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§ilIlrQ-rnoxrEN
Onsdagsmøder
U.-5. \rgtenandeJ.øb I Yeeter Sottlup.

Se enAetsteals.

24.-5. Fole f,ro nord/vest fo! clau
,1.-5. tregnrs tug€Ieo
7.-6. Iuniltoft Kro

14.-6. Somereterl Blo-Ca,f6

2L.-6. Ågsrskov I(ro
28.-5. Bellebro hrgeh.o
,.-7. Iatolk, Røoø

12.-'1. Tø::rlag Kro, Eaoelev øst for
VoJens

19.-7. Sønderhav veil Eleaeborg fJord
26.-7. Holate<I Kro

Træffer
Å*.fer"$ i Plaseur 2o.-22. w.l
,. lnt. Zielfahrt ttes DDIæ. Daoentraf t

Gaethaua,Ooheearr 7267 Unterzelchen-
ba'cvCafu (Schvarznald).

ru*e":1r-;;Jrtrzrf f enlobertessea.
Eckartsboa/Oberbesseu, 5{J{ Henberg
en B 275.

18. tnt. Eolet-Steufahrt, Ginter lbeLn,
28 Breuen verl flre ldnrleo 28, fo! BlIe
MC. Teltp1., plaletter, hevnerirnttf.

r"ltJ"rEi-i Stuokeaborgtel vod Fahsa-
Ka,Epfbelm, Eadenctort (fAneh:rgor
I"1d"L_

Veteraokørere tll )(aatea. Det det ken ttl-
Eeltles er IS fra før 1919 (fao1.).
lba nsales plns61ørdag kI. 14. på !{er
ry* l Xerrt@.

Plnsetraffen 1 Gross Geraur rl/eleeuguntl",V-tV*M. Se trafkalenderst.
tusryb-jlf"o - Sc tæfkal.
Dtoff* Se trrfkrl.
Iee Irllas - !1 trafkel.

ÅIt det var 1 pluaenl!!

zlelfalrrt tiI Ber'r{n 26._28 @iss-!=oral__
Roohberg trrffea

Se trrfkal.

Xad. adr. r

Eub adr.:

Steea E Hkeea, Dletaes-
voJ [9, 51oo Eailerslev
S.!LC.C., JualveJ I,
6{oo Soderrborg - o44-2719o
GtIp. 15 ,r 25
Steeo E H}sca, Dlcrans-
vlJ 119, 5bo n dsrglY.
}logu! hob-Lrr ar J@l-
veJ l, 6{oo Sdatcg.
P.te! J.loba' r-'$-o-
gDÅa Zl, 61æ s-l.!l.cS.
Eøt Eonr tbD4dt l4r
62oo labq
E DI Eu, Lrrfir 51I,
67oo BbJqL
Toibæ lbgEsar LJ.P@l-

6'læ

Svenska Rel1y
Se trafkal.

zt.4

TEtte:ra1ly
§e troftal.

4. iel

Crawley S/ca.r ,.{. ,qar
Se trefkal.

EI Iale of Iihn
Se tlafkeI.

,.-9. JtEr

INYGGE WEEK-END
J
t

{

/1 Da rl.rrto E€k-erral I
r rJ bolÅc vf \rge-r veek-d 1Å næ.

Der cr lbqt )-r fra
fred.S .fta ilca 26.);a

J>
i'\

I
\r.,-

rl\ -j
I :;;1c

- Xår 1 cftec et have

t4 it

krrt ite ce. 1o b add-lrtgta lbl I tlæJe
D.l E il vld Eonobl-
tlEa (! f{ stlr og?
?2-Jqbab11e
rltrl r=r <fc) og ko-
5lt c.. 6 b r-rtll I
!sI'eD cflIrrn'llådf I
vcostrc rtrto. V' A :ir

Tf '!'l' Eæ AleJo! 1 rd brJre
æble!a!.1 (æeJ)notl Yeaterhette ad Stalcblemal (æ6J

og kcrcr oe 5 .!
Dod v@atlo o Ikoner t1I et 1g5o.
Eer er iletl
Pt."11 Ec lrdruÅtgt et tqr telt æit,lilet tler lk&e cr aælpJrd.e tti eUe Uae't
largct.

PSr Pes på bovedet aÅr 1 koer ta<l,
<ler er terelLgt lavt tt1 1oft.'

27.-28 EJ



Referat fra

trASlItrtAVN
Søndag den 1J. febr. slog vi katten af tøn-
d.en og deruregang foregik det ved Lundtofte
Kro.
Vejret var godt nen d.esv-ærre var clet ildre
frostvejr, så stedet, hvor vi stotlle s1å
katten af tønden, en græsna.rk, som no:soaIt
bruges tiI ri-ngridningsøuelser, var ikke
til at køre på for aIle c1e leaftige (:) na-
skiner. Vi kunre simpelthen ild<e køre cler
så vi besluttede at sIå tJ.I tønden på a1-
ni.ndelig vis.

.&r var ikke kommet noget at sIå nert, vi
l#uå";å!"":l H-'T"l:ff:i"kr':; m.#"n

påskeæg med..
Erlirtg slog dei neste af tønden ned nen
Kattekonge blev Pou1, 5 1 Cestrol.
Der var mød,t J2 ned.lenmer og ikke nedlem-
mer på 21 rootorcykler.
Vi sluttede af i lsostuen ned kaffe, 1a6-
kage, fastelavnsboller og L5rggelig notor-
cykelsnak. Men hvem kom pludselig ned kø1-
d.en, det gjorde så.oørd fo:seld. funst.

SOMMERFERIEN
I.972

Vi1 du ned ti1 l"lan -
det er bedre

og billigere
end du tror.

ISLE
OF
MAN

Aut. forha.rrdler

Erling Siøholm
Vo !undsgade 17-19

sØxpnRBoRc
relr. (o+a) 24334 aD\ UdStyr

ITONTDAE
Ti I be hØr

o8

Rese r vede le
BMW
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SPAN IENS TT
Eele sonneren var gået uden at na:a
havde ?undet verdensneeteren 1 de
tre snå klasser, alteå skuIle der
flndea tre neatre, den sldste løbs-
dag på Jaranabpaen ved Madrld, det
kunne unullgt lade stg gøre uden
nln tllstedeverelse.
Efter at have spurgt flere on de
vllle ned, bI.a. Slunner, det vll1e
han gerne, og Ludde, der 1å davsen-
de tldsprnkt kørte et nangecyllnd-
ret lnstrunent, 1lge son Slunrmer,
endte det med at Jeg kørte arene.
Torsdag den 23.9. hen nod nlddag
var Jeg ved at være færdlg t1I at
køre. Fornldda6en var gået ned bI.a.
at få et nldlLertldl.gt kørekort,(det
rlgtlge havde Jeg naturligvls snldt
velc) et sådant nldlertldigt 6ælder
lkke 1 udla.ndet, nen jeg kørte nu
aIIlgeve1.
Ved Offenburg 1 det eydllge BMW land
overnattede jeg.
Fledag kørte Jeg lnd 1 Eondalaldet
ved Straeebourg. Efter en hård dag
1 tet traflk nåedes Pyrenæerne.
Lørdag fornlddag blev en uforglen-
meltg oplevelse, veJen, neget neget
enoet og noget uJævn, så BMw'en vls-
te lgen slne frenragende evaer. Na-
turen nr;et neget enuk, hvor der
lkke van kllpper var der grønt og
frodlgt. Efeterhånden var Jeg uået
t11 Connando landet. I Lerlda kon
Jeg lnd på Barcelona-Madrid veJen,
førate k'lasses beIægnlng, rlnge tra-
f1k og mange akrappe svlng, skønt.
Det ekønne drnpedes dog noget af de
Eange og grJ-me reklaneekllte der
var plantet lange hele veJen og den
totalt afavedne natur.
Det blev aften før Jeg var i- Madrid.
Jeg flk epurgt oE veJ tll banen og
en udmærket forklarlng, lldt lnde i
byen vi1le Jeg kontrolere on jeg
var 1å rette vej, nene Jeg holdt
sti1le hørtes et v11dt brø1 bagude,
jeg blev etiv af 6l(ræk, folk flyg-
tede 1 panik, det nåtte vere en tyr
der var eluppet ud af arenaen, plud-
se11g hørtes sn raslende knastlede,
altså bare en nu1tl. Det var en
hondanand fra hondaland der besad
den- han søete oeså efter banen. en
blllst, fra-ParaIeltw'tnland, vI-lle
gerne føIge efter, det fik han lov
t11. Hver gaag v1 kon tlI et kryds
var der tre nenlager om hvor v1
sku11e hen, ja undertlder var der
en der nente vl ekulle tllbage 1-
gen, altså forvlrlngpD var total,
endelig flk vl fat I en ung nand

der v1lle vlse os Iå rette veJ, han
hoppede lnd t1.1 paraleltrlnnanden,
de skulle så køre fomest, den unge
nand glente fuldstændI-g at han var
1 b11, hurtigt g1k det 1nd 1 en eae-
rettet gade, naturllgvls 1 den for-
kerte ende, trafikken brød sannen,
bilerne tudede, folk stl-nlede ud af
huaene, en betJent kon farende, Jeg
var meget nervøB for on han ville ee
kørekort, det v11Ie han ikke, han
vLlle bare bru6e sin fløjte. Da det
endelig blev klart at vl ikke var
venstreaktlvleter, gJ.k betJenten for-
an os og gennede folk rnel<, det var
eom at være verdensnester. Godt nid-

t3"åfl,åå,I;*.:fi "lå åfiil Eåiråt
og do. Guzz!. Efter at have kørt
rundt for at flnde en egnet teltplads
endte ui 1 ryttergården.
Vl var dårI1gt nok faldet i søvtr før
rytterne begyndte at varne deres ra-
cere op, da kunne enhver tartke on
6øvn opglves (Iyddænpere kendes 1k-
ke 1 de kredse).
Løbene er lkke ontale verd, resul-
taterne er Jo kendte. Der var ikke
aange tllekuere, nen de der var, var
neget fanatleke Angel Nleto fans.
(se bluedet).
Da hJenturen begyndte blev BMW'en
angrebet af en trærkellg sygdon, y-
deleen faldt til ca. 15 hk. TEnd-
rørene, der havde kørt 21.ooo }o,
blev eklftet, kalburatolerne der a1-
drig var blevet renset, blev rensede
Iuftfiltret, der aldrlg havde veret
åbnet før, blev koblet !ra, en ny
tøndspole'blev provet 1Å begge cy-
Ilndre lntet----hJalp.
Det var en neget træt nand der kon
h.len onedag
Då H,fw'en h et Få sln g"n] s

3ilåtil$ fl ,H: nar aet§
sen hlk ThonseA

NB: Hvis Kublld<en snart kuer, betaler
je6 fomtl for det å.r Jeg er bagutt.

BI.tr/-hik
ta6et tl1 fø1ga! Red!

Eørt på llC-uclstilU-ugen i Eaderslev

h ulg EErd tlI sl.a veEiade! ,,Evis J.Jrke

lkke clen (eu Comanao) SÅE 24o b/t
giver fabri.JrJcen cllg en qy....".
Venlncleu:,,ilÅ.å.UIJJ---DO0OGCfÆ ..il.



Buttø[ a Torgon

To nye stempler var ved at blive nonteret 1
Tigeren sønd.ag den 18. juli nen så væe u-
heldet ucle, den ene oliering loeækJ<eder jeg
tog så en af de ga,uJ,e - for på ferie sku1le
vl.
Vi, det er Jørne, Blrll/ - Xaren, Tiger og
Steen, Bonnewille (Heines).
I,landag norgen startede (anen a11ene, d.a hrn
sku1le køre ti1, jeg var ikke færtig ned
Bonnevillen før nidt på eftermiddagen så
hun kurure da få et ordentligt f-orspring. Vl
-;ijde inicllertid kurr til Batt Segeberg, der
]t tie."* i rabatten, punktåretl Eun
lEtde fået lappet ved en tank inde i Sege-
berg, troede tn:1, for cla der koru luft i va!
vi lige vidt. Vi nåtte så selv i.gang. Efter
at have monteret hjulet, fået noget at
spise, fortsaf,f,s ei sanl6f, sydpå ned nedsat
hastighed.
På a::tobahnen blev 8o to/t aog for rneget,
Bom-ien, ned BMtlren i slipvild doblede op og
ventetie så på Xaren for:ude, e11er 1od. henile
få en halv ti-nes forspring.
Iten ad mj.dnat holdt vi ind på en rasf,plads
hvor der var en kaffevogn, lukket, ja, så
kurure vi lige så godt overuatte her og så
starte necl en v€lur kop the.
Et par dariskere på en triunph holdt ild
aedens vi spiste uorgenoad og spurgte hvor
man lome vaske sig. VÅ§ES???, det gør oan
da til Jull Yi så deo cerefier stå ude på
loku.met i bad.ebukser og strilte vaad op
under e,:mene og børste tsider.
Hen på efte::n-idaiagen va! vi nået til første
nå1, IGrlstadt, her besøgte vj. Inglldrhende
tier hjalp Ka.ren da lnrn var I Lohr.
Tanken på Bomien var lal< så den nåtte
svejses. Yt kørte derfor /æri til lG:cfreci I
Biirgstadt. Vl blev her vist ud ti1 en talk
i Fichenbflhl hvor d.e havde klub]ms, der fik

t;; ;]*=;;;"it";t*r,. og ou artenen
var vi sa.umen meil Hei-nz udd at få en liI1e
en.
Onsdag norgen startede vi så ned Schweiz
sorn roåJ.og et stykke før Serrr kørte vi et
par h fra vejen og overrrattede.
Vi fanrit Bul1et efter nogeu søgen, den 119-
ger ved d.el1 franske grense i loo n højde.
Les Åig1os træffet sku11e løbe af stabelen
tlenne {eek-end., det ve.r sperrdentle et se
hvorrlan rlet spørtite af. Bleldt de følst an-
koure var AnoD.seD, &rgIantl, også kaldet
,,l6..rnkenrr på Nl-trus netl sidevoga.
Ånby, Vildancl, Kurt fra Fedtuulerare sa.nt )
analre danskere var også nødt.
Karen fik en prule og jeg hentede en til

5
S.M.C.C. Der var også pramier til Fedtqu-
lerne og Chanfførerne.
Søndag startede vi mod Montreux og fandt en
camplng i ÅigIe, ulideligt va:mt. Vi slap-

Jønne og ,,li11e Gris,, duelerer.

pede her af med nogle ture i bjergene for
at holde os i fo:u og vax en tur ned. srrave-
bane i I etage!, )oo9 n o/h.
Den 11. og 1. var der et trræf i 11oo n højde
i Torgon, også vecl den franske grænse. Her
var der et bjergløb hvor nan hevde 12 tjlet
ti1 at nå over bjerpas e11er op til restau-
ratj.oner over 11oo n, oan fik da poi-nt for
de treter man nåetle over 11oo n. Karen flk
her en poka1.
Pointjagten startede først på fo:olcldagen
ned turen ned acl d.en 11 1ø lange serpentl-
nervej ti1 Åig1e, Bonnien va.r lige vetl at
kome først ,,ned" rla den i et sving blev
træt og 1a€de elA pænt ti1 rette lige på
karten, det kostede dog et ln:.1 i 1ædd.erd.ra6r
teir. Derefter Jo lø nede i dalen og så 1o }ø
op igen. Eer fik jeg den indslqfddelse at
spørge Karen on hrn havde lmsket sit pasl ! I

Udslgt fra Torgou

Jønne fortsatte aflene nod trbanleig, Karen
lagde sig i gu.æsset og jeg tog Tigeren d.e

!o )ø ti1ba6e. Det tog et par ti-ner intien vi
fortsatte.
Samticli.g netl at vi sa,ulede polnt, så vi. en
nasse, vinde vi11e vi aI1igeve1 ikke så vi
tog den meci ro. Først ti1 trlanlaig, derefter



6
untle! Mont BLanc - 12 1oo - tl1 lte1lea, tll
IYa.nlrrig igen over Idlle 3e:sa.r<Io så t11ba6e
ti1 Italien og over Store 3e:gra.rilo til Sch-
ve!2.

Yetl treffet var rier nange kencite ansigter,
derible.nd.t Ergard fra BerlJ-n på V7 og eå
Manfrerl fra 3firgstatit ned hele klubben.
Eer oødte vi også trioile og ,,Id11e Gris",
Jø:r., fra 0s1o, tle kom senele ti1 Kalø.

Ibren startede søndag fo::oidttag sa,meu necl
d.ea fra Bfirgstadt, jeg havde uogle proble-
ner med Borurien og blev clerfor 1 tlme for-
silket. Ved 3ase1 havde jeg dog hentet den
nen rle fortsatte, jeg skulIe bsve vekslet
de sidste slette=.
Jønne vi1le køre samen me<I trYode og Jørn
naad.ag. Ca. loolo norri for Basel TaJ der
vrøvI med tørclil6en. Jeg holdt ild tl1 si-
den og be6mdte et skil1e ad, pludselig
ho1d.t en II,IW lnd og hven kon lklce d.er, selve
Jønne, han vl11e sku hjen a11Igeve1.
Det så sort url for SornLea så Jønne fort-
satte for at nå hjeu ti1 arbejclet. Jeg fik
den lnJ.dlertld lgang og nfutle veA nid.a,at
B-urgstadt. I,lanfretl ringecte tiagen efter ti1
LErzburg oro de havtle platiner, det bavrle de.
iled qye platiner gik det beclre rnen ilcl<e ret
starlct. VerI Elldeshelm krmne Xanen lk}e nere
så vi rejste teltet ved en tank.
Vl var hJeme tirsciag eftemldtiag.
0g hvad hører nan så. Ca. 1!o lo nord for
hvor Jeg holdt og repare::otle, nåtte Jønne
efterlade Btt[r/en, tabt en veatll.

28. - 30. April 1972

NURBURGRING

1.

?.

35. !nternationales l

ADAC-Eifelrennen
Deutsche Tourist-Trophy

Det ,.u.um11Ae" skete på NtirburÆlna føraf
d.eu 29. april k1. 15.1o - Glacono AgostllE
på MV blev slået i llo cc klassen, l:an

blev regulert s1åetf si-npelthen, MV'en gik
ikl<e sterk nok.

Eelten og vinderen var Janno Saa.ri-nen fra
Finlard på Yqmovra, ha.n plejer at køre pri-
vat nen er i å.r til-nelttt af Arwiclson & Co.,

I'inland.

29.-4. kl. 11.15 starterle løbslederen Kurt
Sosch ale 19 køæte- i locc klassea tt1 J ong.
ong. = 6ar5o5 h. 0 kørere startetle {ldce.
Første runde førte Jsn cie Yries, I{re1al1er
i tlden 11.58,4 = ]-]^4,4 \o/t nea et for-
spriog på 18,! sek. foraa 36rje Jarsson,
Janathi. f arden runde hsvde Vrles et for-
spring på 21r! sek., nen nu va.r det foran
Angel Nieto, IerbJ.. God.t kørt af Nieto.

Jan rle_Vrles, Ho11and, på Iheid.ler,
)Jt28,6 = 71r,9 h/t
Ang€1 [ieto, Spa.nien, Derbi,
152)7,9 - 115,4 tu/t

l. Siirje Janrsson, Sverige,Ja.nathi,
16|26,7 - ll2r8 lø/t

14 kørere udgik" E:rtlgste nrnrle kørte
N1etor11:Jo,! = ll9,o 1ø,/t.

K1. 14.15 starterte ,5 kørele I J5occ klas-
sen ti1 7 ong. = 159r84r 1o. tr'ørste ong.
førte Ågostlni, MV, Eed 5 sek. foran Jaztro
Saaninen, Ya.Eaha. Ågostfuri forbed.r€de re-
kord.en fra ):J)rz tll )zJ)rl = ]-r7 12 l@/t,)
1 første orDg., npn i anden ong. kørte han
på. ):lo,'l = ]{1t5 ø/t. t tredie oog. var
det Sa^Brtren der satte ny rekord 9r2lr9 -
146,1 b/t, h:rtigste orDg., solt sentlclig
er tnrrtlgste orng. for a1le k'lasser. I 4.
ti1 5" ong. forøgede tran afstaaden.

b-



1. Jarzro Saari-nen, Fin'tahd, Ysuaha
1.o8:olr2 = !4lro 1@/t

2. Giscono Agosti-ni, Italien, llV
1.o8:o8r5 = l4or9 tu/t

J. Hicleo Ka.naye, Japan, .Yaua.be
7.o8.r9r1 = lr9rl b/r

2! kørere urigik.

3o.-4. præsls k1. 9.oo Btsrtede l(trrt Bosch
51 kørere i 2Jocc klassen tl1 5 orog. =
1r?r1 t@. 5 køtere stlllede iJdre tl1 start,
Første ong. førte BraDn, l[alco, i tlden
)-oz1612 = 111,4 h/t. I J. oog. kørte
Saa.rinen pE )zJ)r5 = lr},! tu/f. f 5. ong.
satte Iknaya på Taoaha rry r€kolai i tltien
)z!614, = ].4or2 tu/t, forbectrcde cten i 4.
o4g. i tidea )z!6,1 = l4or, b/t og orer-

Cu;";Sffiff"il'r13. "u 
vantlt netr

1. BLtleo l(anrye, Japan, Yaoatra
59:41,5 = 1r7,6 b/+

2. Dleter 3raun, Qreklaad, Ilalco
1.oo:o2,1 = l-16§ tu/t

1. Jazro Saari-nen, Fi-alantlr Yauatrs
1.oo:24ro = ]-16t]^ b/t

2J kø=ere udgik.

Kl. 1o.22 etarteale )2 køcere 1 12!cc kles-
sen tj.1 5 ong. = ll4tl75 h. Nleto, der
havd.e aadenlmrttgste trørJlg€tld st1I1ede
ikke ti1 start, haa fl} stertforbuti efter
et stJrrt i foreg{,encle 1øb. ?ørste oug.
førte B6rje. Jaaseoa, Malco, 1 tltten lo:JJr!
= !29ro h/t foran Gilberto Pa^r1ottl, I{or-
bftie11i og Cha.rles Mortlmer, Yenala. Efter
2. oD€. førte Mortl-ner og satte qy klesse-
rekort 1o:21r5 = l12t) h,/t, ned Pa,rlottL
og Janssoa efter. 1. orDg. eF r1y rekort' ef
Jenseon 1o:2oro = lrzre b/t. 4. ong. ny
rekord af Pa.rlottl 1o:o9r7 = 71418 b/t,
ry r-ækJcefø1ge: Parlottl foraa Jensson o6
Mortiner. Pa.rlottt vandt løbet ned stort
forspriag.

_ 1. Gllberto Parlottl, Italien, l,tolbial.

O. å#13 ;"Iil,:(l,..'o(r, ræh-
J!zJ6,l - ]-r]-rg b,/t

5. 36rje Janssoa, Sverlge, t{elco
5l:J6,4 = l1lt9 b/1,

25 kørere uilgik.

Kl. 11.4, gik etarterr I 5oocc kl-assea for
54 oaskl-aer ti1 7 ong. - L59§5 h. Pørste
ong. ført6 54ro = lr9r4 b,/+,
foran AIbe g KJ-u Nevconbe,
K6rig. I .2 atfui !:{1rB -
1.4lrl 1øi/+ l. ooe. va;
ÅgostJ:rt, PaganL, I{errcoEbe og SL@oads, he!

rekorrrl !:lor! - l44to
forteette og Ågost{h{
, ued pagaai soE eu klar

7
l. Glacono Ågosth1, Italten, IW

7.o7:56,4 = 74i,2 t@,/+
2. Alberto Paga.nl, ItalLen, My

1.o8:!o,J = 11911 b/+
,. rin ![ewconbe, §skland, f,ErJ.g

\Aot{J,J - 115,5 b/t
2{ kørere utlgLk.

ll sitievognscyk).er str,:.::J,r i,r, ,r, j
kom ild<e tlI stert. Dlstaacen var 5 nutler
= Ll4rl75. Efter 1. oog. førte luthri-Eg-
hanrser/Cu*rqk necl { sek. foran ScaanÅ/
Kalauch i tirien !o.51ro = 125§ t^/+. Z.
orng. var uforanclret. I 2. ong. blev sat ay
rekort 1o:J5r2 = 129'2 b./t st Schauzu/
Kala:rch. : Schauzu/
Kalanch, ok, Weganer/
Eelnrichs a1le ssk1.
og Xl[,/. Ny rekorA blev sat i 1. oog. Bf
Scharrzu/Kalåncb loz2)r2 = 11or7 blt.

efter 1. ong. i ilepot efter vanti og tog
4 liter Eed 1 sldevognen nen udg{k i 2.
otl)g.
U kørere ud.g'i-k.

Tllskur€rantallet blev opgtvet
tlI 1lo.ooo.

A.S.Å.IL LnvLterer t11 Lyg-
teoantlsløb ONSIÅG clen U. EsJ
fra tr'orsa,nlirgsbygningeu t
Vester-Sottnrp kI. 2o. net
ligpr ca. 6-7 tø føt Sønr1er-
borg nå.r clu komer fre Åbea-

Af vor urlsend.te nerla^rbeJ<1er!

S.1.1.C.C. §køasker:
IÅse og Chrlstlaa Iassea på bryl-
lupsdagen påske1ørdag den 1. april
Ånni 69 Eenrlng Scbniclt på bryl-
lupsrlagen 1ørdag den 8. apri1.

rå.



S.M.C.C.'s bedste arrangement
Ja, ja venner, det var en kraftig
overskrift, for SMCC har gennen t1-
derne lavet maage gode atangenenter,
men der har altld været et e1Ier an-
det i veJen, enten havde nogle for
meget arbejde ned det, elIer nogen
fandt det for dyrt, e1ler nogen la-
vede bal-1ade, eller nogen blev sure,
eller der kom slet ingen.
Det her var noget ganske andet. Læs
her j
Fhv. sMcc fornand (s. tl. Erih'en) og
undertegnede startede en 1ør'd,; for-
uiddag 1 novenber, i- nyfalden sne,
mod Hansthol-n. hiksen på en l-ånt
bonnevllle (uåines) så les var på
forhånd kLa.r over at vort snlt rril-
Ie bllve 1avt.
At det først ekul1e r/Ere nln BMW der
lavede vrøvl, overraskede en del,
det var sne-sal-t blandlngen, et par
nye tændrørshætter og l1dt s1l1cone
klarede det. f enevejret mlstede en
due orienteringen og rante n18 1i8e
i panden - det døde den af, vl
ståndsede, son man ekal nåi nan har
påkørt et dyr, Eriksen mente den v1I-
Ie gøre stor lykke i KaJs sovepose,
(vi kunne jo ikke vlde at han elet
lkke kom derop) så vi tog den med.
Lidt før ..jrindsted var Erlksen væk,
jeg vendt og fandt harn ifærd med
en s1U-cor ekur.
V1 nåede kun t11 Grlndsted før det
lgen var gal-t med bonnien, hvad der
var galt faldt vi i-kke-ud af, øen
et par tiner var der gået. Vl has-
tede vldere, hen på eftermiddagen
var v1 nået gennem Hernlng, veJen
var resten frl for sne, Jeg satte
farten op til 95 kr/t for at fø1ge
med nråtte hlkEen vrlde så vold8ont
1 gashåndtaget at wlren knækkede,
det voldte lkke problemer, den skul-
Ie blndes I håndbreueen (det har
hlksen gode erfaringer ned) da bren-
sen aligevel lkke vlrkede kunne det
være llgeneget. Nu skulLe den star-
tes, da nægtede den det, baterlet
havde udåndet (det har vi hørt før
på en Hanstholntur). Vl- trak den
lnd tl1 et hus og flk lov at lade
den stå, v1 blev endog budt på faf-
fe, Eriksen takkede ved at skænke
fruen t huset vores due. hun takke-
de høf11gt. Vores mad måtte vl eftr-
lade sammen ned bonnlen, telt og
soveposerr hiksen og hane transls-
tor over på BMW'en.
Endellg efter I0 timers kørsel (re-
k-ord) nåede vi Ejardeuål kl1t hotel
og canplng.

TiI vor udelte gtæde så vi at cam-
pingpladsen val ton, det tegnede
iodt. Vi fik rejst teltet og kon 1nd
iå hoteuet. Medens vl sad og splste
begyndte et orkester at spille og
folk densede, da det io var elefart-
vejr u enfor, drak v1 naturligvls
elefar cø1 tlI maden, efter no81e e-
lefan.øIler fik v1 også lyst tll at
danse (overskudet af daner voksede
efte: hånden sorn nændene glk under
boroet). balsko er der io ikke ned
i en motorcyklists bagage, vi måtte
finde på no6et, .rj- trak af Summistøv-
lerne og 1od som om vl lngentin6
kunne lugte, vil kastede os ud i dan-
sen. Joe, det var et godt amange-
ment, ikke et surt hovede, ikke en

3il"X'31'å3i ?§",å:'uliti"il:i rO
lavede ballade, og der korn et Pas-
sende antal deltagere.
Søndag var for nlg ikke ret god, nen
l1dt morgenkaffe jog dog de verste
tørnmernænd væk.
Lidt over nlddag drog v1 afsted, 1i-
ge så ensonme son vl var kommet.
[u havde rri i-]<ke bonnien til at tr:æk-
ke vort snit ned, nen istedet blev
der snestortr, det gik dog nogenlun-
de til Oddersundbroen. Her holdt vi-
ind for at spise, al-t mens snestor-
men tog til. trYa broen ti1 Holstebro
faldt vort snit tl-1 ca, lA ln/t.
Så-skete det, det der aldrig va:.
sket før, selv i de vildeste fanta-
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Vl ønsker gennen denne artikel at
meddele SMCC's menige medlenrner orn
det store og snertelige rrtabrr club-
ben Ied fredag der 24.O3.1972,
Vi benytter med vilje ordet tab,
selvon i slklcert lkke har fået øj-
nene op for det der skete, endnu da.
I vi1 slkkert spørge hvllke bevæg-
grunde der flk os t11 at foretage
dette skriclt, og da i lkke skal dø
1 uvj-denhed, konmer de her:
1, Nuværende fornand er oa usJmtpa-

ti-sk.
2, Vl ønsker lkke at b1j-ve indlen-
g neir$m 

andre rorenj-nger r'eks'

V1 er modstander af overdlnen-
slonerede druktræf ned narkeds-
8ø8l-.
I øvr1gt er kamneratskabet ned-
lemrnerne imellen svækket af
klikedannelser.
Da vi har Læst Ole Borgs dek-
prøver, konuer vi heller ikke
tl1 at savne Kublkken. Den kom-
ner ve]- heller ikke tll tlden?

IIVDL.ÆG

5, Bllister ka:r b11ve passJ-ve ned-
lenner og har lngen eteruaeretl
men må stenme alligevel, Ja kan
endda bllve fornand.
Anangenenterne er en drøj gen-
tagelÅe uden afvekellng år eftcr
år: JulefesQ, Eytte-1{eekend,
Fastelavnsfest og Kalø-tref, og
så fyraften. 0g fordl det var
så godt næste år LgeflZ?????
De fleste ueni.ge nedlemer fin-
der slg 1 alt, hvad beetyrelsea
gør slg kJ.og på; uen de er så-
dan set undskyldt€, idet bestY-
releen (i clubbladet) a1dr18
har inforneret den ou noget son
helst fra nødelne, og hvad nan
lkke ved, har naa lklte ondt af.
Hvil 1 fred....,.

Hvls nogle af de ærede kublkLeeere
fø1er eig truffet eller trådt $,,
kan vl konetatere at dette slk]<ert
1ld<e er uden grund. (Se ovenfor)
SYNDEBUKKEN"M VÆK. IIVS{ BLTVM DEN
NÆSTE???? },IASKE DIG????

OveI:rtsvate er et Lailleg fra &rst og Ås-
bjørB (Flbsktsg) efter at iie har Eelalt slg
ud.

9

TiI knst og Asbjøazr's lnd1æg har besty-
=elsea følgeade beuerhrilger:

plrt. 1: Dette punH vil vl uncllade at
komentere, d.a vi nent kr:rme gå hen
og blive personlig og dette er i}l<e
stedet for sådaDne dlskussioner.

pkt. 2: Tllslutailg tl1 MCTC har veret
t1l cliskussion på et bestyrelsesnøde
og er her blevet ned.stent, så der er
ikl<e risllco for at klubbetl bl,ive! lnal-
lemet rrnd.er al'dre klubber, med den
nrværentie be stJrr else.

pkt. ,3 Dette er tlen ruvær€nale bestJr-
relse ogeå.

plrt. 4: Dette kan vi lldre tage stII-
ling ti1.

pkt. !: knst og Åsbjøaa rofererer her
tl1 en beslutning på et bestlrrelses-
møde hvor vi besluttede at vi11e tage
a.r+ikler og 1ign. fra andre b1ade,
hvls vi Jkke h^Evde stof nok. Denne be-
slutaing ver hlst også ned ti1 at
ved.ta€e. På same bestyrelsesøtie be-
sluttede vi at vi11e forsøge netl 01e
Borgs artlkler i SI'[I ou rlelc, ld.et vi
nente at den kurme l-nteressere et
flertal af neallemeure. thods d.enne
bestyrelses beslutnJ:rg roente knst
ikl<e at d.enne artlkel skulle ued. 1 ble-
tiet.

plst. 5: I loven står: 3l1ister kan op-
ts€rs soE passlve nedlemer, nen he.r
lkke ste@eret. knst og AsbJøm oener
et Steen Jkke kurme vee blevet for-
Da.ual, ford.i ban ikke va.r notorcykllstJ
ner er vist I-ugen anclre tier vil hsvde
Et Steen lkl<e e! notorc;rkllst forll
hah flk sl.u lbiuq»h stJå1et i noven-
ber og ved sitlste geaeralfors.n]irg
va.r lgang oed at op\rgge dea Nl-ubus
h- ru kører på.

pkt. ?: Ja, lrvorfor skulle Ean iJrle
genta€r et god.t az=aagement, rlet kuane
Jo væc€ at det blev encLar bedre næste
ga.ng. Even nilcies ikke sitlste 4ytte
l,Ieek-end?

?tst. 8: De frnst har rræret i bestyrel-
sen i tre periode= e= det ve1 overflø-
ctlgt at komeatere yrlerlLgerel

7,

8,
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Arrangenentet i Åbæktrytten den 11.-12.
narts blev en stor succes for klubben.
Der var nød.t J8 delta6ere - heraf var de
28 MEDIHqMM.
Der var ventet en d.e1 fra }rhus og trbede-
ricia nen haftigt sne 1 nidtjylland for-
hindrede den i at deltage.
I zielfahrten viste der sig )o:l at være 1

deltager, d.et va.:r BoDni-O1e på Trid.ent,
høn havcle køfi )!) 1Aø oe vandt både en-
keltmands- og klubp::ænien.
0m aftenen, efter at have hentet smørre-
brød og fået et par bajere' kon SjøhoJ-m og
viste notorcykelfil-n og fiLm for Kaj.
Efter en lidt røget nat blev iier hentet
ramdstykker og k1. !.oo va.r der koldstart
som vand.tes af Erik, BUI'/, efter spør8§-
nålskonkurrence ned ! andre.
Hytten blev afleveret i heI stand!

Referat fra d.en ekstraord.inære

generalforsamling
Son dirigent valgtes Ole Alrendt.
I,lødet begmdte ned at knst A. ?au1 gerrre

KØBES - KøBES - KØBES
1 stk. Iættdertiraet - str. 45

1 stk. styrthjæLn - str. !5

Peter Jacobsen
Iengbrogade 2l
5{oo Sønderborg

ville vide hvorfor bestyrelsen vilfe have
en ny for:mand..
Dette svared.e M. Buch-Iersen på metl at re-
ferere fra tidligere bestyrelsesmøder.
Ernst A. Paul ville derefter nodsætte sig
at Steen H. Driksen var opstillet son for-
nardskandidat, ned den begrr:ndelse at hen
ikke havde notorcykel der var ind.registre-
ret i hans eget navn. Da S.M.C.C.'s love
ild<e onfatter detter har kun clirigenten
1ov ti1 at fortolke dette problen.
Dirigenten henviste til at Steen H. hik-
sens notorcykel var blevet stjåIet for et
stykke tld. siden, så ha.n nente iH(er dette
kunne være noget problen.
Derefter gik ran over ti1 afstelning€n on
foroand.sposten.

illl *: Hti""" ,å:t:ffi:" O
1 stemeseddel var ury1dig og
4 var blad<e.

Steen H. Rriksen va.ndt såIedes valget og
er S.l'l.C.C.'s rlye fornand..
Under pkt. ,: Undersøge med.femernes inter-
esse for Kalø Traffen. net vlste sig at
d.er var 18 steruner for og kun 4 imod, at
der stadig skal holdes træffen i S.I'I.C.C.
Und.er eventuelt var der et nedlen der kon
med et forslag om at holde træffen i en
hytte i stedet for på en kro.
Dette blev forkastet.
ner blev dislf,teret hvor lang ticl et ned-
len skal he.ve klubbIail efter at konti-ngen-
tet er udløbet. Her henviste kåssereren til
S.M.C.C.'s love § 5. 

Selasetæren.

WEEK.END }3ii
:i'ilii#rffi,:i:,:=T UR
i Søby nord for Srande. I kører fra Brande
mod Eerning ca. 5 !o og så ti1 højre mod
tr'asterholt og vioere tiI KøIkær så er \
næsten i Søby. Vi nødes ved kalkværkeJ

f lere omdr. foran

tuning

,,LARSEN.TRIM..
YAMAHA-TOMOS Prota,r byggesst

Vestersaoe eå "":LXfl"ljr§,ur Lonen 

(o4s) z2aao

S pecia le:

Bestyrelsen.

uUeEK TREFFEN
197 2
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Det rrer llge sou o ilet l§1ake forilratrdt.
En ca,qrlet - de! i.kke'yar blevet untler-
rettet o trvad tter ehr11e foregå - pkkede
e§ndsoøt teltet sqmen og fortr"ak tl1
uere rollge ooglvelset.
S1ae8A1 ver der lkke nogat afr ilet grrr Jo
onclt på rlea ee1v, nen deri.uod bnrgte ctel-
tagerne tl<ten tll at ødelegge e1t lrv:ad de
aå. F.eks. ila cler llrke ver Dele }rsttle tl1
bÅIet, var der Jo uilncrket btarale I bøtrre-
nes legeplada i fors af Emger, vLpper o5
sandkagse, for lkke et forglemo et 8uD-
nltranøportbånd, oen den gav mr ogaå god
varae, saot da brandet I saFllDgBstuen
slap op va^r bobspll,borde og atole uhel-
<ligvla ef t!e' og }rvor noa alet eDilt€???
VciI et eå tla}ld i posøa, lrvor Jeg bn:gte
hiks berøte gpdd-D€FEakke aoD tDadreB'
sov vl fra e,I lerlea son nAske lkke vlr
aA stor tla aIle var bedøvet.
Deltagorantellet va^r følgentle: hAlalal 2t
f{n]ancl 1o, Eollend 21, t}sklend lI' trorge
45 SeerlgE l2! og Ib,DDrk 5rr. det Elvet
totel 9?1 (h.ad kan aA lklce ventes tll
x^rø theffeu. Red!)
Dot ek81 dog nanzres at blardt ile negt uro-
1lge eløenter sås ueillemer af UCFCr ilco
tler anrangBrecle traffet. Steen

LøventræffenBelgien
Sødeg tlea lo.-1o. 7I kl. 1].lo atartetle
Jeg fls Xnreå æil Pe.ris a@ DÅJ-. YeaI hal-
årlate tebte Jee DLtr brtller sA Jeg rarn

bavite iteu d€r Bltldor I mtorbrlllerDe g@

Jc6 fortaette Eed tl1 Kø1nr lrvor Jeg ver
kl. 21.ro.
Lædcas brllleue blev Levet all Jeg p6
tyco og efter k1 15.oo fortsettc Jeg ood
Ir?anbo'r'8. h Btlver knrkkedo tlI tløa ene
lrilDottc, dea uAtte seeJ..B t Ioleuborg.
ttreaag aftea var Jeg I Perle, flk teltet
otlct op cfter o Er!. bcsræ oa @Edrg
og tdtdåg gt Eed et ee Byan, og lrllbo
ty, itct dcal pæes l€etL
ltra ir.k ftldag æd Lllte ad llotonrJea,
5r5o h. 1 eft!ftr og ko efter aoglc ret
Doæul$e voJ. t !.rg'lro tll ?oltler hm
rÅ d.drrto
Yed tnfet€dot rdte Jcg aelvfoJ4elLg Kurt
og YlldeIl f}a Fedblc1lc, Lvo! D.de! rn
lkle atGD?? hantzl so tldllgsle bevile vu
rct bsr og beaoga !rt, k@ heu på aagslt
æd ct per vqEncr. h aftæstr var vl 1 Ees-
selt pA illskotek.
6$ ttr eftet Btartæ fra Zoltler BøDdag'
va,r Jeg 1 Eaoborg oS ib Jcg fræt Bhr11.
pA arbcJtte @rdtgr tos JoA et næelee pA
Eotel Åltæa, Rebberbah, Jeg 4tatea Jeg
trugte tt1 et bad og eå en årr I bYen,
hvorfor ellers nedbrhge mere æd uotortoJ.

Steelr

KA LØ
TR ÆFFEN

fele hdfen btlver elltgev.l co realt'tet.
PÅ et bestyrelseode beEtrtar ilct et

Jeotte oeit tr=ffet H's tlet YEr rl{tt
l,zfroltte ttet pA fa1ø.
lrtogcne og Sts@ ver derefter aede at tale
Eed lcoeJe!æ' og alet begtcter b.E tst il
bver laæ akuUe foretago !r3.
hograuet bllver noget ilet ec ec ttil-
11ge!e. Der e! folskeUlgt at 6rre !æ
Ecdle@€[ror sA hslrveDd Jer berc.
Det blcv beateut at tlcr abr.llc tG. fo15
hånclstilnelcUag for ilaasb ilelttgerc.
Ee! ko@er vt tlI at oanele dstlb ttt
et kætrollera <ieJ.tageæ' dlr vll bltrr
tllæln{ngEgtca pÅ feetLdrt la ilaLr
8BD.
zlel?ahrt bllver der ogoå t&r LeÅ oa æ
hrad æ61cos1as koa prcctelo.
hoglaD folger. pstyrelsea.

KøIea eka,r gBDa@ vaDdet co fc rt vlæ
stn st51r*e - og nÅgprlc iErrila I vlda
over agterata;naenr lnret ttl at Qtlila cf-
te! alen uLodste h.æ.
Et psr oÅ buEp tllkeDdeeEt kot kta d
oolca og oart atrog ctt1Gd. l- 6rys3
astfaltea 1 ilet so1beBH.r.d.' fttd§ldtc
leartskeb.
illlet var den fu§rIc carpf.ogtf.ed.r æ Sorr

\ rærc afhoklt slt
-/

6.
bamsetræf f en

Det var Eælnstn lå.r et boldc trrlfet v*
frE aI civllteettø på æ rtle cqtLn&»ladg
ner deDao lll tkte nt.ailre ail lldølæ by-
g!@aen lelIeo no61e baboalacah!..
r,U[C har rlea øvae tl1 rt vlllc bvs DJt
en bcae tlIbege lrggorblæ, ilct rer hrcrs
ken tl1 et kome freo eI1er t11ba6e for
ølvogne og }aroedrc pA veJ tll LDitktb.
Yl, tlet or IDSolf Dd ,LIII-ti ot dcF
teguede, blov tllulttt lrvorcftcr vl rdtc
&lk-Blrfl, baa bevite tclt rd gÅ bcr var

for olg.
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Med !emsli ste n
Vl brJrtger ber en overelgt over t11- og
fra6ang 1 S.I,I.C.C. for et L lcar fø1Ae
ned I klubbene fren-rtl.lba6egarg. :

Reetance betalt:
Nr. 2 Ingo1f lorenzor, KJ,rkegade,

HJoadh, 625o Rødelco
- 15 flk Ttrooeen, lblvaneggra,

Åekov, 55oo Vejen
- 58 Torben llogensenrN.J.Poul-

senwej, 5Joo EsbJerg
- 88 Porrl Rl,le Petersen, NyveJ,

618l Rlltkenos
- 97 Wll1iaD PeteraeD, hr6levur-

get 1, 5J1o Broager
- 99 Sveåd Svenneaen, Ba.rso,

62oo laberraa
- 114 Yeraer Scbnldt, Slotegade lo

62oo Aabenraa
- 118 Børge Poulsen, l,tøI1egade ll,

611o SrPa€er

Rt aot at56tbøJ1er tl1 ilg (de! der d-kLe!
cyt lpdelne), aalgee.

Poul Ier"t'ad, SørdervaagrcJ 8, lskcr,
66oo VeJeu.

trye redleoer:
l$r.124 CLors E. Jørgenseu, Storo-

gade !1, 5)2o Egrmsund
- L25 Idebeth 3. I(rlsteneen, Kø-

8ådal EtrSEf., 5771 Cred-
eteilblo

- L26

_ t27

- 128

- L29

- rJo

- Ir1
-t2
-t,
-t,4

Urtoeldte:
!Ir. 4 East A. Paul
- 119 AebJøm Jensen

Jaa Chrlsteueen, Øetergade
11' 6)1o lroa€Br
Kurt Blaudzun, Vesterbakken
4o, Hønrphav, 6472 YJrkel:ø.
Eans h1k Urben, StBtlonsYBJ
l!, UlkebøI, 6{oo Sønderborg
F{oa Petelsen, Omeetoft,
6{oo Søntlerborg
Åkee1 Braasch, Skovb4met 2!
5{oo Sønilerborg
(nuil lcveseu, V. C,esten,
6622 Pg,kke
Haas Jørgen Iavesen, Eoilil-
gaden 1o, 5521 C,esten

XarI Otto Sclfitt, SofleveJ
18c, 2!oo EeJ.lenrp

Wi cyrinderrdb.riril
m , På eget værksted
\7

Åut. foråaailler

Må+å-
AAGE

KROGH
erbl - glxlbt - 9pætalo*lad.
A Pas) 61665 . Chrt.trn.f.ld

irrt: OagA !g ltr. d (6) r? 7! 3l
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