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§illlrQ-rnorrEN
Onsdagsmøde'r
13-12 Bsvtofte kro, vBd ToFtIund.
2o-12 Gram SIotskro.
2?-12 Søndarhav ved Flensb. fJord
3- I Tørning krb, Hammelev øst for

V o jens.
Io- I Strandkloen, Broagar .
17- I Lundtofte kro .
24- L Fola kro, Fole.
3I- 1 Jægerkroen, Avnbø1.
7- 2 ArDiId kro.

Lundtoftehallen d. 22/lo_?Z
GENERALFORSAIT]LING.

D€r var kun mødt 19 medlemmer. Dette
er et lidt for dår1i9t antal, da SlylCC
ialt tæller 5? betalende medlemmer.
Efter at formanden, Ste€n Eliks€nrhav-

de budt uBlkommen, gik man over ti1
dagsordenen.
I: Som dirigent valgtes Henning Schmidt
2: ProtokolLen opIæste Steen Eriksen ,

hvorvsd også p. 3 var aflagt.
4: Regnskabet oplæste wlogens Buch-Lar-

sgn
VaIg:
Steen Eriksen gBnvalgtes enstemmigt
til.formandsposten.
Ti1 næstformandsposten blev opstit-
let Torben lYlogensen og Frank Thlane,
hvoreftet Frank Thrane blev va1gt.
5om kasserer valgtes enstBmmigt paul
Lervad, da ikke andDe ønskede opstil-
1in9.
4 bestyr.elsasmedl6mmeD.
Forealået blev fø19ande:
Heinrich Johanning
Torben llogensen
IIse Jørgansen
Kaj Hansan
Jørgen Kock.
Henning Schmidt
Egon Petarsen
Fø1gende blev valgt:
Torben lvlogBns€n
Hej.nrIch Johanning
IIse Jørgensen
KaJ Hansen'
Suppleant: Henning Schmidt
R6vlsorsr: Jørgen Kock

Egon Petersen.

SYDJYSK MC-CLUB
Søndervangvej 8, Askov, 6600 Vejen.

Fonønd: Sreen H. Eriksen, Diernæsvej 119, Hoptrup,
6100 Haderslev, Køsserer: Povl Lervad, Søndervang-
vej 8, Askov, 6600 Vejen. Bestyrelsen: Ilse L. Jørgensen
og Fran-k O. .Thrane, Englandsgade 15 3.salt.h,, 6700 EF
bjerg. Torben Mogensen, N. J. Poulsensvej 1,6700 Er
bjerg. Kaj Hansen, Søgård, 5381 KJiplev. Heine Johan-
ning, Felsted, 6200 Aabenraa.

7: Under BventueLt kom Frank Thrane med
at forslaq om en kontaktmand i hvsr
by for at spare på portoen til små
meddBIelser. Dette blav nedgtemt med
1o stemmer mod 3.
John Chrlstensan kom med ei forslag
om, at bestyrelsen skulls lave Bn
telttur anganq om måneden oR soflDe-
ren" Dstte var der meoen usniohl im-
D9 man Kom nverKan t,ii en aisierEq'
€l1sr en ?orståeIse.
Dersfte! var dsr efstBmning om SfllCC6
tilsJ.utnlng til Oanske motorcykelklub
b6rs tåd(otllC). oette blav vedtaget
måd 17 etemmer mod 2.
Til sidst var der en dLskussLon om
nedlæggelse af Kubikken og 5. stedet
for få spalteplads i Touring Nyt.Det-
te kom ikke til afstenning, men man
Bnedes om, at dB, d€D uar interesse-
reda, kunne abonnare på Touring Nyt.

sekretæren.

EIISKT Når oNSnJIGSIøDEAIIE i
Bluppet op, nøc1es vi
I lebenraa.

Kublld<en er
på strandeu

5:
a:

b:

cl

d:

Nå.r itu akrfter a.dresse

at uodtlele det ttl

Der er ct pe.r stylikcr vt
her ad:sessea på.

klubben.

1 øJebl'lkket .r-kc

v

Tangtrr?§bøgerrra skal ifil§endes
f,la,rcEt.

IORSDENT

Mogens Brch-Ic.rsea aflegger rcglokBb,

6: Der var ingen indkomne lorslaq.



DæktYPef (rortsat rre nr' 4)

Det langrillade fordæks vi.qtigste egan-
skab Br netop bremse€vnan' og her er dat
andre typer overlegent, samm€nliqnet med
et baghjulsdæk viI det formodentlig o9-
så have bedre sldefrringsegenskaber, i
hvert lald under stor belastnLng, men
dette er sjældent aktuelt lot for hJu-
lets vadkonmende. Den overlegne bDemse-
evne beror på, at da langsgående smalle
blokke kun i ringe grad lader s19 defor-
merB under opbremsnlngenrsåIedes at
friktionskoefficlsnten stort set er u-
alhængig af belastningen, der under
opbremsninqen er maget stor for for-
hjulets vedkommende. Af hsnsyn til ds-
formationen er slidbanen sædvanligvis
l' '1er ikke sætIi9 dyb, sjældent mere

!l3r5 mm. Slidstyrken er derfor ikke
oErvæIdende, sammenlignet med et bag-
dæk, men sliddet på et fordæk er også
væsentlig mindre. En interessant agan-
skab vsd et fordæk et den grad af "
akustlsk advarsel", det giver før blo-
kade under opbremsning. Ved hård op-
bremsning bør fordækket give en let
hvinende lyd Fra sig i god tld FøD det
blokerer. Gummiets og kørebanens tempe-
ratur spiller her en afgørende rol1e,

3
men aIt andet lige, qiver dat japanske
Dunlop lordæk det tydBligste varsel,
men har til gengæld noget højere slip
under opbremsning. Det lader dog ikke
til, at den endelige grænse ligger la-
vere lor dette dæk, sammenlignet med de
øvrige standarddækrder indgår i denne
prøve. Ved hjæJ.p af et IiIIe u-rørs ac-
celereometer mBd kviksøIv lorsø9te Jegat måle objaktivt hvorvidt dar var no-
gBn rsel forskel. Sådanne måIinqer er
qanske vist temmeIlg vanskellge at fo-
retage nøjagtigt, men prøven gav ikke
anledning til at uæ19e det sne dæk
lrem lor det andet, og forskellan lig-
ger i hvert fald vel under fem procBnt.
Nok så interessant var det at sammen-
menligne resultaterne på våd o9 tør vej.
prøuen foregik således, at jeg kørte på
en bestemt vBjstrækning med ensartet as-
falt, med en hastighed af ca. 7o kn/t,
Ved at bremse hårdt, men gradvist op
søgte jeg at nå blokeringsgrænsen ved
5o kn/L. Ued denne hastighed kunne jeg
på tør asfalt nå en maksimal retarda-
tion på or96-I.oo Grmens jeq på pjask-
våd, man ikke ouersvømmet asfalt nåede
or9o-o,92 G, m€d dertil svarende fri-
ktionskoefficienter, mens der inqen sik-
ker forskel var på de forsk€llige dæk-
kombinationer, sålænge forhjulet var

Aut. forbeniller
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forsynet med Ianqriltet foDdæk. Irlsd et
enkBlt af de baqdæk, jeg Prøvede som

fordæk, målte jeq en retardation På
blot or?o-o?3 G' altså næstan 3of dår-
]igere end de Iangrillede dæk.

BA 6H JU L SDÆK

Baghjulets opqavB er en helt anden end
forhjulets. Baqhjulet BkaI, udovBr at
overløre kralten hvad der som regel ik-
ke volder vanskBlighBder, transportete
det mBste af notorcyklens samlede vægt.
Sliddet på baqdækket er således langt
større end på fordækket, al hvilken
grund bagdækkets slidbane sædvanligvis
er tsnmelig dyb, far 6 til I mm.lJndar
belastning ved kurvekørseI vil baqhju-
let derfor have et ganske betydeligt
slip, hvilket, som vi skal se, På.11e-
re måder er en fo!del.For den alminde-
lige motorcykelbruger har baghjulets
slip den åbenlyse fordel, at han har en

god chance for at mærke, hvornår dække-
ne er ved at slippe grebet ved kurve-
kørse1. Desuden vi1 grænsen for bagdæk-
ket normalt ligqe en del lavere end
qor forhjulet. Hvis en udskridning al-
ligavet indtræfler' Br man Iangt bedfe
s!iIlet ved en baghjulsudskridningr 09-
så hvis man faktisk væ1ter. For den
sportstlgt inds!illede motorcyklist
har det åædvanlige bagdæk dBSUden den

fordel, at et betydeligt stip på bag-
hjulet for så at siga alle standardmo-
tårcykler er en batingelse for gode kø-
reegLnskaberr men dette emne vendBr vi
tilbage tiI under afsnittet om Dacer-
dæk.
Alle de afprøvede baqdæk havde et
mærkbart slip ved kulvekørseI' selv
om det var store forskelle. PirelIt
var uden tvivl det dækr deD havde det
størsta slip, mens lvlatzelee havde det
mindste. 0unlop K ?o, der havde noget
størra sIi-p end lvlBtzeler, ude at græn-
sen dog af den grund lå lavere, var
tilsynåladende det dækr der umiddelbart
p".""d" min maskine bedst (Suzukt T 2o).
Oesuden viste 0unIop K ?o 1i9e eom ltlet-'
zeler (Block C) at være uføIsomt over
for langsgående ujævnheder i vajbanen I
modsætning lil både Avon Safety ftlaster
og PiDelIi (t'lT 53), f .eks. ved passage
ai Iangsgående sammenføJninger på motor-
vejsstrækninger. oe småhop, som Avon og

PiDelIi giver under disse §etin9elsar,
er I øvrigt uden betydning, oq man bB-
høver ikke at bakymra s19 vldere om den

sag. nvis man har monteret Iangrillet
fordæk, skaf man bare Iade maskinen hoP-
pa, der sken intet, selvom det følesu-
slkkert. uer er imedlertid en anden ting

vBd disse to dæk, som man bøE iagttag€
ved f.eks. motorvCJskørse1.Både Auon
og rirelli udmærkeE sig ved en dyb slid-
bane og deraf føIgand€ slidBtyrk6.Vsd
kørsel på offentlige veje kan det jo ik-
ke undgås, at det maste af kørslen fore-
går ligeud. Herved slides dækket firkan-
tet. [Jdover at dette forøver slippet ved
kurvekørse1, hvad der ikke sker så meget
ved, b.liver dækket ustabÅIt, særligt ved
høje hastighedet på qrund af den brede
trædafIadB. Ved høje hastighader kan det
ikke undgås, at maskinen slingrer hen ad
vejen, dBls på grund af en eventuel si-'
devind, dels på grund af den Præcise
styring, der kræves ved høje hastighe-
der, og som giver anledning tiI hyppfge
småkorrektioner af kursen. Herunder f.or-

:::':i,:":,?':I :i:::: ffi:::": ::'"u4-
rende bevægeIser forsterkes. Dette er ik-
ke særlig bahaqeliqt, o9 kan meget ve1
let give problemer på hurtige maskiner.
Alprøvningen af dækkene med mindst et

ugentligt dækskift åbenbarede forøvri9t'
at man kan vænne sig ti1 det mest uLro-
lige. I Frøvan indgik blandt andet et
sæt Dunlop racinq dæk, som udmærker si9
ved at være praktisk taqet fri for slipr
Delte kræver nogsn tilvænnin9, men den
indfandt sig hurtigt. Efter at je9 på
et tidspunkt havde kørt på Dunlop raclng
dækkene, valgta jeg at sklfte tiI deres
absolutte modpolrog monterede Pirelli
ItlT 53' både på forhjut oq baqhJul.
Oette var mln følBte erfarinq med Pi-
relli dæk på min egen maskine, og Jeg
ventede lidt af hvert, men fik m19 al-
Iigevel en ordentlig forskrækkelse' da
jeq kom til dst første sving efler at
have fortadt min bopæ1. På racingdække-
ns kunne Jeg tage detta svingr som eD

ganske snævert, med godt 5o kn/t', og
jeq nærmede mig edstadigt ved en haså
tighed af ca.4o km/t, hvilket skulle
være rigeligt indenfor normal sikker-

!:l:'u:::'ili: ::;':"T'lli:"[;:i:, i
nærmest lige ud og undgik med nød og

næppe at kommB over i den modgående
veJbane. Jeg havdB mest lyst tiI at kø-
re tilbage mad det sammB og tage dække-
ne af igen, men det ar io mit lod at
undersøge tingenes sammenhæng, så jeg
fortsatte tappert. Resten af dagen føI-
te jeg, at jeg driftede rundt i alle
sving, men efter et par dage kunne jeg
intet mærke, og vBd kurvekørseI kunne

Jeg praktiek taget opnå de samme har
stigheder som mEd enhver andenkomblna-
tion al standarddæk. Ti1 9en9æ1d var
det næsten 1l9e så chokerehde at vands



tilbage tiI racingdækkene med deres
fantastiske vejgreb. Kombinationen af
baqdæk på både for-og baghjul giver
altså ikke forringede køreegenskaber
ved kurvekørsel, men ti1 9en9æ1d går
bremselængderne betydeligt i vejret
som aI1€Eede nævnt. 0€suden forsvindsr
styringen et godt stykke tid før for-
hjulet blokeDer, hvotimod det langril-
Iede dæk bsvaDer fuld styring 1i9e til
blokadegrænsan. Dstte her så meget stør-
re betydning som sn betydelig del af de
motorcyller, der sæIgas i dag, oq der-
med mene6 stort set de starre japanske
masklner, har bremser, d6r faktisk kan
blokere forhjulet. På an æIdre Bngalsk
maskine har disse forhold naturligvis

. 'ikke den helt store betydning. (fortsættes)
J

Sagatræften72- Norge
Elter at Ilse og jeg havde forhørt

hvornår dB foDSksIlige havde somme!-
ferie, og om dBr var nogle, som kunne
tænke sig at føIgBs med en hurtig Dun-
staII Bonneville til Sagetreffen i Nor-
qe, blev det såIedes at vi selv kom af-
sted. Torben o9 "henstr kæåe igennem
smider maskine" havde brugt deres som-
merferie i England, så han havde ikka
mere fsrie L åt. LrIing havde først
ferie en uge senere, og en del rspare-
rede sndnu.
vi startede her fra Esbjerg og kørte

over Thisted, til Hirtshals, da jeg aI-
drig havde været i den landsdel, før.
Det første chok fik vi, da vi skulle

have billBtter, de kostede 342kr iaIt,
så det er altså ingsn biltig spøg at
komme over Skaq€Eak. flen msd skulle vi
Jo.

Vl havde bestemt, at vi ville med fær-
gen til ADendal kI. 12r50 for at komme
derop inden aftan.
Oet pr også en køn tur, når først man

kommer lnd i skærgården.

5
Ilse havde smurt et par storB madpak-

ker, som vi spistB, da vi var kommet
uden for Arendal. 09 så begyndte svln-
qens, aldrig har jeg taget så mange
sving på så korte afstande som deroppe
og så taget i betragtning, atvejen er
El8, men det skulle vise sig at blive
endnu værre.
0tte km. eftar Kristiansand kørte vi

tnd på en camping plads. Et dejliqt
sted hvor vi vaD et par dage. For det
er jo sådan med de damer, de skal jo
også værre brune, når de har ferie.
Lørdag morgen, altså samme dag som

treffet begyndte, stod vi op kI5r3o
oq havde kørt ca. Iookm, da vi så fi-
re danske motorcykler stå ved et cafe-
teria. Det viste sig at være tre fra
Horsens lvlC-Club og en fra Baronerne i
Silkeborg, som vat kommet over vandet
om natten. Efter en kop kaffe og en
sluddeD med dem blev vi enige om at
følges med dem, da de også skulle til
SagatrefFen.
Det gik eIlers godt, indtil vi skulle

igennem en tunnel, hvor der inqen Iys
var i, og hvor vi j,kke kunne se den
anden ende. Jeg tændte lYSet' hvad
h----, var det røget sig en tur? AI-
drig er jeg blevet så kyst som af det.
Det var øjnene, som ikke kunnB vænne
sig så hurtigt til mørket. llel viste
sigrat de andre havde haft det samme
problem, men værst var det for Silke-
borgmandsn, han havde i sin bare iver
efter lys, brækket hele kontakten af.
Oa det vat vores sidsta tur på Bonne-

vilIen, sku11e jeg nok være god ved den,
så jeg blev ret så krigeriskrda vi kom
på grusvej, stadigvæk på EIB.
Efter hånden kom vi da også til en bY,

som hed Uikaså, hvor deD skulle stå et
par ordonanser klar tiI at orientere os
om det sidste §tykke uBj. DB'sagde godt
nok, at vsjen vaD faDlig d€t sidste styk-
ke, men det regnede vi da ikke for nogett
for hjemme i Danmark står der jo e!
skilt, nå! bare vejen har en IilIå høj
kant. llen Jeg skal love for, at vi kom
til at sande deres ord. DB sidste syv
km var på grusvej, den ene sids vaD dsD
en klippevæg og på den anden en 7-Io m

dyb skræntrhvot der va3 vand nedenfor.
llan spørger siq selv, hvad er autoværn?
Er det luksus i NoDger B.L1er er det for
meget brugt herhj€mme.
, ltlen vl kom da helskindet frem tiI tref-
stedet, som viste sig at J.i99e ved en
elv i et meqet naturskønt omtåde.
Vi fik udlev€Det en ordenssedel, hvor

der stod at der ikke vaD lavet nogat
luksus, dog et tollet udan paPir, så
jag ftk da brugt en del kvitteringer,
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som jeg havde i min pung, hver 9an9 jeg
var der. ost eD ellers skønt at tage
elt håndklæde o9 sæbe, 1æ9qe sig på knæ

på en sten og vaske sig i rindende koldt
klart vand, og hvis man viIIB bade, kun-
ne man gå at lille stykke IængBrB op oq
bade ved et vandfald.
EIlers skete der ikke nogetr udover at

nordmændene har næsten aIIe slags cyk-
Ier.Dar var f.eks.et par Benellier, en
ny H.D. og så et væId af Vandorqler,
BI'llJerr Hondaer og Norton Komandosr.lvlin
DunstaIl lriumph blev kigget gevaldigt
i.9ennem, da dat er meqet sjæIdent at se
sådan noget deroppar men det Br nu hel-
Ier ikke så mærkeligt med de veje.

NæstB morgBn sLarteds vi hjemturen sam-
men med Steen, Karina, ArlY og en 7?7,
silkeborgmanden vilIe Iængere op, så
ham sagde vi farvel ti1 og tog ind På
den samme camPingPlads ved Kristian-
sandrvi havde forladt at par dage før.
Horsensfolkene havde eL par dage mere
end os, så næste middaq tog vi sammen

med ??7eren over vandet, og dBt var så
slut på vores sommerferie 72.
f,eg vil anbefale en tur til Norqe for

dem, der kan lide naturen, oq for dem

der kan finde sig i at køre ?o-Bo kn/L.
Det er virkeliqt skønt deroppe, de! er

ikke sidste gBng, vi er der.
17 Frank Thrana

Fodboldkampen i Esbierg den 8. september

"Club 69" spillede for et stykke tid
siden mod fllC forhandler R AndBrsen i
Esbjerq, og denne kamP endte 6-2 tLL
"69n. Det skal dog indskydes, at det
vaD re9nve Jr.
TiI denne ovenstående dato havde for-
handler R. Ahdersen b6dt om revance,
og dBt, haude vi i "69" da ikke nogBt
imod. tlen selv om man har et godt
hold, så er det da aldrig noqen ska-
de tll at prøve noqet nYt. Jeg tæn-

ker her på formand Steen. Hvls han er
llge så skrap tiI at spi1le fodboJ.d,
som han er tLl at drikke, så må det
jo ltgB værB sagen, og derfor var
Steen sat på.
Kampen startede kl. l3.oo. Det var
med rigtig dommer med lIøjta og
fIøjlsbukser, jordbærnæse og stikkels-
bærben.
Der blev sat et voldsomt pres ind
mod "69rs" måI, o9 det gik da også
qalt efter en nisforståeIse i for-
svaret, og forhandlerholdet førte
I-o.
Oet blBu værre og værra. Der blev
r6ddet på målstregen med hænderna.
Oeraf efterfølgende straffe. som too -

;:"Iffi",;:":';::n,'-:låå"1'i:; n"n 
-O

var ikke så skrap til at spille fod-
bold, som til at drikke. Hvis han
sku1le være det, skulle han jo have
hBddet Puskas. Dog StBen gjorda en
hæderlig indsats, og vi red stormen
af. Ved halvlegen førta ItlC forhandler-
holdet stadigvæk 1-o.
Vi talta om det i pausan, og lagde
en andsn taktik.
Anden halvleg var voras, o9 i slut-
ningen af d€nne lavede vi to må1,
så det kombinerede hold fra SlvlCC -
"69r' vandt med 2-I.
Den 3. halvleg bestod af høkerbajere
og colaer, og dsnne sluttede først
ved 6-tlden.
Tak foren god kamp.

K6eper Gorden Banks (BIG J0HN)
medI. nr. lo2.

S.M.C.C. contra CIub 69

På trode af at d.er blev sendt besked ud 
^.

H."fl1"#,'#ll%ffiå;: 
der kun' Q

l.tren da der også kun nødte 8 Dodsianaleæ
glk clet Jo lJ.geoP.
Sl1deæderne havcle glent bolden så vt uåtte
skaffe en sÅ ln:rtlgt son uullgt. E:l a.f tie
rrEn€B tusinile tLlskuere tog sI! brød-ra-
ce! og ilrønede hjen efter en ,,boId"o
Den plarrtede Nordeuropas største kok, Gor-
ttou Banks eller lrvad ban ru hecld.err sI-ne
snå føclder, nr. 47 t ]le€ nldt I og så va.r
vt 1l€p vldt.
lvtren da cler på holdene va.r tre Earrd aler
kaldte sig sredker€r øclelage de utlen be-
srrEr en vhduesra,@e, uAtog ruden og Iånte
en bolA fra kltrbhrset.
Ruden kom hel I 188n. (fortsettes slae !)
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rdag formiddag var aftalen, at vi
lIe køre til Trappenkamp, så vi kun-

n-e komme derned i god ti.d. lYlen hvor
mange var klar til at køDs? Vi var en
lille gruppe ef det svære Japanske ar-
telleri der skuIle kørs ved 1o-tiden,
men TT-Mogensan sov, og selv 1øftet om
lriskplukkede bannaner kunne ikke lok-
ke ham op. Det blev NieIs Peter, Kurt
RødgåDd oq undertegnBde der startede
mod Kruså. Det tog ikke engang en time.
Ved I hvorlor? ( Japansk kvalitet).
I Kruså havde vi qod tid, og eltar at

vi havde fået noget at spise, startede
vi sydover.-Vi havde ikke kørt ret me-
qat mere end en ti til femten km, lør
vi blev standset af en qruppe ttlC-CHAUF-
FøRERE o9 FEDTIvIULER. DBt viste sig, at
være Bn 25occ Suziki, det ikke havde
det så qodt. ltlen med vilde lYlu]tiracere
ved hånden, uar det ikke noget problem.
Dot blev så fortalt os, at de kun kørte
en lIo-12o km/t, hvortilvi svarede, at
det kunne vi jo også nøjes med. Stor
forbavselse. Vi foDts€tte så mod Neu-
mUnster. Da vi kom dertil, var der an
smuLe tvivl om, hvilken vsJ vi skulIe
ud af byen.lYlens vi stod der, fik jeg en

-JnderIiq 
fornemmelse. Efter lydenrlug-

I"n og i""a"n u" oømme, sxuiie oeE væ-
rB.eller kunne det være en oliebrænder.
Oet var det. Det var såmænd formand
StsBn og Heine på deras vilde trecylin-
drade lastbiler. De for forbi krydset
hvor vi stod, men jag sadlede Iynhurtiqt
min vilde lYlultiracer op, og for efter
dem. Det var ikke vanskBIigt, man skulLe
bare følge Døgen, og den var der nok al.
Ved Trappenkamp blev vi tlImeldt, o9 det
gik så over ti1 skolenrfor at få et Io-
kale at sove i, inden vi begyndta på nat-
tens udskejalser. Ved syvtiden kom der
en gruppe mere fra CLUB 69 og Slvlcg, med
bI.a. IlsBrFrankrBenberHslmerrKarsten,
ole oq Torben.
Vi så os Iidt om' og bBsluttede os for

7

at gå over i teltet, for at se hvad der
skete der. SlvlCC havde fået et bord, og
var ved dette, repræsentaret ved for-
mand 5teen, der gav den på alla 4B kon-
takter, sat til på en gang. Han drak
simpelhen alt, hvad der kom i nærheden
af ham. Han havde købt en flaske rom, og
det var vist meningen, at den sku11e ha-
ve været delt med andre, men det klarede
Formand Steen selvrog det gik Iynhur-
tigt.Eftar at vi havde set lidt på sa-
9en, var vi nogIe stykker der splejse-
de ti.l tre flasker rom.0a SteBn så
så dat, lyste øjnena på ham, som på en
1i118 dreng der flår en slikkepind. Vi
havde regnet med at sidde og hygge os
med disse tre fJ-asker, men Steen havde
stadigvæk dampen oppe. Han drak sj.m-
pelhen alt, hvad han kunne lå fat i,
rom med el,1er uden co1a, ø1, risbræn-
davin m.m.Ikke nok med det. Hvis der
var andre der ikke kunne drikke deres.
så klarede Steen også det.For en dybt-
vandssejler som mig, der ha! set så
mange branderteD blive formet, stod det
mig klart, at dst kun var eL spørgsmå1
om tid, før Steen gik under bordet. Det-
te skete ved haLvni tiden.Da stod det
klart lor alle, at han var lærdig som
gårdsanger, og han blev båret over i
skolen, mans vi andre fortsatte.Der var
do9 ikke den rette stemning, så jeg 9ik
ud og så på cykler.

Ved halvelleve-tiden smed j89 mine 25o
pund ned på madrasen og ]agdB mi9 ti1.
I 1øbet af natten skete dBr mange ting.
Steen brækkede alt den dejlige sprut op
msn det blev nogenlunde tørret op af
Niels Peter. Ved to-tiden kom Rødgård
med en halvsto! pind j. kakkelovnBn.Han
ville ti.l at sove. Ved siden af ham 1å
Helmer der havde brækket sig i Rødgårds
sovBpose.oet IuqtBde mere af lort end
af Iagkage. D6r var mange ting imellem,
bI.a. dejlige pøIser der var' kortet op
til ca. to cm i størrelsen, endflu varme
som HeImer sagde, da han gik og bød dem
rundt.Dsr var dog ikke den store afsæt-
ning.Hvorfor vides ikke, men som H6lmer
sagde, de havde da kun været oppe og
nede to qange. Nu vi11e Rødqård hjsmrmBr
vi fik ham da talt fra det.Helmer sa9-
de at det var da en ærlig sag at brække
sig i en andens mands sovepose, og han
tilbød da også at vaske den.Lidt efter
Iidt faldt der ro over sa1en. Steen hav
de været vå9en og havdB forkyndt, at
han ikke kunne finde sine briller. Han
spurgte desuden hvad det var for et
svin, der havde brækket si9 på hans so-
vap ose ?
Det blev morgen, og vi var ovre at få

morgenmad på en restaurant samt hente
(fortsættes slcie §
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Den dristige fætd
af den berygtede og lrygtede motorcyklist S, A. Hare

Vor udsendte medarbejder

Da den store mækine med 2 hovedcylindre, direkte indsprø.jt-
ning fra karburarorerne, lastvognsgearkasse og -trek, tåstyrke
og rrekkrafr som nogen kuel, først starrede ved 13'eade for-
søg, ved ar det ene srempel gav der andet eo lige venstre, hvor-
efter sidsnævnre for tilbage for at øge till,øb til den lige høire,

det var rvunget til at give førstnævnte,
På grund af de 13 srardorsøg var jeg på forhåod klar over, ar

turen ikke ville forløbe helt udeu uheld.

Jeg oaodede mig dog op og drog afsted.
Efter ro dags kørsel nåede nogle særlige

oplevelser. Jeg nåede kun at 1 rev,3 fem-
årige drenge, 2 gamle damer der fonøgte
ar hjælpe de 5 førsrnævnte t fodgænger-
felt netop som jeg kom gemem Lyon.
Takker være modellens lave tyngtepunkt, gode vejbesråenhed
og mio egen koldblodighed undgik jeg at vælte. Der var kun et

ar gøre, nemlig lave en dobbelt udkobling, trykke geamtangen
ferutialespzrreren og
ed at placere højre og
håndtag på forakslen.
fra højre håndag til

de to megafonkarburatorer blev spændt med 25 kilopond. Det
fantastiske resultat udeblev ikke,
Dækkene hvinede så gummic fløj af i strimler. Samrlige byens
politiberj
hvinene,
mer, der
ikke kan
meren på den kaninfarm jeg passerede med 260 km/t for fri
udblæsning (alt hvad der havde med udstødningen at Eøre v^t
didt af mod asfalten i skarpe sving) 14 dage senere konstare-

rede at alle hunkaninerne flk fra 2 - 10 unger mere end han
havde regnet med, såjeg tznker at haukaninerne havde fået en

mindre forskrækkelse da jeg passerede famen.
Efter 400 km's kørsel opgav det franske militær og lufrvåben

den spanske grænse, meo toldbet.ienrene kig-
uoderligt på mig, jeg regnede dog med at der

så en sådan motorcykel hver dag. Jeg ventede
en halv rime mens de ordnede forskellige papirer, og skulle
netop til at køre, da mine supersoniske ører opfartede lyden af
udrykningskøreojer og hvinende dæk 10 km fra tolden. Jeg
fortahe tolderne hvad jeg hørre og de bad mig vente lidt.
6 minucer og 7,379 sekunder senere (målt med mir EDB-sryrede
stopur) ankom 10 milirære personvogne med eksperter fra alle
forsvarsgrene samt to af general Francos nærmeste sikkerheds-

politiske rådgivere. Jeg udrede mig og spckulædc på, on
der var udbrudt ktig, eller om der vu a æelsa Jcg villc «c
mig overlegent op på mit superacelentio§& (a ridligæ
andlægatol) for at betragce sceneric fn « oæ oqiÅ
punkt. Straks sprang tre eliteoldater oed m oasliapiol i 't-
ene hånd og ea håndgranat i den mdo fra fn ooglc ipl
På grund af et efrerhånden indøvet refleks, grå iq lroluq!
om et håndtag på bagsiden af højre søvle, nu havdc ica i hir
den mit berømte eller om ou vil berygtedc og frrgt d. hftd-
viben, kørdawbslez med en 7 oeter lug riplc*:& plæe
i den ene ende, på kæden er der for hver løbcodc 50 cq pE
cerer æ spæialhærdet andhjul,
Der siger sig selv, at dette viduderlige legcej i oiæ ou*clEG
ame afvaboede soldaterne i løbet af 1,383 ætutr
Nu ville jeg have en forklaring, og den fik jeg cfær et office
reme havde rystet den værste nervøsitet af sig. Da visc sig a!
selvesre hr, Fruco havde iagrtaget et kzmpereigc miliur-
fremstød i Frankrig på sit radarskæm og ekkolod. Der havde
både v
det på
var på
strals
fandr sig ved der spanske granscted.

Jeg forklarede sagens saomenhæng og de åndede lettet op.
De telefonerede sraks ril Franco. Det var ham selv der tog
telefonen. Haa virkede meget febrilsk og lervøs, indtil han fik
hele forklaringen. Han insisterede på at jeg skulle være hus
gæsq jeg ville ikke skuffe bam, så jeg tog imod budet'
jeg havde ikke spist siden jeg om norgenen forlod Damark,
så det pæsede jo meget godt.
Generalen tog imod mig med åbne ame, han rystede dog sedig
af nervøsitet oven på den hektiske eftemiddag, hvor hans kære

forcromede kæder og holdr hippie- og fremedarbeiderbstan-
den nede på et minimuo. Jeg ovematrede hos Franco.
Ved morgenmåltidet viste han stot inleresse for ac få mig ind-
lemmc i hans hær, jeg kunne fi itlet generzl, hvis bare jeg

ville sige ja.

Jeg afslog, fordi jeg jo havde ferie, ieg skulle lige til Åfrika'
foi at starre er par borgerkrige og lave lidr siov i gadm.
Ham Franco er ou alligevel en gutrermand. I nattens mulm og

mørke havde han fået fat i nogle nye udstødningssystmer.

Jeg hilste af med ham og kørte sydpå. Ved middagstid var jeg

ved Gibralcar.

Forcætts næste numoer, hvis jeg

overleve! ntste etape gennem Nord-

,Iiilå lllf ogørken med 
" U

TAG IILM OG TYSSIIIEDER
meA, der er sild(ert nogrn der ba,r veret på /
en spsrtlend.e tur i somer, eIIcr her}\Jeme-_./
fra"

- _lI\/

fi-*.ftun
på Iantttoft Iko
frocleg d.cn 29.
k1. r9.ro.



S.M.C.C. contra Club 59

Jens Lyn Grffe l-n aotloa Eetl fo:roand.ea,
dryer Ftl og kassereren i beggzrrnden.

ll.rr", tier va.r icar'tlg:r fors'særket ar'
Speclal-fo1k, 2 6)'et, 5 speclalister,
vanclt noget ned ! nå1 nod l.
net er jo ild{e den store lnteresse d.er er
for fodbolcl Een rlar får da l«rn d.en sjov
Ea.r:. selv 1aver.
Efter kaml'en var vi i DLe:græs og få et par
pøIser og noget at s§I1e dem ned ned."

Trappenlcanp 1!12

træfl-mærker. omkring middagstid star-
tede vi hjemtur6n fra Trappenkamp.Det
var Steen og Heine med dBresrroLie-
bDænderErrdBD lørta an helt tiI Echen-
fdrde. Vi 9jo.de holdt lige ved krosn
i EchenfUrde, hvor der før har været
træf.
Her flh vl noget at spise, og Steens

trecylindrede oliebrænder havde det tk-
ke så godt, så den skull€ d€r lige k19-
qes på. DBt tog bare sn time. Oet var
jo også en Triumph (en oliebrænder) -
derfor.

I
Vi fortsatta, og ved kiosken før græn-

sen standsede vi flor at få fat i de ci-
garettar, som vi nu måttB have med.
Illens vl sad udenfor og fik os en bajer
sller en coIa, som man nu drikket, kom
der en mand og snakkede med os.Han sag-
dB noget om, at det var nogle flotte
maskiner, vi havde, hvilket vl jo havde
hørt før. Denne fyr ville give en om-
gang ø1 og colaer tiL bordet ha-ha-ha,
og da det ikke er hvar dag, sådan noget
sker, log vi naturligvis imod tilbudet.'
cfter at vi var kommet over grænsen,

skiltes vi. vi vaD noqle stykker, der
fortsatte med Steen hjem ti1 ham, hvor
han gav kaflfe. Her fik ui en saftig mc-
snak. Fra Steen fortsatte vi ti1 gutter
ne i Kolding, hvor vi. fandt frem til
Kåre, og minsandten, han gav også kaffe.
Efter at vi hevdB sundet os 1idt, sad-
lede vi vores vj-Ide modeller op 09 fy-
rede dem af mod Esbjerg, hvor vi var
ved ni-tiden.

Tak for 6n god tur, og med IYIU-hil-

"'n --!grgEgEgBr:-9Iø-!9IE-[g[-
__9I9Iyl!999qrLE1E!_

--!g!Ir1å9!1[elEEE!-
__!9!91E:9EI_

BIG JOHN medl. nr" Io2.

Hotorcykel - l(lubben

[alkene
ha:r eendt os 4 stk.
trrfhprkcr.
Ihrke:me tllhører to af vore me<lIcmerr
HEnB P. Nlelsen og Chr. trbank And.ersen samt
EennlnA Ihlegen og KaJ Grrinfel<I.
I,lærkc:src bllver sendt til Eans P. Nielsen.

Itlordeu.ropae 1 e n g B t 6 kok efter en
stor llclsats 1 fo(Iboltikaapøn.

e\



D anske Motorcykelklubbers Råd
lontlÅ-1, DMC§ fo:srål er at sa.m1e danske
MC-klubber 1 sager af fæ11es l-nteresse.

DEITAGffiE: AI1e MC-klubber bestående af
landeve jsmotorcyklister ka:r være ned.

aÅ.lrtr Rådet består a.f et antal r€presen-
tanter fra hver k1ub, så vldt mrIlgt ikJce
flere encl nen hsx stex@er (se nerienfor).
ntrlSøm: Rå.dmøde hokies J eanee årue+
skiftende stecler i 1.andet, der llcikaldes
af f o:retr:-ingsutlvalget.
IORREIMNGSUIVAIG trU: Rådets tiagllge a.r-
bejcie varetages af et trII beståenaie 8J ,
personer: Oatlføre!, selaetær og kasserer.
Dette trU ha.r ingen koupetance, og rnå lom
ud.føre ti.ug der er vedtaget a^f rådet.
VAIG Åf' trII: På efterårsrådmø<Iet vælges
tr\I, de tllstedenrarende klubber har stemer
i forhold tll derss nedlenstal, son føIger:

necll. =

nesud.en væ1ges ea hlttsk r€visor.
KONTINGE{T: Til dælcrine af rådcts (ff's)
ud.gifte! t1I admirrlstratlon, betaler hver
klub et år1igt kontingent på 1r- Ir. pr.
med.1en. KontJ-ngentet er forfalileirt tl1 be-
talJlg hverb Sr 14 da€! før cftertrmødet.
IRÅtI(ALil{Dffi: Å1 forhaldlllg af SlC'g tou-
rllgkalencler påregnes oveldragBt t11 rådet,
sålettes at en nlltlre fortJeneste ved dette
salg kan være nedvirkende tl1 at holde kon-
tilgentet så lerrt soo roult€t.

BIÅD: Klubbez:re har spalteplads tiI zddig-
hed I bLadet Touri-ng Nyt og nctllemem.c kan
efter eget ønske tegne aborneuent cll.reHc
hos [N, le. Jor- åxIigt.

Denne pl-an over DMC's vlrke blev vedtaget på
klubrådmødet i I(a}rndborg, 1ørdeg tien 16.
septenber 1972.

TOURING NY]T

Evls I ønsker abonnenent på IbIIRING l[I[, kqa
I sleive tiI S.M.C.C., Sønrle:sangveJ 8, As-
kov, 55oo YeJen.

YL sender Jer så et 1-nr1betalfugskort.

Abormement l.rtdtll 1. J:u.1i 1973 koster 1!roo.
Der udkomer I nu@e åxItgt.
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5-24
25-49
5o-99

1oo - 199
2oo -

1 st.
2-

5-

Ti1 klubrådmødet den L5. septeEbe! på Jera-
baJrehotellet 1 Kalundborg, var cler :teprasen-
teret følgeocle klubber:
BltJ-klubben, lilC-Cheuff øre:ae, Eed.erlcia,,
Club 5lrBsbJerg, liE DragenerEolstebro,
FalkenerEaderslev, IshøJ Tourlng q[ub,
Knastenr$n, Motor Qrkel Tourlng C1ub, ItG
Club JlrNordvestsjæ11and, MC CUIS J2rEobro,
Spinnilg [rlh.ee1s, Sklve, MC Stonpers, [histed.,
S.M. C. C., lE-[ravellers rEermJ.ng.

Næste klubrådsoøde Iøzdag den 27. jarma.r 1
Esbjerg.

f å MCTC's ekstraordllære generalfors"ril-}
vax der otervejende uajoritet for, at t11-
slutte slg DMC på lige fod ned. andre klub-
ber. Det blev også ucltryIdrellgt s1ået fastt
at MCTC hverken vi1 e1ler mÅ. prøve at få en
doninerende stll1lng i forholdet tl,l de an-
tlre klubber. Det blev vedtaget, at DMC nå
bruge MCTC's blatl Torrlng Nyt son netltlelel-
sesnl.cidel ti1 aIle klubber der er tilslut-
tet DMC. net blev vedta€Bt at følgencle 1i-rde
på Touilg lftrt's forslde ,,landsorgalisation
for motorcykl:lsterrr skal slettes. I stedet
komer der evt. til et stÅ ,,Blad for aotor-
cykllster" mea det er så vldt jeg t"' 

""
iJ<l<e endellg veiitaget.

Der blev vakt et fonctnJ-rrgsudvalg, og det
kon tlI at se sådsr ud.r

orAførert lrH.chs€I 1V1e1sen, Xlll'J-klub
K&sserer: Eennlng Schnicltr trbLkenc
Seleetee: Itermtng §kou, MC Club ?1
Revlsor : Kurt Blrkr IshøJ Tou.rlng

I. Lat.
EÅI[STEOII{TAÅFFEf,

2o.'21 Tenar L97,

Je, så eka,1 rrt ud t <leu kolde @e. laatr-
ncntct holdce I EJeraLDÅl, der lre8cr 15 h
nord. for [hl'stett oA 14 h føe Fmstho].o.
lbeffet holdes L MllhleJæn trvts lcJemå-
let gtr 1 oriea, ellere s@ tclttref:fæ.
Der er hotcller I am:hcclæ, så begmd lldrc
allcredc at ryete I tukse:re.

Det var lldt on alen r§rr orgarlsatlon son
uan nå vcnte s!.g en clel af, ila der nangler
semenholal lndenfor deask notoroJrl*lme.
YL komer lgBn rned et referat fra klubrAds!
nødet 1 EsbJerg 1 nsste ar.
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SE HER.
Ekstra kraftiq specialsyet nylongarage
til motorcykel med tyndd6tov forneden,
passande tiI alle modeller undtagen
Bfll, sæ19€s for loo kr., ny pris Z3o kD.

Frank Thrane
Havnegade 5l

6Zoo EsbjeDg.

Tomandstelt med oversejl, kun brugt et
år, sæIges for 125 kr. , grundet køb
af større.

Frank Thrane
Havnegade 51

6Zoo Esbjerg.

Ny adresse:
s.M.C.C.
Søndervangvej g
Askov
6600 Veicn

Nye mBdlemmer.
Nr. 14I Jens ChDistensen CF-Kasernen,

6350 Padborg.
Nr.143 Chr. F. Andersenr Kærhaven 5c,

64oo Sønderborg.
Nr. I44 Rasmus JBnsen' SundsmarksveJ 92,

54oo SøndeDborg.
Nr.145 Lars Breumr Lupinvej I?,

6400 SøndeEbDrq. U
NE.146 Bøtge Andersen, Bro 6' 6440 Au-

gustenborg.
Nr.147 chr. Christiansenr Bro 1I'

6440 Augustenborg.
NE. 148 Robert Christensen Ravnholt,

6o65 Veerst.
N!.149 Jørqen Feldskov, Ø. Gesten,

6621 Gest€n.
Nr. I5o Erik By9, AIsIev Kro,

6?40 LøgumklostBr.

B[v]lJ-motor, R-5o eLler
i god stand.

Er1inq L.
Krogve j

67oo

R-6o købes, helst

Pedersen.
2l
Esbjerg.

NYI0NS/ET
bdkser og ja,ldre, sæIges fordelagttgt.

?ou1 Lertad
Søndervanryej 8

Askov
55oo VeJen

II(oNTIDA AGV

YA §tzZlfizmHA
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Åut. forhaldler

Må+å-
AAGE

KROGH
QVH - A4æUryt - §pætalø,*Letd
A (045) 616c6 - Chrirtlanrfcld

Tryt: oFFSETA, åil Mork.. t.lt (05) 37 73 33


