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HÆRVÆR K OG VO LD !

Ca I time efter at de sidste motorcykLBD var kørt i søndags fra som-
marhusst på flønø, kom hr. Thøgersen fra campingpladsen. Han sø9te
efter nogle fyre på motorcykel, som havde været på basøg hos ham den
loregående aften. Jeg tog ham med lndenfor, og han fortalte, at de
den foregående aften havde kørt en trill6bør ind i hans caleterla,
hvorv€d dølen var blavet skrammet. Indenlor var der blevet ssrveret
for dem, og han ville kun servare een øl og bad dem så 9å igen. Efter
nogle protesteD gik flokken så, og han kunne da konstatere, at 2 hyn-
der og en udvendig lampa var blevet ødelagt (cafeteriet var indviet
for kun 14 dags sidsn) , 1 askebæger var forsvundet sammen ned 2 ee-
beD- og saltdåser. Der vlI komme et erstatningskrau fra ham.

Han fortalte også om andDe ting, der var bIevBt ødelaqt andre steder,
og at han havde undarrettet politiet og de andre restaurantBr i Havne-
by. Efte! dette tog jeg ned tiI politiet i Havneby.

Har vaD sagen anderledes alvorlig. JBg fik af overbetjent FDandsen at
vide, at en flok unge mennsskar på deros færd fra campingpladsen til
Havneby havde ødelagt et 6o-km skilt, et skilt hos bageren, revet t61e-
ioonrøret al i Bn telefonbox. lrandsen fortalte oqsår at vidnBr havde
set en fyr i en 1ys trøje rive røret af i telefonboxBn' og han havde
navnet på Jan Chrlstensen, Østerqade 1I, Broagsr,0er vi] komme et er-
statnlngskrav på disse ting også. Desuden fortalte Frandsenr at en fyr
med skæg - beskrlvelsen passode på Ludde - havde været den mest provo-
kerende, og at dat måske var qået endnu værrer hvls ikke en anden - som

i beskrivsLsB passer på Llilllam - havde dyssst dB andre ned. Frandsen
fortalte også, at en ung mand i Havneby havde fået sIåel tre tænder ud'
fordi han ingen tændstikker havde. Nan kunne ikke med sikkerhed sige'
at de tre, der havda slået den unga mand' var fra denne flok unge men-
nesker. Jeg flk oqså at vide, at Frandsen havde ringet tiI min far szn-
dag morgen, efter at politiet om natten havde fundet ud afr hvor den
llok unge mennesker holdt ti1' for at fortæIle ham, hvad der var fore-
9ået.

Dersftar var det jo ikke noqen fornøieIse at køre til Aabenraa for at
aflevere nø91en.

At dar var foragået noget om altenenr var vi vlst a1le klar over, nen
at det var så galtr var vlst kun do implicerede klar overr og hvdd der
skal ske med dB pågæIdonde' oq om man skal forsøqe at få dem til at 5e-
tala erstatningeDnB afterhånden som kraven€ indløber' ved jag ikke, cet
må:lYlCC find8 ud af, men Jeg vil ikke være med mere, oq melder mi'g rer-
med ud.

lYledlsm nD. Io8

0venfor er beskrevet nogle af de hændeIser, der gjorde at
ikke blev helt så hygqelig som den var tænkt.
Her var vel nok en grund ti1 at tage § 6 i SttlCC's love op til overvejelse.
Heri står blandt andet at bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvi.s opførsel
eller forhold har vi.st sig af en sådan art, at vedkommendes fortsatte medlemskab
af SPICC ikke skønnes at være foreneligt med andre medLemmers berettigede krav
på ordnede florhold i SfllEC.

Flogens.
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BMW
Ef ter 2. vBrdenskrig har BlYll, p!odu-

csret 12 modeller indtil man gik i-
gang med d6 nuvæDEnds model1er.

De. 12 modellet et R5L/2, R51/3, R50
og R50S, som alle er på 500 ccm, 09
R6?. R6?/2, R6?/3, R6O, R6O/2. R6s.
R69 o9 R69S som er på 600 ccm.

I det føIgende gives en kort beskti-
velse af de forskelllge modelIer, som
der stadig køreE en dal al på vore
VE JE.

FæIles træk har R5L/2, R51/3, R67,
R6?/2, R67/3 og.r888, ldet disse saks
har samme stelkonstruktion, nemliq
dobbeltrørstel med teleskopaff Jedllng
for og bag, medens de øuriqe ssks mo-
deller-ggså har dobhelt!ørste1, man
med svinggalfBlaffjBdring foE o9 ba9.
Forgaflen er her udformat 6fter
Earle's system.

Huad motoren angår er grundkonstruk-
tlonen den samme 1 alle typer undtaqan
model R51/2. lYlotoren Ba h6r oy9ttaget
direkte fra førkrigsmodellen ?or at få
gang i produktj.onsn i 1949.

09 nu til de enkelte modeller. Først
R5f/2. oe første eksemplarer koo her
ti1 landet allereda t 1950 tll en pris
af 5105 kr. l'lodallen vaB kun i produk-
tlon ti1 I951. t'totoren var på 494 ccm
og uduiklade 24 hk.oenne motor adskll-
Ier sig Fra de senere blandt andet ved
3t have to knastaksle!, som trækkes af
en kæde. Af dsnne kæde blev også 1ys-
masklnen, som sad øverst på motoren,
trukket.

RSL/? hleu afløst af R5l/3, som hav-
de samme stel som R5!/2, nan 6n rry-
konstrueret motor. DennB motor sku1le
b1lve gDundkonstruktlonen 1 18 år.

Oen første udgave af R5I/3 v8! ud-
styæet med lydpotter med såka1dt
"fiskehalerrog forgaflen va! uden gum-
mibæl9e. Den sidste udqave var udsty-
ret med fuldnav, duplexbremse, gummL-
bæl9e på forgaflen og nye lydpotter.

Ivlotoren havde i baqge udgavet 24 hk,
og prlsen var tll slut 6992 kr på lnd-
købstilladelse, ellets 10020 kr.

I 1955 kom den førete model med

svinggaffel, nemIig R50. OBn havde
samne motor som R51/3, blot val effek-
ten sat op t1l 26 hk ved at ændre lldt
på knastakslan og ved at sætte kom-
presslonsfotholdet op fra 6r3:1 tiI
6r8:I. Dlmensionen På hJulene ver sat
ned fra 19' ttl 18". Prls.an på den
lørgte svinggaffelmodel var dengang
6992/10020 kr, altså det samme som nan
året i I'orveJen måtte glve for en - 'I
"i,EIeskoprrodeI". Denne model var i V
produktion nred få ændringer ltge til
1969.

I 1960 kom yderllgere en u500" og
dennegang sn sportsmodel, nemlig R50S,
som havde 35 hk og en toPfart På ca
160 km/t. Dette var oonået vsd at æn-
dDe ydE!11gere på knastakslen oq sætte
kompress!.onsforholdet op på 9r2:1.
Oenno model var kun I produktion tl1
1965 o9 kostsde l'.eks I 1963 109?5 kE.

Oette var I korte træk lLdt om
tr500n-modellernB, sols kendes fra
"600n-modellerne ved føIgende: en

"600'r har en splds på hver køleribbc'
på den slde der vender fremad, oq R50
kandes fra R505 på topdækslerne, For
R50 har 5 rlbbe!'mod R50Srs 2 rlbber.
Desuden er topstYkket På R50 fast-
spændt med 4 bolte mod 6 bolte På
R50S, og her kan man se de to sidsts
bolte uden at tage topdækslet af.

09 nu lldt om "600tr-modellerne,
hvoraf den førete, R67, kom i Produk-
tlon i 1951 samtldlg med at man gik
I gang m6d R51/3. Disse to modeller
fø19as nøje ad i opbyqnirgr og i 1952
blev modellan døbt om tL]- R67/2. I
1954 blev den udstytet med fuldnavs- !f
blemse! og hed nu R6?/3. Denne model
produceredes året ud i 1955 o9 koste-
de da 7352/L0525 kD. Elfekten var 28
hk med kompressionaforholdet 5r5:1.

1 1952 dukkede ydBlIiqBre en "600il
op på markedBt. OBt var R68, en
sportsmodel msd 35 hk ved et kompres-
sionsfoEiold på 7r5:1. DBm leurc€des
med rttacBrpude" udover det sædvanllge
enkeltsæde, som "teleskopmodellerne"
var forsynBt med. Elter ønske kunne

, den IevEres med høJtli99ende udstød-
nLng, hvor bBgqe udstødningsrøt var
Iagt sammen og sndte i ean lYdPotte

I

I

I
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på høJte sjdE af maskinBn. EL tet sær'
p!æget udsesnde for en Bllltj. Denne me-
aklnr var I ptoduktioir, indtll 1955.

I I956 kom den førstB il600tr sur.ttg-
gaffeloodel og her overførtes motoren
dtrokte fta R6?/2. sen€rer 1 196{]
blev sffekten aat oP til 30 hk ved at
sætte komprcsslonsforholdet op tl1
?15:I. Samtidiq blev den døbt om til
R60/2. Denna model blev også produ-
ce[et indtll 1969 o9 den kostede f.
eks. i 1968 L4344 kt.

R59 dukkeda op samtLdlg msd at lvlng-
gaffalmodellerne kom frem, oq he! havde
man eat motoren fra i68 lige ov'er.
Danne udgave var ftemme lndtil 1962.
llasklnen havda I lighed med R68 en
tophaetighed på omkrinq 160 km/t.

I 1962 øgedes kompresslonsforholdet
I '.I 9.5:1. hvllket gav Bn effekt På

§ nr.'o9 ån topfart-på I?5 kra,/t.
lYlodellen hed nu R69S og var Blllrrs
flagskib lndtll 1969. Prisen var 1

1968 1?315.
R68, R69 09 R59S kan §kelnes fra de

ørriga r'500"uodeller Då samme måde som

R5OS.
På grund af det højere omdteJnings-

tal på R68, R50S' R59 og R69S er dl'gsd
maskiners motorer forsynet med ventl-
lar hvor ventllstammen er I mm mod
? nm på de øvr19e motorer.

I 1952 lndførtea fra og med stel-nr
656.2?6 en forstærknlng af stellet der
hvor det lodrette rør fra bagerste
svinggaffal mødea med det vandrette
Eør, 09 fra og med nr 656.529 lndfør-
tas en forstærkning af flangerne på
cylindeDne efter at der havde været
ekeempler på at en cyl!,nder ver hLevet
reuet af.

Svlngningadmper på krumtappen ind-
førtes 1 1963 fra og ned nr 65?.099.
Til slut kan nævn€s at i 1964 lndfør-
tes en amøtsnippel 1 forresta sving-
gaffel.

Stel-nr og motot-nr er det samme fra
rfabrLkken så oå det kan nan sB om dgt

Q".o"n 
oprindeltge sotor der ar i cyk-

Det var lldt om ds forskellige BIYIU-

modells! til orlsntering for der som

eventuelt sku1le have Iyst til at an-
skaffe slg en ældre brugt Blvlld. Hvad
reservedels angår, så er det after-
hånden vanskeligt at få dale til 'rte-
leskopmodellerne'r1 oq tLL R5L/2 er det
næsten umullgt, ldet motoren er så
meget forskellig fra da øvrlge moto-
rer. Af Bvinggaffelmodellerne €r R50s
nok den vanskellgste at få sbumper til
for den var ikke særllg udbredt, men
tll de øvrige skulle dar ikka være
særli9e problemer.

Oet var slut På orienterlngen om

verdens bedsta motorcYkel.
Itl o9€n s
En BIYIU'-fan.

KTUBMÆRKER:

Nu er de her, de nYe kfubmærker
ti1 at sy på Iæderdragten e11er
telLet el1er hvor man nu kan
finde på at sætte det.
lvlærkerne fås for

I0.00 kr.
ved indsendelse af be1øbet ti1
giro 15 .33.25
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Hvor bl iver d it

ind læg af ?

Rett. adr.: Steea E. Hksea, Diemes- 
|

veJ 1191 51oo Eatlerslev
f,lub adr.: S.!LC.C.' Junlvei 5t

5{oo Søatlerborg - o44-2719c
cLrP 15 11 25

Bestv.: Steen E. fuil<senr Dlertes-- veJ 11!, 51oo Eaderslev.
I,lo*ens &roh-I€rsen, Juri-
vei ,, 64oo Sønttelborg.
Peter Jakobseo, Tangtrro-
gale 21, 54oo SøaderborS.
Sent Eaosen, I'[o11egadc 14r
62oo Åabenras T
hank llhrane, EBv:oegsde 51-t
57oo EBbJe!8.
Iorbea Mogeasea, N.J.Poul-

oo

Fra ERIK har vi modtaget føIgendei
ItlartignYd 9-5

Nyheder fra ferien 1972

Steen var ikke den eneste på Ni.irburg-
ring på Nimbus, det nærmest vrimlede
med dem. Jeg må forkla!e nærmere.
På vej ti1 Clermont Ferrand kørte
jeg igennem Luxemburgr hvad skuede
mit øje derr en camPingplads---en
motoicykel---ikke noget særlfgt.
Pludseliq ringede det, det var da en
Nimbus. Jeg vendte omgående Bl'lUrren,
og anråbte folkene. Ud af teltet kom

de, de var fra Esbjerg' vi fik en
hyqgelig sludder om de kardantrukne
maskiners enorme fordele. De viLle
køre over Belgien og riolland hjem.
Jeg fortsatte over I'letz ti1 Nancy,
hvor jbg overnattede (man behøver jo
ikke at køre så Iangt når man ikke
skal hjem at arbejde).
Næste dag blev jeg overhalet af en
Bonneville-kører r en dansker r ham

måtte j\eg tale med. Han var på vej
ti-L !larokko. På samme Bonneville
havde han oqså været dernede i januar
måned, men han havde også en dunk
olie på maven.
Endnu en gang måtte jeg overnatte,
onsdag d, 3-5 nåede jeq Clermont Fer-
rand, jeg fandt hurtigt banen hvor
træningen var i iuld gang. A11e
klasser fra 50 ccm med købmandskurv
på styret over pressede citroner tiI
500 ccm racere.
Der 1å en campinqplads ikke langt fra
banen, der fik jeg rejst teltet. Kort
.-eftei begyndte det at tordne oq regne
og det blev ved hele natten.
De næste par dage gik med at se på
byen. Nede i ryttergården var jeg
også et par gange.
En franskmand var så venlig at hjælpe
mig med at få en bi1liq biltet, 15 fD
under prisen der var 35 fr. Han var
kørt fra Paris på en Velo Solex.
Jo man qør noget for at komme til TT.

,,LARSEN-TRIM"
f lere omdr. foran

YAMAHA-TOMOS rloto ryscrrt Speciale: tuning

Vesters.o". eåf"*::x ["'ir55 
Lorsenr 

(o45) 22e aQ



OEUTSCHES ZIJEI RAD-IIU SEUTVI

Hvls I på ferl.eturen tll sommer skul-
le komme g€nnem Neckarsulm må I tage
tnd på Deutsches ZureLrad-flluseum. Det
er nok et besøq væld.
NBckarsulm ligger vad l{eckar-flodsn c6
50 km nord for Stuttgart.

llusBet er tndrettet I et gemmett
slot (DeutschordensschloBs) fra 152?,
og det ligger midt 1 byen. Oet er to-
hJulere 1 ts€ Btager.

I den undeDste €tege fLndes hoved-
sagslig "alnlndeligBrr cykler, hullkEt
vLI slge trædecykler og dlss€s for-
gængeDB. lrlen det er naturlLgvia motor-
cyklerne der er af storst interease,

op på næste etage.
1,,ler finder men m6nge mærkel'lge og
interaesante ting, bI.a. yerdena første
eerlBprodu6€rede motorcykel, en Hllde-
brand-Llolfmiillet fra 1894. Oer ar ogeå
en Ktupp fra 1919, en 0peI-motorcykel,
nogle FN-modeller, forskelllge DKtrJ-mo-
drIler, b1.a. an vendkølet, den kolos-
BalB lrindhoff fra 1928 m6d 4 cylindere,
?50 ccm, ovBr.lLggende knaetaksål og
nange andrs.

På øvarste etags bllver det rlgtlg
lnteressant, for her er alle r6celne.

Åut. fortaniller

DeE €r flera forskelllge trtSU-tacere
fre rrSurs etorhedsp6rlode i 50rerne
(f,lsU-faUrttferne Iiggar forøurlgt ogaå
t hyen). Det er d€ lacere på 125 o9
250 ccm, som vandt vardengmcsterska-
berne dengang. ueE er også 30relnes
racers f ra NSu, tslvlld, oKl, og HusqveEna,
en Renn-BlvllJ mad sidevogn fra omkring
1960 09 Bn 50 ccm Kseldler recordma-
skln6, lom i 1965 opnåede Bn hastighed
over 1 kn pA 225.342 kn/tl

Ued en rundgang på museet I Neckars-
ulm kan man se an mængde konstruktlong-
detalller, son man troede var 6f ny€re
dato, men som alligevel har været an-
v€ndt lor mange år Blden. ltlan får et
llIle irodtryk af motorcyklens udvik-
llngehietorle, men muaeet er Jo langt
fra komplet, man det glver dog et
gllmrende billeda af udvlkling€n, 09
bruger man sJ.ne oJne kan man lærs ikke
så lidt.

lvlogens

GATVILE NUIVIRE AF ''KUBIKKEN" KAN FÅS
GRATIS VED HENVENDELSE TIt KASSERER-
EN SÅ IÆNGE OPLAG HAVE5.

Erling Siøholm
Vø lundsgade 17-19

sØxunRBoBG
reu. (o44)z+ss+ a>\ UdStyr

IIONIDAE,
- Tilbe hd,

BMW
oa

Rese rvedele
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Med le m sli ste n
Vl brlager her en oversLgt over t11- og
fragang i S.I,LC.C. for at i ke.n følge
uecl 1 klubbens fren-rtllbagegang. :

NYE TIEDLEI]IVIER:

Nr"l33 Tommy Tjørnelund, Stadion-
uej 7r 6622 Bække"

Nr.135 Jan Uo11esen, AabBnraavej,
Hjordkær, 6230 Rødekro.

Nr. I36 Poul Lervad, Søndervangvej
8, Askov,6600 Vejen.

Nr.137 Hans-li,erner lLJollf , lvlø11e.-
gården, lvlølIebakken, 6400
Sønderborg.

Nr.I39 Kaj J€nsen, Stadionvej 6,
6440 Augustenborg.

SIDSTE NYT:

Fra ll|.C.Stompers har vi modtageb
fø 19ende:

JvtIDS0MIYtERFEST
l).C.Stompers, Thy og flors indbyder
ti1 midsommerlest ved Hjaldemål
klit hotel fredag den 30. juni.

Der bliver dans k1. ca.21r00 ti1
orkester og hvis vejrguderne er os
nådiqe lejrbå1 ud på aftenen.
0vePnatningen kan ske i telt e11er
på guIv i klubben i Thisted (med-
bring spvepose) , (campingpladsen kan
benytUes hele ueek-enden)

Tilmelding koster 10 kr.
Oesvælre har det ikke været os
muligt at få stedets priser på mad
og drikke nedsat væsentlig, men
d09 bi1li9t.
Hvis du kan tilmelde di.9 forud er
vi meget taknemlige, blot skriv et
par ord tiI ltl.C. Stompers, Preben
førgen se n, Birke ve j 64 , ?7OO
Thisted.
0gså de sent ankomne er velkomner V
det er jo fredag.

Venlig tl.C.hilsen
IYI . C . ST OIV]P ER 5

Fesr,en f alder såmmen med SlvlCC's
eget arrangement til brunkulslejer-
ne i Søby den 1. og 2. juIi.' men
måske kan det forenes, således at
man først tager tiI Hjardemå1 klit
fredag alten, for derefter om Iør-
dagen at taqe ti1 SøbY.

eyL.l - Z.Mltrl,r - lSrgtctaloæhote4.
A (045) 61565 . Chri!flanafatd

Åut. forhaadler

Må+å-
AAGE

KROGH

f


