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§ilIwtQ-rnorrEN
Onsdagsmøder

Vi nødes I{Vffi onsclag på stranden I
Åbenrå er kører derfra kl' ca' 2o'00

Ang.treffer hen-
vises til touring -

kalenderen

SYDJYST( MC - CLUB
Sø»deri,ab8vei 8, Askov, 6600 Vejen.
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J

=== GÅl\iL! KLUBBIT\D4j ===

kan stadlgvæx fås ved henvenoelse
til et af bestyrelsens roedLeuner.
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klubmærher
S.I1.C.C. mærke syet på filt. Kan

1æderd.ragt, -jakke, telt osv.

Koster lcr. 10.00 pr. stk.

Ef terlysning
Klubtms søses i nerheden af trbenrå.

F.eks. en nedla-t landejendom, et styk-
ke jord, hvor vi kan lave et klubhus,

e1ler en nedlagt Bnsgav.
nen der kormer med et forslag, som karr

bm5,es, vil som beløminpr få 2 års gra-
tis Dedlemskab.

Bernærk J
net kort, der foleer med klubbladet, kar

br:uges ved køb af nc-tle1e hos fi:rtaet
GOSTA JBISEN FItsERGIÅS

Solituclevej 4 oe 14

2200 l(bhvn. N

I vlI kunne få rabet ved forevisning af
kortet.

s. 14. C. C.

str. | 4o
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Elefantentreffen ha.r vi afle hørt onr og
nangp &f oB prøvet, men Soalt gn oÅnecl ef-
ter holdes <ter L Otlemuald i byen Eannel-
bech soo pÅ grtmal af en vls beglvenheal har
fået nevaet

Jeg havate fAet et prograe s.f KaJ lwori atel
op§stes at der I raI§et tud,gJ.L 6n Ziel-
fslr+ tffor førsteprølen var en Suzukl
2ro caa. Det kan nok sigee at der var noget
at køre efter, og nå.r det så sa.ntltllg var
et treffen ikke hevrle prøvet førp bestente
ibe Elg til at køre tlemeal.
&r fantastisk zrte blev utlarbejdet, [rlclen-
ten trimet og 1Idt reeplse puttet I tark-
taeken - så va.r den,§rzuJcl hJerme.

Jeg havde toltllertld glent at ofre ttl
vejrgu<lerae, det slog n1g da §ag tråede
nandgborg. Sneen fa-ldt tet og fuoeten gjorde
veJen glat eon eabe. Jeg nåede dog Itzehoe
clenne fredag eften onentl lldt forahket.
Polltlet kiggede engeng, eteupleile rott kort
og vLdere glk tiet nod Gliicksts.ilt.
IIer ver lntdlertlci ea EEde der var lirlt for
glat, pludeellg 1å jeg og rod.eale aialt på
vejen. Glat tlet var d.er, for jeg kunne lkke
stå feet t11 et reJse cryk1en. Fetter ver
lnltt1eltid urle at gå tur neci 1LI1enor, og
tle flk sådan eD Eedlltienhed necl nlg at vl 1
fælIesekab flk rejst oyklen. Styret br:æklcet
o.g bøjet sa.rt fodM.leren eløv, nen nå.r nan

§er-komet afsted skal tlcr någet tt1 at
trpp. en, sA ned t:.i, r-ergen r ån r-al:t.

På clen anden slale Elbea gik det vltlere rood
Blake Eed. to b,/+t det ver elmpelthen r:or-
Ilgt at køre et8rkere. Åf eame gnnd. nÅede
JFg føret OLrlebborg hen ad iaorgenen.
Ifu nåtte jeg beclrøvet se i øJnene e't tle?
hgen Suarkl blev t1I nl.g, clermegang.
Efter oorgemarien glk det vldere ad notorr
vejen ove! KøIn og EIeÅt over no<t trlank-
fu.rt, hvor vejret plutlsellg va.r helt fop
å.reaetlgt.
YeI sriko@et og efter et have slløet slg et
rære1se, uøtlte Jeg t ø1te1tet mln 6an1e ven
lla.nfreri 1 firlal EllltatrrrrJ.fots, aoD han også
kørte for. Det gc.k illce helt stt11e af og
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det var en etor forrlel at clet lkke ver glat
cla nan slorlle hJwad.
Søn<leg foroL<lrlag etarteile hovealbeg:ivenhed.en
lfo:s af sktves§tlrring ne<l agte Kentokey
geearter, førat flIt, Icudt og kugle i Iøbet
derefter sortkrrilt vecl foghotten og 6å
flintea tllbage kler tll anele€i. Et drøn og
en løgaøJ1e bekeDiltgjord'e clsrdet.

l,[ad. rrl(aaonearr i hår:d samen netl ]led]ecl fra
BrlrgEtedt.

Det var log€t aler gav gen§tt L ekoveu I det
flostkla,re veJr.
Jeg vsr pLeoeret aul nr. 51 ef 65 cleltagere
og e3refter hved Jeg har hlllnet op@r6e, derl
følgte tlensker tler har slsritt ?ed. dette tlef-
fen. Det var tle opå en stor oplcvelee, ct
trTlike på e.ftrelrteren tlI et Eå geno],t 8p-
'nær og få røg og brrdteten @ldt t aaelgtet.
llhn lor:rne tage øreklapper på, M.a uan nente
ørene Lkks var stæLe nok.
Efter s\drdngon røg il. pLoerfug op tl1
nr. 2o ssmenlagt.
Føret LC.. 16 kon tter gqDA 1 prelEudttellngen.
l,Iftlt urd.er overæek}eleeltlo alr der €t per
a:m. eoldater pÅ Ea.rley Chopper, Jf, head
ellergt iler nante elg ør5rdt, Eelv @ tle lkke
havdle cleltaget, nen tlen etore uÅtte da ogpÅ
lagge :søv tll sr sru eu@fs1aDso (tmk på
noget andet KaJ) og det gJorde drt vr1 tl&e
belugeltgsre et lnrksenre ner blstEt lEvot
ha,lvt af under tuurlt€let.
§r2ukL'ea bler vurilet ef en 19-årlg fua
Ssrrbdoken.
Jeg hume ovarutte I xflrg8tsÅt hoa l{anf:setl'
hen ekulIe først e.flE?ele nllLteæcykJ.ear rå
Jeg atartede eleae på an gkca tul 1 det
Ibostklare vuJr. Åpropos floet, gaskablet
frøe(efter 4o lo)fest" Det tog Ee &!a ttd
et få det ordnet, at tla lilg ko tfl BErgr
etedt var l{arM. og trans kæe ta6ct I Uy€D,
ile tnoetle Jbg haTde onbost@t nl8. Ilare rc-
al€r rrr fultllerticl §eme og tlet var lkke sÅ
rfD€e.

fortgottee al.ile 5



r
4

i

I

Jeg vil her orøve at skildrs de 5 år,
som er gået, siden S.fll.C.C. bIBV star-
tet.
0Bt h6Ie b6gyndte over en kop kaffa

elter et Dl'l i sp€ed!,ay oå Esbjerg sta-
dion. Jsg kan kun huske nogle af de,
der var mad, nemlig flormand Steen,
Bonni 018, 1i11e 01e Boisen, Finn Knud
sen, Ib Lorentzen og så nogle f1ere,
som jeg ikke kendte.
Vi kom til at snakke om, om der ikke

var behov for en klub her i Sydjyl-
1and, for det måtte der da være med
alIe de motorcykler hver onsdag på
stranden i Åbenrå. Nu skal det Iiqe
nævnesrat i 1968 var der ikke så manga
motorcykler som idag. Vi var virkelig
mange, når vi var omkring 2o cykler.
Enden af diskussionen bIev, at Steen
viLle sende os et kort, og vi skulle
så prøve at, få så manqe med som muligt.
Kortet kom, og vi blev bedt om at kom

me til en stiftende generalforsamling
på Katvø SadehoteI d.25. sept..l96B,
og jeg skal Iove for, at der kom motor
cykIBr. DeD var ialt 87 mand. Der var
folk fra hele Sydjylland desuden fra
Horsens og l,iddelfart.
Først skulle vi finde et navn tiI

klubben. Efter flere forslag blev der
enighsd om, at den sku11e hedde Syd-
jysk liotorcykel CIub og forkortet
j.li.C. Senere er der så kommet et C
mere ti1, da S,11.C. kan lorveksles med
Sveriges iiotorcykel Club.
5.lvi.C.C. havde sit første arrangement
d. .28/9- 68, et orisntsringsløb, hvor
kun 9 mand mødte op, oq de 3 var fra
Viborg. 0eE var 2 præmier, givet af l-
9e Krogh, Chiistiansfeld. lge (rogh
har veret meget flink til at give os
noget, når vi har manglet noget til
vore konkurrencer.
0er har vr--ret Lavet lorskellige ori-

enteringsløb oq på1ideIi9heds1øb, en
ovargang i samarbejde med ASAf!], men
det var åbenbart j.kke lige det, folk
var vi.Ide efter, så det 9j.I i sig selv
1gen.

D.9-1o august- 69 afholdt 5.ttl.C.C.
sit første KaLø Tri:flen, det var dBn-
gang Danmarks andet int. trælfen med
ca. 25o tilmeldLe, deL passede ligB
tiI Kalvø tsadehotel, men som årene er
gået, er stedet blevet al.t for 1il1e,
da vi i år er nået op på over 3 qanqe

;:":"1:;; i:: Hi,';3: 3:;"":':";"::e
den ham, der har tilrertelagt de fIe-
ste af de konkurrencer oq træffener,
der er blevet afholdt i 5.lvl.C.C., og
vi kan vist a1le bliva enige om, at
han har haft succes med de fleste.
:log synes jeg, det er en skam, at vi

ikke til l(a1ø Træffen kan lå den sejl-
tur tiI Barsø søndag moDqen mere, for
det var noget af det mest hyggelige
ved hele træFfenet.
De efterfø19ende år er der ikke så

meget at nævne noget om, kun at med-
lemstallet i første halvår af TL var
helt nede på nogle og tredive. rJet
kan skyldes, at der var bLevet star-
tet 3 nye klubber i Sydjylland, nem-
Iig Falkene, HadersLev, Club 69, Es-
bjerg og lidt senere Grænseegnens
i C-C Iub, l(ruså.
)a Falkene, r,aderslev blev startet,

hvad der da også var hårdt for rned-
lemstallet i 5.w].C.C., blev der spå-
et, at 5.l.,r.C.C. ikke vitle eksiste-
re I år mare, men klubben kom da o-
ver det takket været vores daværen-
de dygtige kasserer t'togens Auch-
Larsen. Idag ligger vores medlemstal
på ca. ?o mand.
Je Fleste af de arrangementer 5.lYl.C.C.

har, er efterhånden en tradition så-
som Julestuen, Hytteueekenden i Å-
bæk, fastelavnsfesten, haIø TræffBn,
Hyggeueekenden, der i år var Iavet
sammen med Tourinq uiBSt og ikke at
lorglemme Hanstholmtræifen i samar-
bejde med Stompers, der sidste gang
samlede ca. 9o mand i januar måned.
Vi har et udmærket klubb1ad, som e-

gentIi.g foLtjener at udkomme ffere
gange om året, and den gør, men der bli-
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ver næsten altid svaret fra redaktio-
nen, hvis man spørqer eFter den: Vi
,,,angIer stof. Jeg viI opfordre lolk
tiI at skrive, hvis de har haft en god
tur eLlar ueekend, for det er en be-
tinqelse lor, at klubbladet kan ud-
komme.

lier er noget, vi mangler i S.lyl .C.C.,
og der er et klubhus. Jeq ved, at be-
styrelsen har Iedt med lys o9 Lygte ef-
ter et. oer er blevet skrevet til de
Sønd8rjyllandske amten om en grund,
men de har ikke kunnet hjrlpe os, så
hvis der skufle være en, som ved, hvor
der er an tom sandegrav el1er no_oet Iig
nende i nærheden af ,tbenrå, er vedkom-
nende vist meget velkommen hos besty-
relsen.

i edlem nr. I7

r:! 
Frank Thrane'

tilenileg var alet hJeoad. Lidt reED ved l,l0tz-
lrurg var tlet eneate det blev tlI.

Steæ

PSI Der er lkl<e BA larg ttd t1I riet a,fhol<les
lgen, så p!øv er!€arig.

SiBLGES

EalvkÅbe; glea L sfukker
2 GlrlIr4len, Daeien rye
Verkstetlehånclbog for Ysnaha fR,

på eDa. og W*
roseredolskatalog gratls.

Snrgt teIt, \p.1ås lstyldcer
1 lllnor sptor*anere, velegret tL1

MC-folk.
Ny prLs 1{oor- - salgss for

1 gumelt Zels-l-kon fotoaparat
1 ook. ooclr.-teIIer tl1 BPtrlI

&nst A. Peul
Iadega&dEerk 6
Ilamelgy
65oo Yolitsrs

1!or- le.
loor- -
250- b.

25r- b.

Soor- 1a.
25r- læ.
25r- b.

L ANGTURS

KøRSEL

Sogeu Lailseniles Lualen d.en f. ileoeober.

Åut. forbanrtler

Erling Siøholm
Vø lund sgade 17-19

§ONDERBORG
r"u. (o44)z+ss+ aD\ UdStyr

II1QNTDA'.E,,.
Ti I be hd,

o8BMW
Rese rvede le



Hyggeweek-end
i
Gesten

lørdag over niddag 1æssede jeg den
lynhurtige 2 gears Eodel, og kørte
tiI Øster Gesten Skov.
Der var allerede konnet nogle styk-
ker.
tr'rank og hans faroilie saut nogJ-e
stykker fra Esbjerg havde travlt
ned at få lagt sidste hånd på vær-
ket.
Hen på eftermidoagen kon der fIere,
bI.a. en fl-ok fra Sønderjylland og
nogle fra Fredericia.
På et tidspuakt l-ød der en frygte-
Iig 1arn, vi vendte os forskrækket
on, og hvad så vi? lln notorcYkel-
lignenoe genstand kom farende hen
over engen. Han fj.k den standset'
og nu opdagede vi, at det var en
specialbygget CZ fra Sønderborg.
0n efterniddagen blev der afholdt
konkurrencer. Det begyndte neci en
nanøvreprøve, hvor deltagerne skul-
le køre i slafon på hurtigst nulig
tiat. En J50 four kon lidt for hur-
tigt fra start og brensede l-idt for
krafti.gt, så den fik desværre nog-
Ie skrammer.
Den specialbyggede CZ stj-11-ede seLv-
fø1geIig op. Svinget om <len første
pind blev taget i. bedste Ole Olsen
stil, hvorved twinsædet' ti1 stor
fornøje1se for publikun' faldt af.
EarJwerner er dog i.kke så piattet'
1øbet skulLe fuldføres. Røven på
bagskærnen, fulti gasr den k4aftige
acceleration bevirkede at nummer-
pladen faldt af, publikum krøb sam-
men af grln. Hans werner venaite s18
on, nej der var j,kke politi i nær-
heden. Så vidt jeg kunne ee' oB hø-
re på endnu et latterbrøl, faldt
forskærmen af u.oiddel-bart før nål .

Så var der skydning med luftgevær
og endnu en na!øvreprøve r der gik
ud på at gennenkøre en strækning
så langsorot son rouligt.
Om aftenen var der orienteringsløb,
og ellers sanl-ing on et lejrbåI.
Søndag morgen sol-gtes rundstykker.
Hen på forniddagen pakkede de for-
skellige sanmelr og kørte bjenad.
Jeg synes, at det var en riStig
hyggelig weekend.

nr. 136 Poul

RESERYERET TlL B{ MEDI,M.q

RA!IO
Gnrnd:tg Mffilk-3oy 1ooo, | år gareI,
tzrørger tLI at etøeos af clIerg soD wt
ealgas gnra<Iet etore reJseplmer for
5oor- 16. (n' prte ce. 95or-)

:,'&lk Thcneen
lblvaaeggrsd.
Askov
55oo VeJen

o+
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Den 25. og 26. øugust
Denne week-end vtI Jeg rar berette on.
Jeg havde fået §st tl1 at besøge øen Si.Id.
2! 1 benzh helttt på tanken, ned til fozs
Eardea. HE! hrirrde hdka-ltt tl1 bestyrelses-
Døde oE .ftemldda€en, jeg nente ll<ke ilet
vl1Ie betyde noget, for då-rrl11e alltgevel
ikke få noget beet3rret. Ilan nentc an at
hens tllstedevarclse va.r n ilvendJ'g, han
rrlLle lll<e oetl.
&r tlne senere kou kassereren, Iraa havtie en
oaesc op§snlnger om troffer eon skulle an-
Doncenes 1 l0rbildcen (de vil clog a1lc være
'rt over I hlstorleD nÅr tlen uclkouner)"

-,, 
eD tirne senele kon trhank, hen va.r f\rltt

d SÅpå.ood, ttet ven de andre 1kke, noget
eku11e der ske, clerfor gik vl alle lgang
mecl et ade foirandsr ucl af luset. Mecieng
tiet stod på kou KaJ (porro) oS hje.Ip t1L.
Da vI vsr færd1ge necl det kon XaJ og Sorge
fra SønderborS. Snsld(cn g1k, lulgeren neld-
te slg (rtet var nenlig lkl<e svErt at Ede
tran utt af hreet). I!.ark, KaJ og Sorge kørte
hJeu - vf andre kørte på I(aIø for at eplse.
lled.ens vL sad der koo Hofure, han er Jo også
1 bestyreleen. Under taflct besteute vL os
tlL et kere tll Sl1tt on søn<lagen. XsJ (P)
vllLe lldce ætl.
Efter clenne beslutnJ.rg kørte v1 hJen tl1
fo:oan<len og tlrak resten ef lrans keffe.
Dot var 1ørda6ent

Da Jeg søndag før olddag llttfanttt olg hoa
fouundea, yer de ardle koumet, ogsÅ XeJ
(p), aet alr€tlc ll<ke ).ør6e lnden vl koo af-
sted.o

Det va.r d.en veek-eDdl

Da vl havde kørt en tid kou fo::roanclen I
telkc on (1o, frarr kan tærrke) at hen havde
gleut elt pes. NÅ, han fjl< det hentet. '

Vl kørte vltlere, pludseltg var Helle væt<.
Yl ventede en tltl, tler kon Jl6en Hei.ne. YJ.
fortgatte tll Ilavneby på n rnrø. Her traf vl
Hehe, han var kørt en anden veJ.
Vi blev enlge oo at splse før vi tog ned
fargen. Medeus dette stod på afelørede fotL
oenden, at ban rucede en volson harue nod
fardselspolltlet, fordJ. det havde standset
et cykeIløb, hvor r.lrtterne hevde overtrådt
ferdseleloven. I(aJ <Ierlnotl nente (soo noget
helt nyt) at loven skr.rlle holdes, pÅ tlette
gzr:n$Isg startecle cle en cllslo.rtlon, sou fuld-
etu{cllgt ødela6de nlatdaes}Vgæn.
I(aj hevde besluttdt at'han kun wll1e give
25t- b. for at seJ19 orrer, det kostede
l4r- h.r.overaskenaie nok stocl hans stmd-
purlct vetl Ea€t, h8r! v€ndte otr-og kørte §en"
Da vl endre kom onbott 1ed v1 a.f en vol.deon
kaffetø:ret, tle! \rar helciigvis nrllghed for
et købe dette.
Vl kon I lard og kørte stmks nod Weeters
Iand. Unda:weJs punlcterede Helltc, d.s.g. at
han 1lge harrde rnonteret nyt dek. Jeg v11
lkke elge at han er et fJol§, nen de! var
tre bu1ler 1 elangen lrd rnocl falgen.
Da vl nÅede llesterlanil, stillerle v1 vore
lacetle og gl-k en tur rrmatt 1 W€n, det alet
gav en volilsbm treng tll førie, ale det vEr
overstået, kørte vl tgEn tlI frrgen, rlrak
kaffe og spiste ostemad."

Str J. P. Yilllers Nortcnren
nedI"nr.15

yøhamaklubbens
Niels Ebbesens Rally

Deri 20.-27. naj alhoLd! iamaha CLub
Arhus, .reres årlige Iriels :bbesens
Ra117 .

Fredag aften kon Drnst o5 hentede
nig, vi l-æsseqe mirre tirrg cag på Guz-
zien, så gj.k det mool.irorsens l,^0-ULubs
klubhus i .iatting. Vi sI og rel-tet
op og hy1;s.ecie os veo et Iejrbå1 t11
hyg5el1g I{C-snak.
Løroag Eor6en opda6eoe jec;, at rjrnst
sover ret låst, sel-von kairen er
færoig og rur-qstykkerne snurt, skal

man råbe noseL otr, ilt qer er 11<i r
G\zzien e1]ei, at kI. er 11.)> oS'
at han skal være inoe ved lienrik i.
Jydsk l1C-Center inden k]. 12.00. Nå
han kon op.
Vi kørte ind t j.l iienrii, hvor vi
snakkede med mange, rer skulle til
I'lu1erace. på iting lJjursland, oe fles-
te vil1e ciog kun derop, for at xig-
ge på skrottede trooeL1er.
iå kørte vi, oilekte ti1 Y0Å's klub-

v
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hus, vi blev budt velkoEuEnr og slo'g
vort telt op.
Iidt efter kom fornanden fob klubbep,
Lelf Degn ben tj,I mig, og spurgte
on ikke jeg havoe kørekort tiL l{0.
Det kunne je6 jo iltke benægte, så
han tilbød nig, at jeg nåtte }åne
hans Yanaha 150. Da jeg netop har
Btor interesse for en sådan Yaoaha,
sagde jeg strats ja.
Vi fik-et rutekort og kørte afqted.
For nogle blbv turen nod nå1et ne-
re ål1ei nindre direkte, for nit
vedkoomende blev ruten på. 60 kn.
til 1r0 kn. Jeg nåede lige i nåI
iBden løbet slutteoe.
Så var der aftensEad, nenuen stod
på nillionbøf oB øL.
Derefter var der speqj.elilrøverrde
bestod i at til-bage1ægge en str6k-
nj.ng på 10-15 neter hurtigst nu-
ligt på stylter, alle noreoe sig,
til det blev deres tur. I den,næste
konkurrence gjaldt det on at holde
en hullahopring 1 gang så 1ænge son
nuligt, ,det var jJrnst tenmelig
skrap tilr Deretter var nuslkr dans'
øIdrÅknlng, iryggelig snak og hvad
oan elfers havde lyst til. Da det
begyndte at blive 1yst, gik jeg i
posen.

Søncia6 I-orBiddag var der norten-
kaffe, og oet lykkedes efter nan-
ge forsøg at få ornst op.
Hen på formi.ddagen gik vi over
ti1 Niels llbbesens rjg, et stort
egetræ.
Or efternj.ddagen pa(Kede vi sao-
tren og kørte hjen.
Jeg kan iKke lorstå, at oer ikke
komner flere neo tiL sådanne ori.-
enteringsløb, for det er virkelig
sj ovt .

)ir. 1J6 Poul

EORSENS I[C-KIU3
lnviterer t1I feet lørtag den 2o. ol
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