL tlder mcget hårtl kanp ncd Barry
Sheen. 25Occ blev vundet af Phi-l
Read. J5O samt ,OOcc blev vundet af
Agostlnl. 1 15Occ havcle han en helt
fåntastlsk kamp med. Phll Read,der
var foran i ni omgangermen tl1 sidst
tog Agostlni slg sa.nen og vandt.
Sldevognsklassen blcv vundet af
URS' en-med Iiorst owesle,/Julius Kre-
ncer. r/ed l8-tiden var IØbet fo-bl -

oB vl tog hjenr,men det tog sin tld,
då frakørselsvejene i Assen er ne-

get rirrge.^Om aftenen var vi inde
at kigge på byfesten sr-nt stang-
sn-arte høstmaskirerroE hvad der
ellers var at kigge pa,Da vl kon
ud fra Tj,vo11 k).2130 rvar Niels
Peters 5C0 Kawlr.ann blevet stjåIet.
Irods en ihardig eftersøEnlng 1 As-
sen.rfandt r,1 clen lkke.V1 matte hen-
vende os til. Politiet som skrev ra-
port over det sketerog lovede at se
efter den. Vl besluttede clerefter
at blive 1 Assen Sgndag og Mandag
af hensyn t11 Kawlrnann'en hvis den
skullc ctulke op. Mandag aften '.'rr
vl over på banenrog He1mer og rnig
fand.t ucl af at .ri :"'111e fyre baner
rundt en 2-1 or5ange med fuld hane.
Vl gjorde vort bedste for at 56re
,a€ostini kunsten efter rmen min
"Liul-ti'-racer ba.rd.e vrØrr1 nl"6 a"nU-
rørshætternerså Helmer kom forbi.
Jeg glk nu rigtigt ti1 makronerne
oq heldte alle Iøse ris ned 1 'MuI-
tien"jeg kunne få fat i. Resultatct:
102,175 kn/t. pr. olgganS,samt et par
gdeiagtc sko ud.en såler rfor de var
kgrt af. Helmers Eennensnlt ia meget
høiere,nen tler blev ikke taget tld
på h4m. I kampens hede begyndte mas-
kul1ne Val1e og Thorvald at fYre
såalan at ortrene flYgtede væk fra
banen. Det varede ikke 1ænge før
Va11es BSA sparkede clen tredobbelte
kædc ucl gennetr sldcdæks1ct. Dagen
cfter måite vi så have den hjeå,og
l4den det blev ordnct rvar det blevet
så sentrat vl ventetie'ned at tagc
vlderc ood Belglen t11 Onsd:,9 morten.
Ll-Be ffi vi skulle starterfandt
Mex ud af,at han vi11e hjem,sa Ka-
wlmenn'en to6 n,ed Lap. Vl endre



2. lnt. Zielfahrt der
Sønalag morgen stoci Jcg op ved 5-
tltien,og glk en tur op ad biflodcn
til Maln. Dcn hedder trohr.Masser
af flsk svøtrmedc fren og tllbage
hele t1dcn. Da jeg kon t1Ibage,
spurgtc Jeg cn nand,der stotl gg
flskeatcrhvad klokken var,og så glkjeg lgang ned at sk11Ie lJ.6eren ad.
Efter en helv tlrres erbcJden, kun-
ne jcg lkke komne vldere.Jeg cr
ikke stark nok t1l at tage afgangs-
tører.e af ,tia tle slddcr som om dc
clc eldrlg skal kunne tegcs af .Shu-
ernc tll sldedlæks]et kunnc jcg hc1-
Ier l-kke rokke
',^'g prøvedc om dcr var Åbent på
-)gnrfor morgenned sku11c Jeå jo
d8sa have. Mcn de sov se1vfg1gg116
cnalnu.Vaskes skulle jeg ogsårsåjeg smed støvler og sokker og ve-

maal sannen metl han og bals kone.
Vcdl 9-tiden kom Norton' msnalen rogv1 flk s1d.edækslct af,og afgangs-
Tøtetae løsnetrog nu ver ttcr pluil-
sellgt nange tl1 at hjælpe.En ny
paknir€ sku11c der lrog toni blcv
sendt 1 byen efter alnlntlelJ-g og
flyclendc peknlng.Dynemoen var 1
sln skønneste ordenrmen letlninger-
nerder gar t11 batterletrvar bldt
over af forkæden. Jeg sentltc Stcen
lkkc al.t for kønre tankcr.Han hev-
de nenltg 11ge skiftet forkæderog
tkkc fået lagt-letlnlngcrne ordent-
11g på ptaaslså blev Eyklen sanlet

var lJOOrintlen vl rlg ud af Lohr,
nccl fultl lcraltl.Men tak skæbnc.tank-
tc jeg. Ver vejer-r sådan helc vejen,
v1I1e tlet lkke gå stsrkt for nlg.
Mldt i svlrgcnc vsr cler nemJ.lg
jcrnbaneovcrskærlnger rog når man
kon ovcr rva: tler svlng den analen-
veJ.Dc første var strcnge. Men så
var dct Ilgc sorl om jeg vænnede
n5.g t11 svLngenerog rcstcn af tu-
ren g1k v1 tll clen 1 3.gear.
Vl havdc valgt at kØre t11 lflethcrs-

7

Damen (l ofr r I Main)'o'.".
helmrticrfra t11 Mlitcnbergrog sÅ
ti,l Aschaffenburg. Tl.lbage 1 Lohr
ver vl kl.l4rl rog v1 havcle tlJ-bage-
lagt godt 150 kn.1 kupcret bJer8-
terræn.
Rcsten af cftcrmlCclagen tllbragte
Jcg ncale vecl fIoclen,l sclskab ned
tre fyre frc Mlltenbert,(Steens
gamlc venner.) KI. 2100 var der
prætr1eualdeling. 1. pleds i 500 cc
blev rnrntlet af cn på Guzzl ned s1-
devogn. Eul havdc 1500 pclnt. JcB
selv flk 2: placisen mecl 520 po1nt.
500 kn. skulle nan jo køre lnden
nan kurure tleltage 1 Zlelfahrten.
0-250cc klassen vanalt en fra Svejts
hun var kØrentie på en Maico 180cc.
Fredaly Fensterputzer clra-k skåI netl
nlg af min pokaI. Desuden flk jeg
et goalt nyrebæ)-te. 1. præm1en I
50O klassen var en kænpestor Guzzi
pokal. Vett 1I-tiden v1Ile Jeg 1
sengrmen lnden jeg flk {e tre fyre
fra Mlltenberg tlI at gå,var klok-
ken 12.Af Albertina fra iiollantl flk jeg
1 1ltcr Gll, oIie.
Næste morgen hl-ev jeg r,ækket k1.5.
nen det rrar n,1g ikke r.uligt at stå
op før k}.7. JeB havde tre hjæ1pe-
re,og k1"08J0 var jeg kJ-ar t1l at
slarte. Det v1I1e mlne hJæIpere og-
sårmen efter 17 stanp opgav i:elnz,
og ale andre Bijir1'kørere havde lkke
Jyst tl1 at dunnoe sig" IiI deres
store skuffelse koxn Tigeren ved
fØyst,e statrprot jeg gled ucl eLf by-
err og d.rejede af nod Gntrnder. og
iiarnellurg,og f, tine efter 6ik det
lgen på Autobahne hjep ad. :.1.C?10
stoppede jeg for at få berzir- og
olie på.og noEet i skuffen vlllejeg også have,nen det er jo ikke
altld l.*ge renlig i de .a.utoba-hne-
vognerså jeg r.istede næsten ni:: eI-
lers så gode appetit.
lraffikk6n var'!carcg jeg nåede for-
b1 iianborg,i-nden den helt store tra-
flk satte lnd. Ved Brænsen fik jeg
et slmlderklap og et r.elkor,nen hjer
af en tolder. i(1.L?50 stod jeg 1
Stollig hos mlne forældrerog her
gjorde det godt ned noget at sp1se,
sarct et varr.t bad. Tiser havde rru
brugt 4 1lter o1ie,så-r:it budget
var sat kraftigt oprda olie jo son
bekendt er neget dyr i lyskland.
u€11 lrr€d. olie rbenzinrmad rtilmeldlr:g
og lntlneloin€ i nDeutsche Damer lio-
torrad Clubnkosteale turen mlg 1oCDLi.

" COOKI il



I
-_,

T.T L97L tr'ortsat.

Så tæt .å Man, og dog så langtd.erfra.
Det var depr5-nerenile at tanke på. Pludselig
hevde jeg Dasser af tid.
Jeg spiste et pa.r brød, og Ya^Ei flk et
Iil1e eftersyn. Eerved optlsgede jeg at kæ-
dens ssnJ.eled, var øcle1agt. Jeg Eontelede
clerfor ola regervekede. Efter en 1i1Ie sIud.-
der necl havnepolltiet og efter et clen vagt-
havende havcle fået en kort prøvetur: på ane-
rikanerens BIN R75/5, blev ban neget venlig
stent, og vi fik 1ov til et oveuutte i-ntle
på en gaonel udrangeret jembanestation.
Amerikaneren havde selvfø1ge1ig sin stereo-
båntioptager nedrog ned en icaftig beat i
ørerne falclt jeg i, sørm.Næste xnorgeE. hev
)ovens a:n os ud af poserne.Vi startede dag-
en med en kop the.l'{ine to_tyske kollegaer
var inellentiden dukket freur af nørket igen.
De var først ved Eørkets frembrud sluppet utl
af Bl:oinghan.Vejret varr sotrr englænderne
katdte detr"very nice".net vdr nenlig ln:nde-
koldt og regnen slLede ned.Jeg købte for 8
pund. en retur bi11et tj-l den hellige Ø.Ind-
skibningen forløb ud.en problemerrog så blev
det gaole skib plutiselig gennenrlrstet af ret
kraftige vibrationerrder mindede neget on
englændemes par=,aleltwinsrdog uden det ge-
nerende hø jfrekvente.Vi sejled.e.Et kapløb
ned någe:zre begmdte.Efter ! ti.ners sejlads
sig:tede vi 1a.ncl.S§eme hang lavt ove! vand-
etrog øen var delvis qmlig.Ios-ningen vajr
ret interzesa.ntridet cyklerne bJ.ev hejst i
lald ved hjæ1p af hanrtre MCer ad gaagen.
Der va.r iagen 1øb <Ien riegrså jeg besluttede
først at gå på opd.aselsesrejse.!,tit første
indtryk af øen,son jo bekencit er d.et afgør-
enderva.r kort og godtrvidund.erligt.Det kan
ikke beskrivesrriet skal opleves.Jeg kon så-
lecles også ti1 I'airV Brid,ge.Eer hilste jeg,
soo sa€aen byderrpå de snå hellige rendrog
råbte "Gratings too the 1itIe nan"rnetop son
jeg kørte over broen.Dette er ensbetydende
netlrat nan står under de snå narrx oends be-
s§ttelserså Iænge nan opholder sig på øen.
BerolLget over clette forholdrsøgte jeg så
efter en teltpladsrson jeg fandt klods op af
baren.Resten af dagen brrg:be jeg til at 1ære
banen at kentle.Den er ubeskrivelig skøn.

On onsdagen vax der så race i 2!o cc Light-
wight og Produktion i tre klasserr2Jocc,
loocc og Jlocc.Jeg va.r på jagt efter en god
pladsrmen inden jeg fanilt denne blev jeg
sta.ndset af politiet.Sanen blev lukket.Jeg
landede i bjergene ved noget tler hed Moun-
tail Box.Kort efter kon så 2loerne §Ienile.
)et tegned.e til en iluel ne1Ien Peter UilU.-
ams på l,Z og Phil Read på Jqnehr. Des\rærre
uaigik UllIiEEs snaxt ued naski-nskaderog nu
blev 1øbet ret ketle).igridet Ph-i1 Read fulal-
stændig doni-nerederog enclelig va.ntlt ned et
eno:mt forspring.SelvføIge1ig havde jeg
filmet spidsemerog for at gøre fil-nen in-
teressantere vi11e jeg sklflg nin gf,and-
plads.l{en da vejene var luldcet for trafik-
kenrblev jeg nød ti1 at beq.tte 6n soro iler
stod på ski1tet,"?oothpath for the publik".
Jeg tog altså a1le nine palrJcenelliker på
nalrJcen og narscherede 1øs. Jeg fulgte SEnt,
1e stengærder,vaded.e igenneu sunperpløjede
nig igermen tiuot gloende få.rrnen eD foot-
peth faad.t jeg aldrig. Kln et skiltren slags
vejvlBerrEid.t urie 1 landskebetrhvorpå d.er
ned veJrbialte bogstever stod.:"Sulby Sritige
1! nl1es'!. Det giJr stejlt netiad.rog efter
to ti-ners forløb nåecle jeg temellg ud.uettet
fren. Så havde jeg ce. ! nln. til at lade
kameraetrlncien Proclulrtlon begmtite. [jJ. nir
store forferdelse oprilagecle Jeg sårat det
hele havcie varet r:msonst. Jeg havde i-ngen
film nere. 0g så 1j€B pludeeligt var Iøbet
i fu}i wi.ug. Der blev startet j. tre klasser
med ti nin. nellenrum. llOcc, lO0ccrog 25occ.
I dea store klasse vsr speDdlngEn størst,
idet Peter VilLians på en Norton Comando,
og RaSr Piclcell på en ttluøph trldent km-
ped.e en hå!d. karT om første pladsen. Men
lnden ret 1ænge g:tk Nortonren I stykkerrog
Pickrell va.nd.t en slkker sejr. 2!0cc og !00
cc blev begge vundet af Eonrle,
Jeg begav nig atter på narkvandriag. Ihr gil(
det stejlt opaclrog jeg har ald.rig i livet
før været så tlætrson jeg blev clen riag.
PÅ fredeg sku1le d.er sÅ vare Iøb I ultra
IÅhetwihgt TI og Senl.or PI. I{en veJret va.r
så dårIlgtrat det hele blev forgkubbet tl) -1

iåu'3fff;"" rorsi.,rkelse startede .e rr="P
de snå 12!rere. Denne klasse blev overrasken-
de vuDd.et af Cbarles Uortr-Ee! på en febriks
Yanaha. 0g så blev clet mrllpJ.s sidste garg
nan kunne beuntlre Glecono Ågost1-rlJ. på Isle
of lt1an. Ean hevde helfer lkl<e derme gaag
en eneste er1lg konkurrentrog vaDdt overieg-
gent. De:oetl va.r T.T. ugen slutrog på søn-
tlagen sterted,e je8 hje@eJsen. Bortset fra,
at skibetrpå gzr:nd af brantl 1 Liver?oo1
havnrlavede en 1ille ouvej over Skotlancl,
havcle jeg i,ngen problener und.ewejsrog rra.r
sålerles hjeme igen på naatiag kL 15oo.
Jeg glarler nig nu ti1 næste års T.T.

" Mike the Bike "
I
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Dagen før det he1'" st.re sønderjys-
ke træf oprandt.
Selv som medl-em af Rcad Fræsing C1-.
Fladholm var man velkrrnmen, så jeg
gik tidli.gt j,gang rned at frrbere-
rie mi-g. nær:xere beiegnet allerede
fre<iag m.rgen var jeg på mærkerne

idet jeg blandt andet skuLle ud:us-
tes med en ny MC.
Efter at have lagt sidste hånd på
lørdagens arbejde, startede vi på
det helt store pakkegrlde. Det var
os dog lkke helt ubekendt, da vi
rntneder i f^rvejen rgså havde væ-
ret oå langtur (Palt<e træf).

Yi arrlverede talø med frisk vandi
støvlerne. drivvåcle sovep.ser og

selvfø1geLig "g"it" husør.
)et var et vådt træf. fkke alene
turen cierned var våd; men den førs-
te vi mødte veC ankomsten k1,ca. 17
så ud til at have fået adskfilige
unCer vesten. Teltpladsen så ud ti1
at være neget gotl , så vi var i,kke

O"f; ;*'lrii.åå' iå"il rF:i**X: l',:;-
ach aiu schenale, der var suopet.

det var som at canpere på ctet åbne
hav, det gyngede som en plimsoller

i storm.
Nå vi knækkede kun en teltstang i

denne omgang. så vi begav os snart
op ti1 lejrens centrun. Vi så kun
dødketielige touringcykler son BMll
BSA, Guzzl og rn.tr. men endelig øjne-
de vi to rigtige fernfahrers cykler
to HDrer. A1t var forkronet. For-
gaflen hevde vroret en gang i vritle-
maskinen og tanken på vaskeriet, Ii-
ge det vi entusiknaster kaltler for
en kilornetersluger.

Selve den højtideLige præmieutltle-

-Ling var jeg i-kke med tiI så dette
kapi,tel overlader jeg hermed ti1
vrres formand.
IrIå nen i gi I desalen så det ud til
at gå lystigt ti1, så vi gjrrde

v"res 6ntre. )et syn der mødte os
må betegnes srrn olakettens bagside.
Vi olacerede rs lige indenfrr døren
så vi i tilfæIde af brand eller for
trange svævende genstande kunne træk-
ke.s tilbage 1 et vist tenpo. Der
var .g de iar fuld(e)t. så-vi tog
rs kun en enkelt grdnat pils, hvor-

efter vi lagde rs til at srve på det
nrget gyngende underlag.
ved margengry blev vi vækket af en
hene scm blev akrmpagneret af vo-
res svenske naboers iklie alt for
startvillige Guzzieri men disse
noget ublide lyde var dog intet
ved sidenaf det syn der mødte os.
Det var sinpelt hen så storslåentie,
at mit ordforråd ikke kan beskrive
den svinesti. Nå vi skuIIe kun
pakke vort eget skrarnmel sammen så
vi trak blot på srnilebåndet.
Efter et dejligt mrrgenmåltid på
Lyngtofte Kro startede vi på hjem-

turen. Det kan nok være at mi.n kæ-
re brors ikke helt støjfri Basser-
mantl fik enkelte personer til at
tage sig ti1 pancien, inden cie måt-
te ind i et nærliggende buskads.
En dejlig weekend var gået, og at
Kalø endnu er en Ø og ikke en 1os-

seplads, viI jeg her takke to af
clubbens roedlemmer for.

Fi b skæ8.

ITEEK-EI{D-TUR dlen 20.Nov.

t-.^-{
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EN TUR TIL VEBDENS ENDE
I år vi11e jeg h^fce sornmerferie et
ensomt sted, fje:rn fra a1 civllisa-
tlon, hastr'ærk og stress. Jeg va)-g-
te llorge son det ideelle land"
For det fØrste harrde jeg alC.rig .,'p-
ret der endnu, cg for det andet rrj-1-
1e der sik':ert være ensomt. iangt
cppe i i,apland ville man k:r, støde
på'eIsdyr, rensCyr, drn ot bjørn og
se1vf61ge1ig de naleriske lapper.
Ude i Øtlemarken .r111e jeg ligge I
telt og nyde den uberørte natur, væk
fra luftforurenlng, vandforpestning,
bilkøcr, rejseselskaber, sourrenlr-
butlkker oB turist?r, Dette ville
være Cen ristlse måde at ho1Ce som-
rnerferic på" 5er ha"de været fan-
tastlsk sodt ve.ir de siCste par tla-
gc, så o[så mea-hensyn tl1 dåt, teg-
neCe det godt.
Lil1e karl Ludcle havde udtalt sig
om, at har: rnecet.gerne v1lle metl .
Iian l^a'rir Ca ogsa et par da8e for-
inden købt sig en af veldens bedste
tourirrgtikes."t:en ak, så kor. jo de
søri:eI1Ee'-ophastlgheder i-nd i bi1-
leCet igen. Det afspejlede slg tyde-
ligt, a! han 'rar dybt skuffet o.rer
denne på sin halrrliter flat tvrln,
også kalCet "Gyro". iia:: kur.ne lkke
trlde i sig, at visse ir,dre kunne
fresc I irlt hurtigere igen::en byen,
end har, se1v" Derfor villc han nu
hellere sp:-re t11 et rultleylindret
r,onstron, og ble'r derfor hjemme.
illen ligeglad over dlsse keclelige
ornstæncligheder, startede jeg min rej-
se fredag aften, den 9. july. Skønt
\/ar det at køre Cen synkend.e.sol
Ixnøale, der s,ed Ce sidstc straLcr
farvede himlen 1 en pragtfulil rød
farve.
Da jeg tankeCe 1 Viborg fi'( i38.en
1111e sludtier neC e:: -'ioiCn:and pa en
gar:neI :tudgc. iian var på veJ sydla.
Ved nidr:at var jeg i llrtsba1s, og
k1 " Of"50 tlffede.rl afsted n'.od
Krlstlanssand. A11e køj.pladser ver
o1:taget af turl-ster, Een jcg fendt
en trm bænk ude 1 det frf og faldt
burtlgt i søvn. Da jeg vågnede lgen
dukked.e liorges kyst ncttop op 1
mcrgensolans gyJdnc skær.Et rceget
skønt syn.
Da Jcg !å cndellg 'rar kos'.rrct 1 lancl
cg ud-af bycn, satte jcg kurscn gcd
ncrd. Flclc alaEcn kørtc Jtg 1 stra-
lcndc solsklnsvcJr i cn ubeskrlvc-
11g snuk natr:r" Dcr var 1-kkc mcget
traflk og af og t11 stoppcde jeg
op for et nyale et storsfact Pano-

tIe.r cla-igere.

,Jo len8erc nordpa jeg kom, jc r,ere
ci..'j'lseret blev der" ,iouvenir bu-
tlkkcr, campir-gpIadser og det rrær-
ste af al-t .rar hytterne " ijytter,

Ic skul-Ic tle tl1 Nordkapp" Jeg fulg-
ta bare strøIr,men. Jeg havde fulgt
en del Noralkapp farereg gode rad,
oB køblu en he1 clel "Djur-ge1 Qlja."
(mod myggeplagen) " r'len jeg sa nu
lkkc en eneste tryg pa helc turcn.
Det var simcelthen for koltlt for
air'" .lie måttc aa o6så selv trække
1 a1t clet tøJ je7 ha'zde n'cd, for at
holale varmcn nosenlundc. Iivis det
sådan havdc regiet et par tiage 1

Tryk: OFFSEIA.8544 M.rk., t.rl (6) 37 ,3 33
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clog lkkc fås mcre. Da jeg forunalrct
spurgtc efter grunden hertil, flk
jeg at vlde, at cler et par clagc for-
lntlen havcle været to sortsmuskcdc
motorcyklister fra Danmark her, som
k/btr clet ha1c.
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Jcg havclc trocls og kultle , og cn hc1
dcl vrlvl med bagkæden haft cn skøn
s onnerferle . "lVllke thc Blka n
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Det var freoagr.Jeg havd.e sal_edes
været cn ugc underveJs.
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"te par kilorretcr ud ti1 selveste


