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§IIlrQ-rnoxrEN
Onsdagsmøder
2?- 9 Tommashus, nord for Haderslev.
4-1o Bevtoft Kror ved Toftlund.

1I-Io HavnBbY Kror Rømø.
l8-1o LundtoltB Kro.
25-10 Fole Kro' ca. 15 km øst for Ribe.
I-11 Tlngleu Kro.
8-11 Broager HoteI.

15-11 Puggårdsminde Kro, nord for Ribe.
22-Il KaLvø Badehotel.
29-11 Lundtofts Kro.

Hygge week-end ! !
En komentar tiI medl. nr. lo8es ind-

læ9 i Kubikken maj- juni udgaven.
For det førs.te synes jeg ikke' at han

kan va:re bekendt at mel-de si9 ud uden
at vide, om a1le disse ting er blevet
lavet af SfiCCs medleirmer.
Vi har jo lige haft problemer med for-

mandsposten, skaJ, vi nu også have det
med kassereren.

,et kan aldrig blive SfvlCCs p!oblem at
finde ud af, hvem der har Iavet hærværk
og vold på Rømø, det må da væ!e Poli-
tists opgave. ( Hvao har vi dem ellers
ri1.)
livis han mener, at 5l4CC skal erstatte

de ting, somer blevet ødelagt, vil det
jo i qrunden sige, at aIle og enhver
bare kan melde sig ind i SIvICC o9 deref-
ter opføre siQr lige som de vi'1, for
Si\r::C betaler.

,eg synesr det var meget forkert af
overbetjent Frandssn at rinqe tiL lvlo-
qensr far. Hvorfor kom han ikke ti1 os,
(la vi var der?
Det er da helt i orden, hvis besLyrel-

sen tager § 6 i overvejelse, men efter
mi.n mening først efter, at politi.et har
fundet de skyldige.

1?. Frank Thrane.

Vedr. RømØturen
Jeg vi1 starte med at give Ludde Dln ufor-
beholdne undslqfldning for den bemærloing,
je,5 kom med i sidste nr.:-nner af rrKubild<en'r.

Je6: sku11e nok have været mere forsigtlg
meC at nigrme navne, men jeg var sku ga1"
Nogen vl1 nok r:nd-re sig over, at jeg va.r

med tif rrKaiø treffenrr, nu tla jeg havde
meldt nig ud, nen clet s§ldesrat JeA lkke
vi1 sætte klubben 1 forlegenhed ved at

slippe ttet hele 1I6e fc 'Ialrtreffsnrro -Jegieuter æd et icrl'eÅe id'ub'oeo1 intitil
generalforsarlJa63ar bls! atet aå kaa røl-
ges eD ry keaserea.

d.],er m. 1o8

Langturskørslen 1971

It

T-agtruskørs1en bar ll&e nogBa
stor tllslutniagr h- to deltog
i ?1, det er ds for ltalt a.f så
nange netl1.

Den flotte pokal blev voldet Eed'

1o.541 h 1 1uJt1. af Steea E.
hihsen uocl 8.4o5 lo, ogsÅ I
Iuft1.r af Eenrd.ng Schl<lt.

Det er en ret etor cllstance 1 be-
tragtDlng ef at det er luftlLnle-
kilometer i aodsetnhg tl1 veJ-lo.

Rect. adr.: Steen E. fujl<senr Dieraæs-
vej 11!, 5Loo Eatlerslev

IGub adr.: S.lLC.C.r Jua1vei 5t
54oo Søntlerbotg, - o!4-2ll9o
C:-x< 15 t1 2,

Besty.: Steen s-
vej 1
Hogen
vej 5
?eter Jakobsenr Iangbro-
gøne 27, 54oo Sønderborg'
Bønt Eaaseo, Itlø11egade I{t
52oo laleoraa r
Fra.ok fuaae, Eamegade !1-t
57oo EsbjerS.
lorteo fogeas€D, X.J.PouI-
seDsvei' 57oo Esbjerg.
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Høglonds Træffen 1972
El'ter et grundl9t eftsrsyn 6F Bonne-

vlllen skulle den gå til Høglands træf-
fen i Svarige.
Ilse og undeEtagnede startede her fra

EsbJerg kl.3r5o, for vl ekuIlB nå
fæDgen I Fr6dBrikshavn kl.8.
Oa vi var kommet lgennem Varde, blev

det så tåget, at man kun kunne sB an 4-
5 m frem foian sig, og dette blev da
også ved næetan helt til Viborg, men så
kom solen, og vi så på klokken. Oen var
6r2o, så nu skulle det gå stærkt, troede
vl da. BonnevllI€n flk en lllle dDBJ-
ning mere på den side af cliponen, d€p
r bevæ9e119. ltlen det havde nu ikka væ-

! nødvendl9t, for klokken var ikke
m-5rs end ?r3o, da vl holdt ved færgen.
( Oet er jo også en Triumph, der er ta-
le om)
Vi mødte et par hCr Stompers på færgen,

og blev anige om at fø19es maddem.
Efter at vl vsr tj.lmeIdt på torvet 1

nasaJø, kørte vl ud ti1 teltpladsen,
hvor der allatede var en ?oo-8oo cykl€r
og midt I alle de flotte cykler stod
der en gul og blå BPllr,, som Je9 kender
eJermanden ti1, men d6t foDtalte jeg
nu ikke til nogen.
Da der lkke var til at flnde andEe

lra SmCC, slog vi tBlt op sammBn ned 6n
hel flok 5toFpers, og det fortrød vi
da heller lkke, lor det var nogle fine
fyre de deroppe fra Thisted.
EPtar at hav€ set på alle de muMer

dar var, skuede ens øJe sn 75o ccm Suzu-
ki mBd vand I, og det, tror jeg, Br sa-
gen. Hvls Jaq skal have ny cykeL, bliver
de! nok gådan en.
Suzukien er en af de flotteste, de

:kævøJede har Iavet. 0gså den nya 38o
:cm var der.
Da vl var færdige med at kigge cykleE'

oir< vi ned oo vrlkkede med numsen tiL et
80r"" piqfrådsorkestsr 

' 
men dat blev

,?f,r""rq" irætce ai 09 grK oerior Err-
bage til vores tslt, hvor vl havde en
Flaske rom, som blev lortæret i 16bet af
af tBnen.

Næste morgsn stod ui oP kI. 9 og kørte
hjemad ved Io-tiden.
Da vi kom i Isnd i Frederikshavn' Deg-

nede det, og det blev det vsd med halt
tiI H€rning.
06t vaD en gkøn tur, bortsat fra reg-

nen, og TriumphBn havde kun brugt en
liIIe litar oliB for ca. l]oo km.

I7. Frank ThranB.

Hermed den sørgelige meddelelse at
Knud Lsvesen, et af klubbens medtem-
mer eD død 1ørdag d. L'7/6 !9?2refLet
at han på motorcykel var stødt fron-
talt sammen med en biI i et skarpt
sving på vejen mellam Gestan ogBække.

Det cr søn<Iag efterntddag, klokken er
!1.1o, og der er nødt en clel notorcykler..
lødesicdet er unaler Egetrrsund-Broen, syd'f

vegt for Gr&sten på Å8 llver søndag sa'me
tld, sÅ kon barel!
,Eyor skal vl køre hen"pl3l l{rm1e, mum1e.

Det sedvaalip problen e! atter dukket op,
hvor skal vl køre hen???
,,Koldfu€ir lkke!!!"r er der en cler skriger"
igen "o 

mumlen, tlet er Jo gottt vejr så
det ka'vl sku d.a gotit.

IrH;lr#
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ner bliver tråtlt o6 trykket og snaft ttrø-
ner v1 afstecl.
I Ko1d.i-ng er der iHre dgtigt nogen sted.er
at tage hen så jeg foresLår Kaolinecafete-
riet ved l,11<klelfart. net går så rldere ad
den gamle vej over Nr. Bjert"
Efter kaff en, hot-clogr\,Iienerbrød., ostenad,
lagka€e og §11tng eår d,et så Nened, tren
tieruxegang ad uotore jen.

Medl.nr. 1 Steen

Dette var eaa søndagstur, cler har veret
llarrg€ og der komer slId<ert fIere, lrvorfor
lld<e prøne enganglJ!

SONTMtrRtrtrRNtrNU
Levz

trYa }la.rtlgney ti1 Salzburg kon Jeg efter
oegen rnøje. De sldste fen tLners kørse1
var 1 silende regn }eur af bnrd.t af et leaf
tigt snefalcl. Da bestente jeg nig ti1 at
købe en bil, når Jeg kom \Jen.

lturkeIlgt nok holtlt det tø::veJr oIn søn-
da6en, cla 1øbene skulle køres.

nagen efter bega,v jeg rtig sydpå over A1-
perne, der ligger en forbandet uasse sre 1
d.e Alpet, koldt er cler også. SycI for d.eo
sl1ede regnen ned. Da jeg nåetie Yenecllg,-fr"

gad jeg ll<l<e køre 1øgere i ttet nøryeJr.
Jeg rejste teltet på en opblødt caroplne.
plads I1dt lnde i lantlet.

Ilærke1lg:t - næste dag skinnetie oolen"Jeg
vilLe neti og se de berønte ka.naler og goD-
clolet, nen fy for f..... sl}ke ea stall<
Jeg vend.te noclellen, lnd.en nogle kerøler
vax duld(et op. Nu vlIIe Jeg 1 sterlet have
et pa.r ø11er, rlet blev ru lc:n tl1 een, for
di en italiensk tjeae! først og frermest
skal §sse d.e tllstedev-eleude daEer, aer-
efter komer psternes tørst, d.et overgl.k
nl.n tålmotllghed.

I Inola faatit jeg hrrttgt balen, men en
sanpfutgpladsl ciet lori slg lld<e gøre,dcr
var simpelthen llgen. ,o h vek, 1 Bologra
1å den næraeste. Der blev teltet rejet. Så
begmtite clet at regue, tlet gJorde det re-
sten af da€en og den naste ned. Jeg beslut
tede at køre Nen d.agen efter, men cla kon

tlI"H,'Iffi å, "f"tfri:l5"l3: i"H:v
rced.er lcvild<ede nig neget op.

Det er lkle a1le og erhver cler kom-
ner så tet t11 en ægte l,IV-racer.

Semclag k1i 5roo var vi ved ba.nen. Evarl
var tlet første, øjet sl,nred.e? ftr ,oyl."Sakl'r
neii to la,rrtlmsrd. ovenpå. EJeren af naEkla.e
talte l<un on forbnrg. T11 slilst fan<It Jeg
ud ef, et det var kæde- o11e- og benzla-t"ilifi"r" 

glk det u: asmaraahsr""rr§/
1t11e by nar Rfitlesheln Eer blev Jeg et
pa.r dage, llde turen elk vldere t1l the
Isle of l,tran. Eer aakon Jeg tlI en he1 uge
før selve TT-ugen. Da Jeg Eavdle U.SgEt 1
teltet et pa.r dage og ventet pÅ tørveJr,
blev jeg træt af det og voved.e nig ud. I
regnen ned. 1 byeD. Hven va.r den første,
nan nødte? Torben. Ifu.D var 1Ige komet.
ha.n havde dog allerede uået et skaffe Åig
dårIlgt selskab, en fozd-r:.klen wallser. Rt
par clage senelercn tldltg norgen, blev nlt
telt laltet ove! hovedet pÅ EtS. Dct vrr
tre ka,rdarflduser fra clet syttllge JyJJaad.,
der sJmtes, at det rra.r Dorsomt. ne tre var



Jøtme, BI'11/, Guffc. Nl-nbus so1o, og for:
ne.nd.en, §lnhls m. slclevogn

Tl<ien g:lk, son tltlen rm en6alg g€.r på
thc Isle of Man. Gffe og Jør:nekørte §en
tla6en før vl aDdr€. Steen, Torben og Jeg
selv kørte tl1 l{e1lory ?ark, hvor vI eå et
fa.ntastlsk godt !ace. Yl besøgte også trl-
urphfabrlkJ<en, roen iler vi1le de l}J<e vLse
os n:arlt.

Dc engclekc tekrlkere beundrer det
tløaske, Japartske og tyske lralttet.

Fome.nd.en vlI1e rnl køre tlI Skotlantt.
llorben og jeg kørte til det skøDne Aie-
naoasbamsen, rl.v.s. aesteu" Eondaen splste
nenlLg et lorrntaphrs kort før vl va.r rler.
Yl fandt et honctavækstett 1 l/lesbe,den,
Een d.er ku-nne tle lld<e leve dea ferdJ.g, s&
vi linrnae ::å hJcn, tl1 Torbens ferlc vae
forbl. Vl kørte tllbage ti1 rabattea, lwor
Hondaen stod. Jeg vl11e ord.ne et erl-ade.
Torbea blev tllbaee vecl Hondaen. na jeg
kon ti1ba6e, s63 hon aa^uoen ned et pa.r
gutter fra et nerllggenrie autovarkstecl.
ne mente, at tie godt kurme leve sådeJr en -
ciet lomne d.e fa.lrtlsk -

trletiag tien 16/6-]t972 rar vl 1 Knrså. Vl
sluttede cn tlods a1t goci ferlc nerl en
rLgtLg aenaeskcbeJer på Grurschotellet.

htk.
og'så en BI4'/ fan"

KA LØ
TR ÆFFEN

blcv tlcn største sueoes iniitll ttato. ÅLt
glk over foncubJ.ng gottt, tlLucltllag,
tcItsIa8rlog, bespimJlg, <Iaas sart ø1-
fuiloflg. DG! yar overhovcilct lkJre optr.alc
tl1 balladc af nogu art.
De= va,r tlog en beklagellg cplsode, da cn
person bc6mdtc at ophuvc 51- lc. pr.

5
teIt, det bIe? haa tlog heldigvls hrrtist
t::at af og teltpladsen blev afleveret ti1
al1es tilfredshecl.
Maden var ve1 lklce af tien beskaffenherl
brad nan lo:rme ønske L forhold tlI prisen,
men d.er rar nok af tlen.
Der va.r 1lcit frengang af deltagere I Zle1-
fa}rten, 21 1 år Dod 19 1 71.
Der blcv tilneldt 455 Lfølge adgarrgskort
ncn d-a a.Lle lJrJ<e ud-flIdte en t11me1d.5-ags-
blanket ser det efterfølgenrle tal' 1ldt
nisrlsencle utl:

Danøark Zo5 ( 1e nea:..)

Ho11and. 7

Sverlgp

hanletg
NolgB

ELD.].erd

$skJ.enci

Zielfahrt:
o-2ro ccm

(henholasvls nr. 1-r2og1)

Vlggo O1esen, Eorsens MC,
665 l@, Yaoaba 2oo
Klans Llmena::n, $sk1and, MSC
Ravensberg, l!!1ø, Zrtrctap KS
Eans Dleter IEI1er, $skland 

'MSCnavensberg, 555 la, BIvIW 25o

HenrJ.ng Østergaard, Eorsens MC

Eonda loo, J8o lø
Irvld Sørensen, Ilorsens MC

SUzukl ,5o, 555 h
Torben Salnsøe, Horsens MC

Tiger !oo, 2l! loo

Gflnther Sch6hl, Tfskland
BMt R75/5, 1o{o to
01e Ivllldre1sen, Horsens MC

BW R6o/5, 565 tu
Rolard Scheldler, Tlrsklatrcl
BvN R75/r, 66' 6

ZJI-)oo

over loo

KlubprmJ.e Horsens MC Club !!86 point

t5
1

1o

1

77

177

Motorcyke!
helst 3t1W, købes" Ge:rre defelrt.
Eans JøIgen, Levesen
Eovctlgatlcn
5521 C,cstcn
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ORDINÆR

Qnnnroll-orru*l;ng

SøNDAG den 22. se?teober kL" 14.oo

i hndtoft-Ha1l-enr ntplcre (1, Iø
syd ior Aabenræ d.rejes ti1 højre,

DÅGSORDEN:
1. Yalg af, dirlgent
2" Protokol

," Fo:gannlens beretrhg;

4. Regnskab

5. Yals

6.
7.

A. Foraaad

3. Næstfomaatl

C. tra,saelc! (ønsker tkke et fort
sattc).

D. 4 besty:elsesnedlemer
Inclkomc forslag
EVcutuclt

IFMA
72

trtedag d.en 1r. sept. k]-. 2o startetle vl
Trident'en ned. Itr1{l!, Køl:n son nå1.
Det va.r nenlngen rri slrrlte føIges med Oste
men vl så hal overhovedet ikker og hårr
havde end.da teltet.
Efter diverse problener såson tørIagt ben-
zi-niark, adroro vi ti-I den sidste tar:kllads
henad kI. 2 og fik noget at spise, clet er
ca" 25 W nord fol Køl-rr.
Teltet havde Oste, Motellet va.r optaget,
såreehllt Ja, lrad
Ingolf prøvede at d
gav. JeB treavlede d
ret, uden at dirke
firlgte snart efter.

1o DM sparet.
Der val en IIlasse at se på både racercrykler
(a1tså pedal:acere), ledertøj, ud'styr og
en nasse mc.
!å nodsatte slale har vi vlst lidt af det
vi så, ncgct ILd.t, men rlet vi1 f!1de en
hel avts at vlse det hele"
Da vl kon ud fra utlstillLngen regnede clet
son ba're faDden. ÅIle hoteller var optaget
så vl prøvetle et Ungd.onsherbergr a1t op-
taget, vl flk clerj-nod at vlde at I Borut

var .ler et Herberg *o" 
H2§U

Efter norgennaden (hvis nan karr kalde tien
sacan) på rastpladsen, kørte vl d'e sidste
25 lo.
Det var son at kome tlI træffen t1a rrl an-
kom til KøJl, motorcykler a1le vegrre.

ffiFs
3i11ed nr. 1 vl,ser den llye Ivfinch lr I cy1.
2-tatrt på 7oo ccn. Den konmer først I han-
dclen neste solmer.
3111. nr. 2 og J er en germenskåret lfinch
{ 12oo TIS notor.
3111. nr. 4 lf,Dch { TIS roed elektronlsk
benzili.adsPrø i ttrful8.
8111" nr. 5. Eckert-Sport Eonda llo.
8111. nr. 5. I(reld.lcr 5o ccn YM-oasklne
son køres af Ja.n tic Yrles.
8111. nr. 7. Triunph Bomevl11e 75o.

Jeg havde to friblUetter fra Nelleroant





I
lo }o i regnvejr ned et per Ilal1woorl-støv-
1er gav et pa.r våde sokl<er oen vl fandt
InEtlgt Jugendherberger Eeraarm Er-1ers.
Eer sku11e nal bave vantbekort. Eve'
,Hva'fardenrrll, vandrekorb, trvor få.r naa
tlet??? ,,Eer, 1'f nM plus 615o for ove:met-
nfug", u(ytrecle eleankepaven.
E11ers tak, clet var slor for (yrt. Ud i det
våde vejr Le€n og så prøve at flnde et ho-
te1. Det tredle vl prøvecle bsvde rrrelset
led.igBr tlet var et ADAC-IIotel, det kostedc
25 nM nen så var der også norgernad 1br..
bed, tørre sokker og en goa seng.
Søndag var iier tø:rreJr, nestcn, og efter
at have været en hr.r rl:ndt I Køh og klggB
clrog vl nordpå k1. 14.
Uden ardr€ forhl-Edtlnge! enal den stsdval-
1lgc kø på 24 1o før I{amborg Yar vl hiemc
k!. 22.

Steer

Nye motorcykeldæk
lra
Dunlop

Dunlop har sl.den begyndelsen af 1960'
etne været dominerende på racerbaner
med de uelkendts triangulære DacBldækt
KR 76 forhJulsdæk og KR ?3 baghJulsdæk.
lrlens at almindeligt motorcykeldæk har
nogenlunde llg€ stor kontakt?lade mod
veJen uanset hvilken hæIdnlng motor-
cyklen har, udmætker KR 76 o9 KR 73 sig
ved rrlilla kontaktlledB ved opret kør-
s6I, nens kontaktfladen er usædvanlig
stor, når maskinEn hældes. I forhold
til et normalt dæk med eanme tværsnil
diamstar forøges kontaktfladen tll ll
det dobbelta vad stor hældnlng, d.v.s.
?sa ca. 40 og opelter, undeD særlige
onstandlgheder lndtll 5o .
Olsse dak blev udviklet for at leva

op til den nya sttl, der udvikleda sig
onkring 196o. IndtiI da lnoreEkDev d€n
klasslskB ksregtll opbremsnlng langs
en ret llni6 efterfulgt af lynhurtig
heldnlng sf maskin6n. HBD€fter gennsm-
kørtes evlnget med tammellg konstant

,, så' 1"g '"y

Åut. forhaadler

Erling Sigholm
Vp lundsgade 17-19

sØxonRBoRG
reu. (o44)zæe+ a>, Udstyr

IIONf,DAE
Ti tb ehør -

o8

Rese rvede le
BMW



kuDUeradius (og hæIdning) indtit maski-
nen hurtigt rettedes op, og accelsratio-
nen påbegyndtss. Oenne teknik giver
selvsagt lkka den absolut hurtigste vej
gennom et sving, dBr j.kke har konstant
kuDVeradius, ligesom accelsrationen ud
al svlnget påbegyndes på et urationelt
sent tidspunkt, der ikke udnybter mo-
dsrne racermaskl.ners utDolige accele-
rationsevne. En msrs evanceret teknik,
der lndBbar brsmsning og accelaration
selv undor tammelig stor hæIdning ud-
viklede s19, og til dstte formåL er
KR ?6 o9 KR 73 udviklet.
De aller s€neste ås har imidlertid set

tacermaskinsr med effekteD I foDhold til
vægten, man ikke vllle have dDømt om
tidligare, først og fremmest Honda 5oo
ccm-tacefBn, dsr m6d fir€ cylindre i
f"'ert fald overstiger 85 hk. ja ,'onde

§ln;: 
"nxl'*Il'!;,31.31':['::"::',:;:i-

relsasorden skaL overføres tiI vejan
af maskiner, der inklusive fører vejer
225 kg, kan det ikke undro, at behovet
for bedre vejkontakt meldsr sig. SæD-
119 under accaleratLon ud af svlnqene,
hvor kontaktaraaler formindskes flere
gange på gDund af den gradvise opret-
ning, men også ved ligaud kørse1 har
de hidtidige racerdæk vist sig at væra
utllstrækkelige, idet kraftige deforma-
tioner i slidbanen ændrer dækkats egen-
skaber og gør dem ubereqnelige. OunIop
har i erkendelse heraf udviklet et nyt
tacerdæk, KR 84 Fordæk og KR bagdæk.
PDoFilBn er sn squat ',squat',, eng. be-
tydar "sammenkrøbet")triangulærprofil,
således at dækbreddsn ion samms dimBn-
sion er forøget, msns den rullende radi.-
us er formindsket. Vl erindrar, at dæk-
dimenslonen afgivBs såm dæktværsnlttets
cadialB dLameter - kanttrådBns indven-
Jig6 diameter. For et almlndeligt stan-
darddæk vil dæktværsnlttets akslale dl-
ametet, dækbDeddon, væra lige så stor
som den Dadiale diameter, dækhøJden,
ren detts gælder lkke for trlangulære

f, ',ii :iil.'[:"';:"::::':::'.9'::"
høJe. For dB nye Dacardæk betyder det_
te, at kontaktarealet ved Iigeud korsel
og let hældnlng er forøget, udan at
kontaktarealet formindskes ved stor
hæIdning.
Oe da nye dæk, KR 84 o9 KR 85, er be-

r.rgnet tiI de alleDkraftigste Eacerna-
skiner, specialt den store Honda, der
LmLdlertid I øjeblikket eE ud6 af sagen,
Br dB hidtidlge racErdæk, KR ?6 og KR
73, langtfra overflødiggjort, og mens
de hidtidige dæk fremstltles 1 alle på
racermaskinar forakommsndB dimBnsLonsE,
fremstllles d. nye indtil vldara kun L

I
dimensionerne 3r25-18 for K 84rs ved-
kommende og i 3r25-18 og 3r5o-I8 foD
K 83rs vedkommende.
HErudovBr har Ounlop fremstillet et

nyt 6tandarddæk som supplemant til det
nu bsnyttBda K 7o, nemllg K 81, dar
skal kurere analoge problemer hos de
kDaftj.ge standardmaskiner. Fra Dunlops
side har man kun tilgodeset de engelske
maskiner, idet dækket i første omgang
kun fremstil]es i størrelsen 4rlo-19,
hvilket modsvarer K ?o I størrelsen
3r5o-19. SIidbanen er en mallemting
mellem K 7o og K 75, oq tværsnittet er
en svagt triangulær squatprofil. Dæk-
ket ui1 blive tagat hjem på bestilling,
og dæ vejledsnde udsalgspris blivEr
kr. I2or-, mens den tiJ.hørende slange
vil koste kr. l2r5o.

0Ie Borg

Motorcykeldæk
er mange ting

Hvad 9ør 0e egentLiq, når De skal ha-
ve nye dæk på oeDes motorcykel ? Går
DE blot hen til dBn forhandler, hvor De
købte cyklen og florlanger et sæt dæk
ti1 0eres maskine, e.l..Ler hvad ? Hvis DE
har venner, der har mere forstand på de
dele end De se1v, køber De måske dst
samme dæk som Deres venner. I begga til-
fælde vil jegruden at beskylde nogen
for noget, påstå, at det er Iige så ma-
qet held som lorstand, hvis De får de
dæk, 3e har mest brug for. Hvad der er
rigtigt til en kører, Br ikke rigtigt
tiI en anden, og:'etts gælder i endnu
iøjers grad for motorcykler. Formå1et
med denns og den følgende artikel er at
gEDe Dem lidt meDe "dæk-bBVist", så De
har en god chance for at få de dæk, der
passer til t)em og D6res maskine på en.
Iførste omgang viI vi se på selve dæk-
kene og vurde!e de forskellige typers
fotdele og ulemper, siden vil vi se på
dækkenes montering og plejer 09 på
hjuret i øvrigt. Af cre Borg

(fortsættes
side 11)Dæktyper

cå at sige alle almindaligå forekom-
rende mototcykBldæk er såkaldte ballon-
Jæk, hvilket viL siqe, at karkassen aI-
sna begrænser det rumfang, dækket kan
oppumpes til. Dæktværsrrittet BnLager
derfor den form, der yder mindst mod-
stand mod Iufttrykket, altså den runde
form. Slidbansn behøver ikka herfor at
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GRAND PRIX
Jet hele startede i brunkulslejerna.

JBg landt helt sBIv ud af at jeq ville
til TT i Tjekkoslovaki.et(alle de andre
deroppe hjalp kun lidt).5å jeg begyndte
at proviantere og tænkte også på visum,
men regnede med at jeg kunne undvære
det, da jeg kun skufle være i CS i 1o
timer. fvlandag rinqede jeg dog tiI am-
bassaden for en sikkBrheds skyId.0g
på grund af det måtte jeg tirsdag mor-
gen starte supercyklen mBd snuden
vendt mod København for eIIers kunne
det ikke aås???? Nå efter lidt klud-
der med noglB billeder og et undrende
blik fra ambassademanden i kukhuIlBt'
da han så at jeg kun skuIle være i CSi
1o timer, vendte den flyvende jager
hjem ti1 hangaren.

0nsdag aften var jeg til onsdaqsmødet
og jeg havde godt nok bemærket noqle
glimt fra den røda J-ampe j- det overdå-
dile instrumentpanel, men ikke skænket
den videre tanke, før jeg, foranlediget
af noqle arrige vink fra Erik'om at tæn-
de Iyset, opdaqede, at det var 9ået ud.
ilå Erik lodsede mig hjem, oq jeg gik i
krig med den knap så udmærkede bunka
skrammel, uden heId.
Hvad gør man så, når man har t::nkt sig

at kzre tidåiqt næstB morgBn. Je9 sbod
op klokken 6, kørts ud tiI Kroqhr hvo!
jeg ventede en time på at han skuIle
lukke op. Han havde doq så mange cyk-
Ler stående i forvejen, at han ikkB kun-
ne få tid tiI min.Så ringede jeq til
Horsens. Der havde væDkstadet fe!ieluk-
ket. Så bryder mah sin hjerne og får
den Iyse ide at tage hen på et automobil
værksted. 09 det kom der Iys ud af.
Efter at have snakket med en mekaniker
i 2 minutter var dianosen sti-llet.Det
var spændingsrelæet, men deL kunne ik-
ke ordnes på dette værksted, så afstBd
til Vejen Elektro. De havde j.kke et tiI-
svarBnde reIæ på lager, så jeq måtte
ti1 Esbjerg efter et.
Det var altsammen optakten.
Da jeg kom sent afsted nåede jeg ikke

så langt, som jeg havde regnet medrnBm-
Iig kun til en campingplads ved Brauns-
.chueig. Da jeg skulle 1æsse mokkebik-
ken flredag morgen, fandt jeg ud af, at
en sidevogn står øverst på min ønske-
sedde.L. Elter nogle dejlige timer gen-
nem Harzen stod der motorvej på pro-
grammet, jeg gyste ved tankenrmen je9
ville jo til Østri9 inden søndag. Lige
uden for Gøttingen indhentede jeg en
Suki fra Schueiz. Han havde været i
Danmark, men den kunno ikke holde til

TJEKOSLOVAKIET
det hidsige tempo af J-oo kn/L, hane 6.
gBEr gik en tur. J69 havde dog ingen
grund tl1 at foltryds, at Jeg tog mo-
torvejen. Vejen var god og den ena
dal kønnere snd den andBn. Jeg elog
Iejr ved Ntlrnberg.
Lørdag blev d6r igen kludder med

strømtiIførsIen, Iadelampen glimtede
som et andet udryknlngskøretøJ. Jeg
kørte ind tiJ. politlet i Regensburg,
hvor sn væIdi9 hjæIpsom vagthavende
ringede rundt til forskellige værkste-
dor, som aIle havde lukkst, så la9 måt-
te fortsætte min udrykningskørse1. ]o
km eFter den østrlgske grænse blev det
et frygtellgt regnvejr, men jBb mått-
jo videre, og tiI alt helo begyndta il
at lade normalt. I byen zurettl godt Ioo
km fra Linz ad bJergrige 09 snosde veJe
indlogered jeg miq for to nætter I et
qasthaus, pris ca. 3o kr.

Søndag morgen k1. 5roo blev je9 vækket
af kromutter, for jeg skuIle jo køre
godt 15o km for at komme ti1 Brno. Jeg
havds lorudset vanskeligheder ved græn-
sen, (dem var der dog ingen afl), og I
CH må man ikke køre over 8o km/t på ltlc.
I CH gæIder iøvrlgt d6n udmærkede lov,
der påbyder aIIe motorcykllster, der
kører på FIC over 5o ccm at køle med
hjelm og briller. Det var nemt at fin-
de banan. Jeg var dog så dum at st1l-
le BltllrBn på en parkeringsplads i stedet
lor at køre ud ttl de sving, hvor jeg
vtlle stå. Derwar 93. 5 km at gå i an
ulideli9 hede, oq den tjekkiske limona-
de smagte tilmed modbydeligt. Jeg nåeds
ikke at se 125 ccm, men i 25o ccm vandt
Saarinen. Nr.2r3r4 og 5 blev PasoIlni,
HBad, Gould og urasettL. I 35o ccm måt-
te Agostini udgå elter at have ført st
par meter foran Saarinsn i no91e omqan-
ge. l12r3r4 og 5 blav Saarinenrrasolinit
braun, sn vis nr. 38 og lJerner Pfiat'
I 5oo ccm var Ago suveEæn foran Jack!
Findley AUS. på Jada oq en vis nr. Bo.
Sidevognsklassen blev sikkert vundet
af Klaus Enders med makkBr på Blvl!,. Nr.
2 Chris Vindant med makker pt ll0nchT
URS, og nr.3 blev Richard ldegener 09
Adi Heinrichs på BlYllrl RS.

Næste morgen startede je9 hjamraJsan.
Ved Regensburq blev det igen galt mad
strømmsn, og ventile!ne larmeda, som
var det et firecylindrat uhyre, jeg
køtte på. Det viste slg også, at de
var for stramm€.
0m aftenen slog jeg teltet op på en
fin, fin campingplads vsd Ochsenfurt
ved [rl0rzberg.0Br var et svømmebassin,



hvor man kunne blive svalet af i 25 "

varmt vand.
Tirsdag gik turen glat, men henpå af-

tenen begyndta dat at reqne ved L0ne-
burg, så jeg søgte efter en ledig seng
i et gasthaus, men efter at have prøvet
5 steder kørte jag ind tiI Ltlneburg,
hvor jeg for 2 Olvl overnattede på et ju-
gendheDberge. 0nsdag middag var je9
hjemme efter 3oo4 kmts kørsel.
Benzinforbrug z 2o15 kn/L
oliBforbruq : 1* t på Sooo km.
Turen kostede med campingplads, ø1, i9,
vin, sodavand, vin logi, benzin, ind-
køb ved grænsen m.m. kr.489r95. + gas,
brød oq medbragte dåser. 0q tuten var
absolut pengene vætd.

Årsagen tiI strømsvigtene har vist
at være en korts.Iutning i dynamoen.

\, det har nu kostet 2 relæer, et par
overbrændte Iedninger oq et fladt bat-
teri.
l{u, jeg a}1igevel sidder ved skrive-

bordet, kan jeg opLyse, at hvls nogen
ønsker et fordæk, der næsten er umulig
at slide op, skal de købe et dæk al fa-
brikatet fvlillion, der Bfter flere udta-
lelser menes et være et sidevognsdæk.
oet haD nu kørt llooo km med mig og er
kun slidt nogle mm. Jeg vil også anbe-
fale folk, der påtænker en tur til Ø-
etrig alene at lade telt og sovepose
blive hjemme og i stedet bo i gasthau-
ssD, da prisen for ophold på camping-
pladsar faktisk er den samme som pri-
sen lor et værelse.

!lC - hilsen
nr. 136 Pau.L.

(fortsat fra sid.e !)
være aLdBles cirkulær, for tykkelsen
kan variere, men i principoet vi1 slid-
banen væne helt pund og uien spendinge!.
tttetop dette, at slldbanen er uCen spæn-
dinger, er afgørende for slidstyrken.
Dekan let iagttage, at en spændt elastik
r :t lettere skæres over end en s1aD.
f,E."n af en eller anden grund ønsker
et tværsnit, der afviger fra det cirku-
1ære, kan man aLtså ikks blot støbe dæk-
kat i en kantet form og i øvrigt i rke
foretaqe sig andet.Detts viI give spæn-
dinger i det oppumpeds dæk, som hurtigt
vi1 ødelægge det. Dat tringulære, eller
trekantede dæk, som Dunlop opfandt i be-
gyndelsen af dette årtj., optager spæn-
dingerna i en stiv karkasse, og dette er
oqså delvis tillæ1det i uunlops semitri-
anqulære landevejsdæk, XBI, som omtalt
før. Det rene triangulære dæk bruges
udelukkende ti1 landevejsløb, hvorfor
Eunlop har været enerådende på dette
lBId sidgn I96o. Oer findes sndnu sn
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type, som eventuelt kan kombineres med
de to foreqående, nem.Iig det såkaldte
rrsquat"-dæk, også kaldet'rlou-sBCtion".
Squat ar en9. o9 betyder noget i ret-
ning af "sammenkrøbet" og hentyrjer tiI,
at dækket "kryber sammen" p fæIgen.
Tværsnittets bredde er altså større end
hØjden. Det japanske Yokohama racinq
dæk er et eksempel på ei squat motor-
cykeldæk. 0unlops racing dæk, de trian-
gulære KR73 og KR76, findes, som det
også er nævnt i det tideligere nr. af
Kubikken, i en mere squat udførseI, nem-
Iiq KR83 og KR84, men dækkeC Br sta-
digt triangulært.

SLIDOANE
0en type, vi hovedsageligt ska). be-

skæftige os med, er baJ.Iontypen, thi
alIe almindelige dæk er af denne type.
HeIt afqørende for dækkets anvendslse
er dækkets slLdbane, eIler rettere, den
deI af slidbanen, der manglcr. Hvis
slidbanen ingen ioskæring havde, vi1ls
dækket være prak Lisk taget uanvendeligt.
Dækket vi.lle under opbremsning og kur-
vekørse.L s).ippe taget i vejbanen helt
uden varsel, hvilket er uacceptabelt,
når man kører på to hju1. Desuden vil-
1e det være vanskeligt ai afgøre, hvor-
når dækket var ved at være opslidt.
Endelig viIle dækkets vandFortrængen-
de egenskaber være utiLstrækkeIige, så-
Ledes at den mindste vandpyt vilIe 9i-
ve aquaplaning ved høje hastigheder.
Vi vi.l bort fra egentlige terrændæk,

som anvendes tiL moto-cross og Lrial,
og nøjes med at se på dæk, som anven-
des ti1 touring på landeveje. Her lin-
des dæk, som eD beregnet til forhjulet
o9 til baghjulet, hvoraf vi førsL vil.
vende os mod forhjulsdækkene.

F ORH JU L 5OÆK

Det Dene forhjulsdæk er det såkaldta
langgillede dæk. Slidbanen er opcielt i
en række langsgående riIler, der oftest
er gennemskåret med mellemrum på 3-4
cm.0phavet til det moderne langrillede
dæk er Avon racing fordæk, som slrs på
alverdens baner, indtil Dunloos trian-
gulære dæk dukkede op, oq dette d-k er
al ydre lremtoning aLdeles identisk med
Avons standard lordæk, rrSpesdmasterr',
som kan beses på vore veje. Avon racing
bagdæks efterkommer kan forøvrigt også
beses den daq i dag, omend mindre hyp-
pigt, under navnet "Avon GP". ue Fleste
dækfaprikker har et sådant langrillel
dæk på programmet, o9 de afviger sjæl-
dent meget fra hinanden. Forud for den-
ne artikeler qlet en sammenligning af
seks forskellige sæt dæk, som har stået
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på det mestB af e! år, og som gennem
1o6 dækskift har givet mig sn del øvel-
se j. at skifte dæk. SeIve afprøvningen
af dækkene har braqt mig i en deL dra-
matiskB situationer, men har oqså gjort
mi9 tiI Bn bedre motorcyklist, hvad
der er nok så interessant lor læseren
er, at der ikke er væsentlig forskel på
langrillede dæk, sålænge man holder sig
tiI anerkendte fabrikatsr. Prøven om-
fattede tre æ9te Iangtrillede dæk, nem-
lig Avon Speedmaster, lvlstzeler Rille 1o
og japansk Dunlop, der adskiller sig
noget fra engeLsk DunIop. Engelsk Dun-
lop Ribbed Iiqner Avon Speedmastar mE-
gat, men japansk Dunlop Ribbed, som er
monteret på da fleste japanske motor-
cykler, der kommer til Iandet, har fær-
re og .iybere ri11er. Af dennB grund
viL dækket have bedre vandfo!trængende
egenskaber, mBn dets bramseevne vilri
hvert fald teoretisk set være Lidt rin-
gere. Dækket forhandLes af Ounlop A/S
i Danmark.

(fortsættes i næste nr.)

lsle ol ilan - Skotland

Nl-Ebussen blev monteret med sldevoga tors-
tlag tlen 1. Jud vecl hjelp af G:ffes kamg-
rat fra Schr.reitz.
Vi var færtllge freclag norgen kI. !, så
slierlle der paJd<es og soves ]ldt og ved U
tlden startetle jeg mod grsnsen.
Guffe og Jønne started.e torsda€ aften, nen
ilet forhfudred.e nig altså ild<e i at kome
ti1 Llveraool sa.etlallg som d.em, næsten.
Efter en dcl- vanci og nogle god.e 1øb, også
på ltle11ory Park sagde Jeg falvel tl1 fulk
og Torben (se hiks referat) og tlrog norril-
på med Ioch Ness som oåL.
Jeg nmd.ede Skotland d.e næste da6e og var
tllbage i Dover den 22.
Eer var et træffen d.er gav en 1iI1e po
se&t en de1 rlye venner. V
Søndag aften, efter at have været t1I TT,
I«ycisecle jeg lgen karalen og brugte to d.age
genneu BelgC.en og Eo11ancl.
Jeg tog 1lge fred.agserrangenentet hos MC-
Stonpers, Ihigted og mødet 1 Søby Bnu-
kulslejer med. llden jeg nøclte på arbeJdet.
4 ugers dejlig ferle (det syrtes nester
ikl<e) vises senere ved en fllmaften ned
oaLfllm og §sbl1lecler. Stee.
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