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af krig
Der var engang en mand, der

kObte sig en motorcykel. llan
var glad for sin motorcl'kel og
regnede faktisk med, ar det var
hans motorcykel helt alene,
rnen se, der tog han fejl, En dag
kom posten rned et brev af nre-
get officielt tilsnir. \led ban-
kende hjerte abnede den lille
mand brever og en n:ængde for-
ntularer åbenbaredes for lrans
undrende blik. I)er forste der
fangede hans olne var en rod
mærkar:' \lot)l-t,[l At.t\(,. \,ed
en siknngsstyrkes lornrering skal
koretoiei, nir eleren nred ltol)
).1O1)H}Ll r\l.l\t. krlJc;, rrol;-
holdeliqt .rflevere. til 1je iovriBl
b;r'lsiJen pkt. r

:lrrivelsCn r,;rr l-ia 'r\t,)n,J-
.krii ttitt.'.tJenesrci i I iJorrrn.' ,)-'
af ,len forstc l:l.rni.et Ire:li4ik
tlel. :tt ric;r ull l<keli;e rrrutt,'-
, rlielelc-: i), .in rrrotr'.siiicl,

nrr han sonr e jer af den ulyt(sa-
Iige rode rrrodebef,: ling blev
kaldt, uopholdeligr skulle begi-
ve sig til l.indved Kro rrernings-
bestenrt som beliggende 10 knr
N for \rejle r og for at narre fjen-
den stod der "ej til korsel fra
ost". Kgrslen til mødestedet
skulle foreg;r rrred nedhlændet
lysi

I)ct ovenfor skitserede sker
Irver daq lrerlrjenrme. \lilitærcr
' beslaglægger private koretojer.
sorn "uoplroldeligt skal afleve-
res i en for landet kritisk uden-
rigspolitisk situltir.rn. llieren lrar
rrred rnrire ord pliqt til:rt rfle-
vere sit kgretoi rrq rf instrukserne
fretrrq.rr det, at ejererr cndrJ;r
lrrr I'l.lt,'l til at allevere det p.r
trr)ds .rl dc0 cvr. oilrstæ[diqlted,
ilt c1ercn ikkc r.rrler over henzin
.rl i(OrctoJCt er (,nkloJscl, rt nUn
rrcrPlurlerne (r (lc Jr(,rlcret e Ilcr

Yla!

- Der er sid'e{ogr

S€r "l*'o"*""
på sototoyEleo'

inddrJget, at korerojet er pr
værksred. l)en stakkels ejer skal
ydermere sikre sig, ar det kore-
toj han overdrager til militæret
er i 1;od stand. Siledes skal kore
to1et ved afleveringen være fe
syner med godr gummi.og m!
rore værl(toj og reservehjul.

()vertræde lse af bestenrmel-
serne straffes med bode eller
hæfie, og g;rr korerojet rabt el-
ler odel2ggsr. udbetales der til
eieren en ansat erstatningsværdi.
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'(/benhavn - Ystad - Swinoujscie - Warzawa -v'
Krakow - Tjekkoslovakiet - Budapest - Ljubljana

Venezia - Madonnina Dei Centauri -
Meiringen - Liechtenstein.

Efter utalli.ge ÅErge at slorlle igermem 'tlsk-
1md for :t komrne til irt ønskede feric;:al,
besl-uttede jeg smen meu Kaj og jir John
Playe- Villiers Triurnh-r'ortonsen - formmci
for li(-:- Morderne, mÅr:ke bedre kenrlt scn
Flrik, at ia::c tu:'en ,remem øs1: lmdenc.
Vi mødte: hos ilorni-r,Le i l:ramdrundam s;øn-
dag aften tiI en kop kaffe. H,,r enedes vl
om at køre over JueLsninde, da vi så }crrr:.ne
sovc et par timer onbord.
i'.ifter en velJ-ykxet overfart nåede vi Køben-
havn marda6" norgen ved 6 tiden. irik havde
bestilt servicc hos A6lesen på sin nye Intcr-
state, je6 fj.k ved sme lejlighed nyt fiI-
ter 1 min BIt'Irl.

tJrik og Kaj skaffede biletter ved lrDPl' hvor
llrik er nedlem, medens jeg fik fat i visun
ti1 Tjekoslovakiet, i2rne kr., og derefter

H:;":-å:iiitihl=?f?I, l'HT"i;:;,)"'
Disse tal er kun for mit vedkomende, da
Erik o61 Kaj vi1le sme vej tilba6e.
Vi nåede Ystad i p:od tid og sejlede tlerfra
kI.24.oo.
Nu kom vi ud for et rent ud sa6t mareridt.
At skaffe visum og valuta ornbord i det ny1-
der var Dæsten unemeskeJ-ig. Vi var da, for
en Eiang s§Id, så k1o61e, at sætte os roligt
netl og qyd.e en bajer til der blev kal<it
over højtaleren, at rn:. var det snart lukke-
tid, og så var det on at korme ball j- køen.
Efter en de1 flyilende sovepiller, spænd.te
vi os fast i flystoJ-ene, alle køjer var op-
taget. net glk nu nogenlunde med at fh sovet.
Neste norgen var der det sme cirkus ved
vium og valuha-1ågen. Vi brugte sanrne tak-

tik ',^rn on aftenen, deme ganl; dog morEen-
mad. / do11ar pr. ,iag val minim man si<u1}e
vckslc. :--ik oA Xaj sku11e lrave til 1o dage,
flrens jo.' skuI1e havc ti1 B daee. Vi h-vde af-
lever.t inirerrre samtid.ir" oe skratkepaven
liavde : j-vføIge1ig ikke bemærket mine I dage
så jc; rråtte op:så bøsse Jo doL1ar trods kraf-
ti,tc " tcster.
1 icl n '.'rr der lilt diset oq en srmle kø-
lirli . så selvfølgelig møebeskidtr olie-
tilsøiet hav:reter-æn og kulstøvbemøgede
bygnj.nger. Øjebliksindtrykket af lrolen var
ikke ligefrem imponerende, mån havde da
oqså hørt et og andet her og der. Vl blev
beordret af skibet som de sidste og stil-
lede os bagerst i køen. Der blev dislote-
ret om, hvormeget de nu ville undersøge a1
vores bagapp og kontanter. Irian har jo a1t1d
forestillet sig, at clerovre bag det hårde
tæppe, blive klædt af til skinclet og støv-
sget. .Den opfattelse har vi dog ikke Im-
gere. Jeg oplyste ved en fejltagplse at
være i besiddelse af lroo aIoIIar, som i
virkellglreden lo:rr var 1Jo dollar. Jeg op-
da6rede det et par kilometer uden for byen,
og vendte straks om for at få fejlen ret-
tct.,,Dokumcntet" med valuta-indførslen rrar
stemplet og rmderskrevet, så jeg turde ikke
selv at rette talLet ved at strege rmllet
over, men det gJorcle en af tolderne med en
kuglepen og så var alen sag iorden.
Vi f\r1gte en beton-vej et stykke tid og
drejede så af mod Poznan. Egnen var meget
ød.e og vejret var skønt. Vi nåede ti1 Gor-
zdw mldt på eftermid.da6Jen o6 bestemte os til
at finde en ca.npinplads. Det var ru lettere
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sagt end gjort, ingen aneale noget om en can-
pingplads. Vi var blevet onringet af en men-
neskemlr, så det va.r lperken til at korrne
fren e11er tilba€e. Lllk lagde så hele sirr
vægt bac et tråd på kickeren så norbonen
starbed.e og nerreskemængden forfærdet !øg
ti1 a1l,e slder. E: nandspelson 1 en ,,biI"
var korunet tl1 stede og nente at vid.e noget
om et sted hvor mal kunne campere (d,e er
slkkert meget bepvede, d.e polske bilister).
Det vlste sig at være en sportsplads mecl

ret ti1 canping. Her urødte v1 nogle 1okaIe
notorcykllster som 1å t telt. Der var også
et kvindemermeske blandt alen' og Kai og E'rlk
var slet ikke tiI at styre, og det blev da
helt sa1t, d.a en sf dem kom med en flaske
vodka. 1'å en tur lnd til byen, for at finde
et mådsted, fik vi et 1111e inittryk af hvaci
poLske d,æk duer t11. Cyklen, en i/SK 1J! cc,
(hvad ellers) startede så hr:rtigt d.en nu en-
gaag lorme. Asfalten vu tøt, men dr€Jningen
da han svingede ud fra kanrtstenen var nok til
at cyklen 1a€de sig ned"
Det blev næsten onsdag mlddag lnden de to ba-
viaer kom nogenlunde t11 slg se1v, og vi nå-
ed.e da også kurl ti1 PoznatLt 1{o lon, inclen
teltet sku1le rejses igen. Denne gang på en
meget fornem camphgplads, besat af holIm-
dere.
I Radom var vi næste deg sent på aftenen.
Ca.nplng var der lngen af, men politiet hjalp
os uti tl1 et ootel for en antomobilklub trvor
vl overnattecle ti1 ærå penge.
På et Orble-kontor (turistlnforrnation) fik vl
arvist en campingplads i Kozienloe, der 119-
ger ved flotlen WLsta 90 ldn sytl for Wa.rszawa.
Det var drønvarot da vi begav os ti1 ca,nping-
pladsen og kollapsede totalt.
Lørdag besøgte ltrik en kame::at ca. 25 lon syd
for hvor vl 1å, nens Kaj og Jeg tog en tur
n:rdt i omegren.
l,lan løber på nindesnærker overalt hvor nsr
komner frem.

Studzlmki PBnser er mlnclesærket over 2.
verrdenskrlgs Btørste panserslag.

Jeg prøreale at
gøre nig for-
stå.elig rnett
a:m- og benbe-
vægelser, da vi
mødte en 1e-

., " sIående lald-
nand. Konen
fulgte efter og

kom kornet i
, sække sa,ntldig,
' men havde alog

sile tvivl.

have nogen korzrmark ødelagt, så jeg nøjedes
med at forevlge fa6nanden.
Søntlag stod der Warszava på programet.
Eeeste koløentar: Grå og trist.

Kaj vsx her ved at 1øbe tør på sin Suzr.rki
!oo, hvorfor vl måtte have noget benzll på.
Der var desrrærre kun en tark ned oictan 78 1
nerheden, og det kEr nok være der var en
d.er blev va:rr, d.en gik næsten en halv time
efter at tænrU-n6en var afbmdt.

Det var rnr nI-n pJ.an at køre sydover ale næs-
te to uger og Jeg brøci derfor op manclag
forlridclag ned Kra.kow son nå].
(Det vlste si.g, et Elik o6 KaJ havde sa.mne
menirg, og alrog tllrelcte hjen).
Det var en Deget beta6encle tur ned gennem
Polen, hvor nan nødte hestekøretøjer 2o ]sr

fra nærmeste grønttorv" J lo udenfor t6ren
nødte Jeg et 1lgtog, og nan kel ikJre sige
andet end at msrdene forstår at bære en
tung byrrie.
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,lcs nåede sidst rzt lapen Lrakow os fardt
lmrtigt c"_nning:p1e,dsen,,KRAX".
Her nåtte jer bøsse 74 zlotyc\ for en nat,
\," 1/4 i cansk, cier km nok si6ei at være

Ult i ellers si billia't et lmd"
-Teltet blev rtjst og smoking cn fundet frem,

sf, cå c;rklen ind til blren hvor jer parkererie
ved flo'ren r,ii en dertil indrettet nlaos med
ons1m. Jen -ik ind til centrum for at opleve
lj.Ct af byen ve'..t nat, I ei €adekryds havde
to biler hilst nå hinanden, og hvilken op-
starC, man skuLle tro der var ved at blive
borserkrip. Jeg prøved.e at forklare en taxa-
chauffør noret on en darserestaurarrt. i{e
kørtc nig så en tur i byenr el1er udenfor
byen, det var in€'en omvej, men det viste si(:
at der var lukket. ]Jer stod et irar stykker
udenfor restaurartten, der var en ciel af TV-
|mset, som tuvde ha-ft sme hensigt, vi blev
enise om at ta6e ind tif byen igen. At få
lov at betale, når nart er smen med oolak-
ker, er helt urmligt. Greb man efter pungen
blev ;iarr bare fejet væk. Vi kom lige ti1 et
forrygende strip-nummer, som altså oeså fln-
des der. Fhtreen var 1oo zlotych, som jepl
heller ikke selv }ornne få Iov at betale, or
vi fik så serveret en portion kød' hertil
købte gutien en flaske vodkar 2oo 21., som
jeg så skulle prøves af med. Ia jeg efter
nogen tid kom tilbage fra dansegulvet, sail
den ene og sovr den arden grinede, det havde

e',il'åiid:THl":'=' 
at en fra 

"vesten"
Hen nå natten kørte Jeg så ud til teltet og
fik en god søvn.
Tirsdag stod der Oswiecin og Brzezinka på
programet, det 11g6er ca. loo kn vest for
KTakow. lier er der meget at fortæI1e om,
men jeg vil overlade beretningen ti1 de tre
føLgende bil-Iecler.

Anrronce

To-de1t Rivetts ny1.nsæt sæ1ges.
Fast pris kr. 200,00

i'ou1 Lervad, Søndervanryej 8
Askov
55oo Vejen

Jeg så en film, optaget ved overgivelsen,
fra lejren. Iet var barske sa.qer og intet
blev udeladt.
VeI ankorunet til Oiesz1m, der er {:rænsested
til ljekkoslovakiet, forhørte jeål ni-: Då en
benzinstation, om hvordan det lå med carnping-
pladser her. Der fardtes in.5en, men jeg fik
det råd, at køre tilbage til, Krakor,.
Tarkpasseren var en unl fyr, og nludselig
vendte har sig,(ja, ja, nu skal i ikke tro
jeg vi1 prøve at slå de polarfarende liimbus-
kørende's maratonberetning), altså, han
vendte sig i døren , kom tilbage oF saide;
,,T belive you", han taLte me5pt Fodt eng€lskt
,,hvis du ønsker det, kan du sove hjeme hos
os". Hans far, der In:me tysk, sad inde på
kontoret, og vi fik en sfudder mens han selv
skrev et llLle brev til sin mor, som jeg
skul-1e have med. Jeg fik adressen og så 6ik
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6
det nod centn:m. lfuset 1å 1oo n fra grirnse-
overgEngen, så det kunne ikke være ne[mer€c
Jeg gik ind i nr.7 o6 et par etager opr her
skuI1e det være. Kontakten vlrkede ikke, så
tsrdstildcerne måtte frem, ingen dørskilt ned
det opgivne narm. ?1ud.se1ig stoti jeg ude på
en gade, uden at wre gået etager ned. På6n
igen, tilbage, op, neil, tændstikher, pludse-
lig ringed.e d.et li6e i øret på nigr jeg var
kbmet tiI at Tø:re et par løse ledninger der
hang ned. fra loftet. ltt herre kon fren i dø-
ren, jeg vlste ha,m adressen' han rystede på
hovedet og snekkede døren" Ned. på gaden igen.
Her stod et par små d.r€nge ved cyklenr de bad
straks on en kuglepen. Dem havd.e jeg ikke for
mange af, så den g'ik ikke. Jeg vlste dem
adressen og de gik straks op til den dør, jeg
lige havde forladt. Den stod åben, og en æLd-
re clame stod og fejede. Jeg viste hende papi-
ret ned adressen og hult nikkecie belo:æftende,
så fik hun brevet, men nr kom den stramme
her=e og vi11e rive brevet ud af hÅnden på
da.men, jeg nåtte så forklare at den gC.k ikke,
brevet var tiI fmen. Ivlens tnrn 1æste, stoil
jeg og spelorlerede på hvordan det hele hang
sarunen. tr'ar og søn på tanken, mor og, ja hven
var ha.n igunden, bestenoe vi11e hal ihvert-
fa1cl. Han rystecle energisk på hovedet og sag-
ile: ,,Keir Bett hier".

Jeg var kwr nået ned ad første trin cla u-
vejret brød 1øs, selv ude på gaden }urme
jeg høre dem.
Ude på ga.den g'ik drengene med en smøret
g.rin og spillede murdharpe. l4arrgel af et
par k1æbemærker eri-rrdrede nJ.g om dem sene-
re. Jeg havde købt souveniers i I(rakow for
d.e fleste penge, så hotel var der lkke råd
tiI. På et motel uden for byen, spurgte jeg
på prisen, den gik ikke, men jeg nåtte godt
s1å mit telt op bag hote1let, det var 1or-
d.en.
Så kom første skift fra et østLand til et
ardet. Jeg havde endru 1oo zlotyeh, de
skulLe veksles. Fø?st spurgte jeg en told-
betjent, han henviste ti1 ba.nken, de hen-
viste til, butikkerrte" Tilba6e til tolderen.
Sådan gik det tre gange endru, og endelig
efter megen råben, fik Jeg udbetalt !o sc-
hilling (østri,gste), net opd.agerie jeg I
Zilina, de jeg bJ,ev sulten og vj.I1e købe et
stykke brød. I Zvolen var jeg blevet så su1-
ten, at rnr skulle der veksJ-es, lngen havde
åben. Videre gik det nod gransen. Her måtte
jeg vente, stadig ned tom mave, en he1 tj-me
inden peplrerne var iorden, lrlo clollar kos-
tede et vis:n og jeg fik !2r8o forint t11-
bage på 1o dollar, rnr havde jeg entlellg pen-
ge tiI -"d. Jeg startede meci at køre gennen
et vandbad, d.a cler var krrægsygdom 1 landet.
Et par lø fra grørsen f1øJ en flok §IIin-
ger forrrillet op, 6n blev d.og liggende, u-
spiselig.

I et sving ned ad en bal<ke var en lastvogn
ved at overhale en erden opad, der var plads
tl1 nJ.g, men heLler ikke mere.
&rde116t et nadsted, 4 sardwich og 1 Ilter
ø1 blev bestilt, 2r- h., så ud I solen og
nyde måltidet. Der kon straks en mørgde men-
nesker hvoraf en lmnne tysk. Der blev stil-
Iet spørgsmåI fra højre og venstre op1 for-
bavselsen blev støEe og større efter som
svarene kom. Jeg blev advaret om trafikken,
twaci Jeg ellers havde oplevet, for de kører
lkke godt 1 Ungam, blev der sagt.
ftt ti-ne efter, da lyset var blevet tændt,
el(om jeg ti1 Budapest. let var et fantas-
tisk syn. Jeg fendt forbavsende ln:rtigt en
camping?Iads, teltet op, kogegrejet fren og
så ellers i posen.

I:;':"';r'fla#
i Byen.
trba en klippe, hvor-
på der 1å et hotel,
var der et fantas-
tisk udslgt ud over
Buda-Pest, med Do-
na]r snoende unaler
en.

Liberatiom mornrment
står helt ud ti1
kanten og er et im-
ponerende syn.
I restaurant'en
blev man lettet for
flere forint. I'{aJI

opdager snart, at
ved turiststederne
er prisen ikke lige-
frem tillokkende.
Jeg prøvede derefter
en tur ind i city,
det var ikke sagen.
Dlsrettede Rader
gjorde det helt u-ru-
ligt at finde ruJldt.

:t i:f,.å"J.'i:,:L
Tilbage ti1 cmpi-ng-
pladsen, pakket t
en fart, sksndes
lldt med en arbeJcls-
mald, der var ved
at øse kloarkvand
ud over pladsen.

Det førte ikke til ret meget, sådan er de
nu engang demede.
&rdelig fandt jes ud af ryIderet, og var rn-r

på vej mod Yugoslavien. Det var en dejlig
tur langs Balalon søen. Der er bebyggelse
lalgs vejen aIle !o km søen er langr og det
mj-nder neget om Amerikalske feriesteder
(set i broclmrer). Der er terkstationer
med jsvne nellemrrm, hvorvecl der ligger en
superrarked og en resta::rarit med dans.
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Donau gennem E-rdapest

Lige før Balatonkereszttir startede et lønpe
torderveJr med. øsende reg.rt. Mit så hårdt
prøved.e Barbour (det kemisk rensede), holdt
lkke vandet utle ret 1ænge. Ved ga-ænsen i
Letenye var jeg helt germemblødt, og så at
sku11e vente næsten en time, inden nan
muule passere, var en kold omgang"
Ti1 at rejse teltet, var der ikke meget
1yst, hvorfor jeg forhørte mig på en ba"r.
I Cakovec, sagde han, !o dinar.
Det blev rm 89r9o, med morgenmad, men så
fik jeg også vasket et pa.r bluser, sikken
luxus.
trtedag gik det så videre i et skønt og s-t-
vekslende land.skeb. Vogne med studeforspantl
mødte mæ flere steder.

7
I ljubljana gjorde jeg et par hdkøb, tog
bjergrejen fremfor motorvejen, tiI grørsen,
stillede conputeren på spagettlsk og var i
Venezia midt på eftezrniddagen.
Hvad måtte mit øje ej skue: en 5 1 Castrol
spandt bag på, det måtte rrære en england.er.
Garske rigtigt, tre københavnere, den ene
oå Trir:mph (gæt hvem).
I ladova kørte jeg ad hovedvejen, fot at
undgå Autostradaen. Her blev ma:r en ople-
velse rigere, hvad turen ægår.
Efter et styliCce vandmelon hen ved midrat,
ækom jeg ved tretiden ti1 Alessandrla.
Uden prograJ[, va-r jeg lirtt i tvivl on hvor
arra-ngementet afholdtes, så jeg spurgte et
par mand der sad og nød den vanme nattevi:rd
på en bænk nirlt i byen. Det kan mar.r iklre
forkfare, nente den ene, h€;n startede d.erfor
sin Porche og kørte foral. ner var en B-1o
lon demd, og skuI1e jeg selv have fundet
den:d., var jeg siHrert endt i Ååårrlnrs:!::
l.,IaJl slorlle carnpere på en sportsplads, det
var snart ved. at blive en væe, men kormej-nd kurure jeg ikke, den store Jernport va'r
lukket og 1åst" Der kon en fyr, der mente
porten skulle lomne åbnes, sixr*en la.:o, tral
kunne 1ave, men der kom da heldigvis en in-
den porten var helt smadret.
Wtl1im og Bør€ie var ankomet, de havde et
par af det aldet køn med, og senere kom Kaj,
lleJrs Vemer og Børg€, alle fem fra Sønder-
borgegnen.
Da chæpa6gren kun kostede 5roo kr. pr. ft.,
prøvede vi on aftenen et tørIægge byen, rlet
Iykkedes vist nok ikJ<e, nen dejligt val det.
Vi blev søndag morgen meldt til, ti1 det
største gedenaxked jeg endrm har været ude
for, væne end i llo. Det foreg.ik på tonret JAlessadria, hvor der var sma€sprøver af en
mæn6$.e vin-arter, d.et frlstede rm lkke ret
meraet. På et offici.elt kontor kurme cien per.
son der kom først, nelde sit land til, og
derefter deltage i cercmonien. Vi havde be-
stemt at trække 1od, men Hans l{erner var ,s
lidt for hurtig, så han måtte ind i kirken
med sin skra,omede Hond.a sanmen rnecl en kvin-
delig guide. Der var stuvende fuld i kirken,
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cykleme, 11 ia1t, blev stillet i Itundkreds
foran alteret og så blev der s1ået kors (i
røven)rviftet, rrystet, kors igenr læst o.s.v.
Så var de cykler frelstl
Eans \./erner KøRTE så ud af kirken med Eliden
bag på og en tur ti1 Alessand.ria.
0m eftermiddagen var der præmieuddeling i
Alessandria. Det ka.n ma:r kalde prmieudde-
1ing. Al1e fift, klubber fra udla:ndet' klub-
ber i hjemlandet, foreninger, borgnester,
pater, poLitiover-et e11er andetr scoter-
kører, lo:alIertkører, cyklister, ja selv
fodgængere fik sku præmie, der var også over
llo af den.
På forsiden ses S.M.C.C.'s høst, en 5. plads.
Marala€ morgen gik det så ad snå veie mod l[i-
1ano, Ilonza og Como (grænseovergang ti1 Sch-
weitz) hvor jeg lidt norril for Ilgano slog
teltet op. Næste dag gik det så over St.
Gotthardt ti1 Meiringen hvor Heinz's fanilie
bor, (ham fra hygge-week-end cå Rømø).

HaJr var hjemme på ferie, og saramen med hans
broder, havde jeg et par deiliee da€e.

Det er iklce blot de skønne veje, der g{ver
kulør på en Schvej-tzer-tul, naturen er sj.m-
peLthen enestående. 2262 m op over Susten-
pass i nasser af sne, Gri:neelpass va.r to-
talt lukket, nen i Meiringenr der ligger
15oo m o.h. regnede det næsten hele tlden.
Jeg så her en fabrik hvor der laves karbicl'
det aler blev bn:gt tl1 mc-lygter(for nogle
år siden), det var en varm omgans.
ftr spadseretur ad en garmel gangbro langs
bjergsiden i en spaltel blev der også tld
ti1, den hedder Aareschlucht.
trlecla6 forrnidriag gik det så hjenad over
0beralpe, lÅechtenstein, lelgs Bodensee
tiI UIn. I N6rdli.ngen, lid.t nord for UIm'
s1o6 jeg'teltet op pÅ en legeplads tilhø-
rende et s.rpemarked, der var in6pn cmpinq-
pi-aos r nælneoen. a
Hjenturen foreg-ik på alm. hovedveje' bort#f,
fra stykket mellen ,v\irzburg og Gdttingen'
her tog jeg notorvejen.
ralt 5'55o b' 

steen
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Økonomi-løb
Dlslxlssioner kan ende på mange måder.
tr'"eks. her i Esbjerg endte det med et 1øb

fra EsbJerg tif Mldd.el,fart.
Bjanne, en af 6utterne her owre fra det bar-
ske team West, kom og fortalte, at han havde
kørt fra i\rlnrs o6 her til llsbier8 med en
h€.stlghed på 15o ion/tr hvor det kunne lade
sig gøre, og han vl11e regne medr at deru:e
her magre Yanaha ?5o - pysk,- havde r'ået ca'
2o lon på literen. Det skal lige nmmesr at
det er en af de nodeller ned oliekøler og
forsænket bunaikar, sorn de har fået på sådar
efterhånden, som fabrikl<en havde clet færdigt
(hvad mon det reste bJ,iver).
NÅ, tilbage ti1 løbet. Strælsl1ngpn var 95 lon
mecl meget lcaftigt medvind næsten hele vejen
og så fik vi en enkelt haglbyge.
Der var mødt 7 mand op, o€i vi startede fra
en tar:kstation necl talken fyld.t helt op ti1
randen. når cyklen stod Lodret.
Yl delte os i tre ho1il, og Grøfte-Jens
senclte os så ajstecl ned 5 nin. nellertrrn.

I.
1. Suzuki

15o
2. Suzuki

5oo
J. Yanaha

75o
4. Triumph

Daytona
!. Ilonda

45o
6. Honda

75o
7. Kawasaki

5oo

2.

217

1rl

4.t. ,.
4r5o 15'l.8 5e,64

5,2o ro,64 58,54

I

,ooo

Ioooo

,,t 5,5o 28JB 59,84 PA
),r 5r5o 28r78

4r2 6,95 22,61

418 8r05 19'58

,14 9roo lT rra

højde vægt i kg
Suzukl J8o Lr94 e)
Suzukl 5oo 1r8o 78 I med

Yaneha 75o 1'7e 77 | hjæI-m
Trirroph Daytona 1176 76 I oe
Honda 45o 1,89 92 I tri
Honda 75o 1,8o 81 I

Kawasakl 5oo 1,91 87

(fortsettes slde 12)

69,e4 22ooo

59,84 24ooo

7r,98 19ooo

7),98 19ooo



September Kåsan
1973
Aiter i år havue Yamat,u
inviterc'" Lir -epiui.bcruercs klubhus "!iulcn".
La jeg kom, var uel konn
stykr.er Iru l'.yr.
ijenere pa et teroiqua.gen dukrleue ,1er
f lere cp, or.j c3 1'ørste oe..Ltagere i
oriente ri:161siøLet kØr Ltr i-il's!Lu.
Ruten var l-.r5t pa nj.nurc bel-ærqede
veje, og ca genrre[isnitsfårrien var

#"trl i" rl(:;i::, *;ilr:ri ii: :;i;
femrer ass].steret bl,. ei. a1'.Eorrro
K.i,.) tj.lberedt aftenslnaden.
Senere på u1't€neI. L:gy rru te ue 1'ør-
s-uc a+" xør'e ufs'-eo p; nrr.elapen.
lenne tanil sxuLle r,ln xøre efler
gaoenij,vne. lu ,f orben r'r'ir I,i! ;e jl-s
ikke vil Ie xøre p; sir^ I,limbus, korn
han bag pd n1d son observatør, Vi
kør'ue ufsl-uu.
af ter nogJ-e kilone Lcr i .riØrse I be-
Syncite iyset i1t c-I ive sv:.6ere, r:ien
vr re;ne,re :r.ed dt kunjtc 1u_ic1'ø:'E

Aut. forhandler

il-ub ,,rhus
^aSitn VeCl

c t nogLe

9
alligevel, nen eit"r iu xn's kør-
se1, bJ-ev iTset srt sv::Si,, ri, hvis
vr vi ILe 6Øre os hiib or:. ar rrå til,-
bage, n;:tte vi venoe. !t -car kr I'ri,
"Iiulen'r ni.t'"e jeS sl-uK,.e l-Jset, ou
køre i si{ære'" af en .l-o::.:.ei,rgt e. -ie-
le dei y-ic{t:isxe itj.J-ir6'Lrcv -:un-
nemgåe1, fl"a, ,,-Z uqen rcsu-It:ti. Jen
:1Ar-te:ro.I'cen vaI J.et.irer 51p126 p;
battcriet, jeg xØrte nex til oeres
værksteo, hvor bititerict blev l-a-
det op, o6 sioer nirl al-*" :un6erct
ucinærke*". Jeg en;te pl. en siK/:cr
si,cis,"epiuus i 1ø cet.

Poul lervad

Stof til Kubikken
ilvis I stadisvæk er interesseret i, at ,,Ku-
bikken" skal udkome et nar 6pnip on året,
n;i vi have noqet stof.
Skriv om nogle ture I har være. på, om nog-
le onlevelser I har haft med jeres motorcy-
ke]-, osv. I skal i.kke va:re bm6,e for even-
tuelle stavefejl, vi skal nck kirge marru-
skriptet igennem. IIar I noget I vi1 købe
eller sæ19e, så sæt en &nonce i ,'Kubikken',,
den udkommer, så snart der er stof nok.
Llet kan vi roligt love.

Erling Siøholm
Vø 17 -19

SøNDERBORG
re1r. (o++) 24ss4 aD\ Udsty r

ITONIIDA-E

lundsgade

t
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pa -,c i svirrr;, ra JE r.avu. iiOt vrøvf
rncLl c:r. pære, lan+,e jer; en 7" sealed
bear lrl5r,u, 'og i:en lyste ganst..c gcdt
Ldue ir n:er- oir fjcrnlys, blct ikke
si1 KraftiJr dt l-JS s;orn irvis uct hav-
ue vrret he,lcgen.
Gearsk: ite'" er uor:,ærk:t og me€iet, pra-
cist. j . og 4. Sear rii:+"tc gerne ha-
vc væ.n-t dearet -liot nøjerc, oa spri
te L r:ici Ier: 4. og ). er 1i6e Iovl-i6"
storL.
rB €Il8s'r€ irletper je6' h::: funuet ve:
f,cll er r :rt tan.<ex er 1'or' lilIe (kur:
l-2 Litvr), at (ien n:-lr kæoetræk, ben-
zin.f orbruget, og rit len kun er bere6-
net ti1 en pe!'son. livi s m:rn of te kø-
rer med *"o personer', vil ji)g anbefa-
Le en r:e.r6etrttLg1 u:r nan elIers n{

13l" ";.1 ; "?"i:,' :l "X";; ;,,::,'ål"å"q,
er aldrig; vrøv]- neu uen. l'or nylig
spran6 kæoen, selvorn (ren var r i 6;tigjusteret, den slog; noljet istykier på
krr.liirLapIr,suL, tryKs*"arrgen til koblin-
Serr cf ev bø j=i, Iien .kædtrn irar været
f or sl-idt, s{r det i(iin ikKe betragtes
som /amanaens skyIo,
Veo Yananakl.ubk;ens,jeptcnber Kåsan
var de.f noSet 6a-t neo eL-anLægget,
men oei 6,rk i ortten ar' s ig se1v, så
uet ilar no( væi'et cn Kortsl-utning e1-
l-er 1øs f orLinu,-lse, 1'o: uet har vi-r-
ket lige siuen. ,rl-t ial- L kan jerg kun
anbefal e Yamahi:eri.

Yamaha 350 R5

Itiit grurroli:.; for at sanr:,entr;ne Ya-
nahacrr :ireJ ar^ore r:,o 1,orcJ l(Iur er i{-
ke rrji. 3!OrL, du je. !-lin llr,- Karl
.rrl"li/ :i69i, .,iii5Ll.j , -.ri\,, , os prr''t ri ../),'/;ci,;ria, ;.-.,, -'..v,/ t -,- .-Ja.J- i)2,r
1^- e,' .:.,.'-. Jgffof vI-I
j eg kun f oi'tæ1re om m j.ne erf arin.ger'
rieu /atirn:ren.
Yanahaelr er l antasti.sr- hurtrir j- 3c-
celeraticr fru u - omxring 1u0, rrer-
efter kan r.arr nok rnærde, at uet cr
eL 3)u ccn. ' nan køret it/o.
ren er irurtig a'u 1æg;e ned i et
skarpt svir,g, og nu 1i6;65cr den støt
ger.r.ierr sving. iJen nar e r" 1anurill-et
Llunlop oæR .pa foran og ba.,på et
l4et,ze).er U'rl. irør havoe jeg jJunl-op
K70 bagpå, og ua kurine oelr gout
sIi:1gre noget i svingene.
ilvis man jævnligt støver fo:'brem-
sen af, vj.rker den udmærket også
fra nirstigheder orkrinB l4O Kø/r,.
ba;4Lremsen trr' efter r:,-ln nenin5 over-
ciinensioneret, da den hitr meget l-et
veo a+u blokere bagh jr.J-et, loen Jet
sk.;llues nok, i:t jeg ofrest kørcr u-
Llen pas.;age:' o6 bi,i.a,3e.
Da je13 rroutog Yauuiraen h;-rvqe oen et
Grano lrix ell-er TT-styr pa, ( suutrn
t.ror je.l nok detu kirl-ires/. Meo qette
stJr og 1øoucrne pa bagesLe fouirvj.ie-
re siu.rer' ::rurr Jotlt, især ve.r hø jere
hasti.6huuer, men hvis r:.iln KørcI uleu
harstigneoer fra O-l-Otl t<-n/t vit leo
f o.r'etrækz.e dc L stJr, uer er pa nu,
det er vistjlok eL alr.irrireli6t;.-r'-
stJrr. Ved Iave i.asti6heuer er Åanøv-
reevrren helt lilrrtastisk.
Lyset på Yatne.:tae:t vrrr'; u'r ieL v-øLLe
Cen, jævnt e1ertui5t. i,'jerlrlyset
kunne bruges r men ntlr]-isiy! var r(,:e
rrogcL værd. Så je6 køute en i:.bie
H4 indsats, den pils;er I18e j. uet
originale Lyr;tenus ' o5 oet /.an no,/.
være, at det 1;trv lYs.
Den blev oesværre smadretr oti Pa
grund,rt'nin Økononi szitte ieA et
'/ " lriureph lygtehus pa ef ter at i1a-
ve f:rr1ængcL lJigtcholqerne. ua iei
havoe en '/" l.ii1rJ.ild- | .rrtrp1iIu:i 1-3-
ecr:ce, s;rt t,c j :., len i r od hvis di-
bi:-indsatsen J,r/s L': t\,\) m f ren, sir
lyute l{;:rshaf I'en thvertfa-Ld ))Q m,
Ilen u:r. iprcdur uesviDrl'e j-ki<e fjern-
lyset ret meget, lrvilke'" cr en ul,em-

l';ci';f c '. rl ovc: hvar je,1 j.,1, luvct
l).r /trntr:ruur. i rørc' .l iu ,,v\ !. l(il.

.."- - |

f -Løbcl al ic løl'.:':c Juu,l.) (r, siltte
ueri 4-> KnilJ'-ca r,:i '-:r,r:iaJr'a:.:, siden
UJ i.ff te,- :L:'.,1 :t I ' 'r- : '*i.Cf Jf enc,
i .:'-.:r'- l:: -.'- r:..-. .-. ='- '- l:. :t øf
I.:'i I = -.' -::-: '

.ei.---a-'- :L:'-._- .;=a L-;i .{B: l1r2 t /I
^^c: J:rrJ,' - zb)4'ktt-l

JJ"/ p=l-c: Spai/a.;;ci.
!-t.J=:. !:J;,'- -! I ;lnge.
- i:').'] -59 (ontro_l-lere t 1 grntj.
!r4iir-^sa -;dii tci- 1 i;irrrt.

DM{ BI'NDIøSE I: !
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Leughtenburg tref
Træffet skuLle finde sted ved Rastede nord
for Oldenburg. Jeg læssede Yanahaen freda6
aften og køTte ned ti1 Ernst. rorno Kaj var
komet, o4 vi dra-k en kop kaffe oe gik i
seng.
Da jeg ',.å1nede lørtag morgen, havde Kaj 1a-
vet morpJenkaffen. Efter kaffen læssede Kaj
og Emst deres maskiner, og vj. <ørte afsted.
Ved srænseoverpangen i Sæd holdt i-orr1 (Rin-
kenæs), Han ville fortællc os. at han alli-
evel ikke kume kome med. Kaj fik hædlet

os vekslet peng€, oR vi kørte sydnå gennem
Itusun til Bninsbiittel, hvorfra vi ville sej-

.l? ti I C\rxhafen. IIer holdt nosle MC-Chaufø-
l}, ae var også på ve.j til Lerrrhtenbura.
llll bord på færgen fik vi et mrrltid mad os
efter en times aejlads, kom vi tlt C.r:xhafen.
Så p;ik det mod ilremerhafen. l'redericiafol-
kene havde sluttet sir til os. I Bremerha-
fen ,"ik det dog for fanssornt for riem, så de
kørte forbi os. Vi kom dog først til færgen.
Da vi kon ti1 Leughtenblrr var der alferede
komet ca. 1f0, deriblædt flere dæske. Vi
slog teLtet op, or fik noget i maven.
0m aftenen lavede dmskerne et båI nå en
nærlig,gende mark, or vi sæg oe- hyg,lede os.
Inde i salen var der en korrkurence igag.
Den gik ud oå at pumpe nogle mc-slanger op
med hå:rdpunper indtil de :pran€i. )et J.ykke-
des dog ikke. Ile første purnFer var for sna,
så de skrottede. Så korn der nogl.e større rrun-
per til, o,g de to hoLd knoklede a1t hvad de
kunne. Efter ca. en halv times puml:en vor
slangen på storrelse ned nogle af de største
traktorrræk, man kar få, og orgrrrisatorezyre
turde ikke ].ade dem fortsætter så denne kon-
kurrence udrdk.

Søndag formiddat, begfnrlte vi at pakke sarmen,
og først p;,u eftemiddagen kØrte vi afsted.
d.a en lærgebillet fra Briinsbiittel til Cuxha-
fen kostede 11 DM, vl1le vi ikke same vej
tilbage, så vi krydsede Weseren ved Brake,
og sejlede over lr'lben ved Cltickstadt.

11

Derefter gik det rnod ftzehoe, Rends;,619 eg
videre nordpå Vi gjorde holdt ved grmsekio_
skeme.
Ved 2O-tiden nåede vi Irndtoft Kro. Vi fyld-
te os endnu en gud. Derefter tog vi afsked
med Kaj og kørte mod Ledegårri llark.
Da vi drejede af Åbenrå-Ribe vejen, kom je6
desværre til at vride hrmdtr-get for i(raf-
tigt, med d.et resultat, at kaden knækl(ede
og viklede sic tre FLage on ciet foreste tmd
hju1. Ernst skaffede ei tov, og har slæbte
mi," tri1 Iacleg,ård I'iark, og derefter kørte hæ
mig hjem.

Porl lænrad

Hytteweek-end hos
Club 69 2s.,2s.,3o..eprembel

Da vj- mødtes fredag morgen ude ved hytten
I'larbæk llmtagq var vejret neget

dårJ.igt, det øsregnede.
Da sal-en vu me..et 1i11e, blev vi nødt til-
at rejse et te1t, og efter ca. B ti.mers
va.ndgang var vi. færdige ned vidunderet, der
slet ikke var vadtæt.
Klokken ce. 18.00 indf.rndt de forste sig,
ialt 4 om fredar:en, J fra lln oc L fra Kø-
benhawt. Dem havde vi en hyggelir aften
sanmen med i Club 5!.
Iå trods af at d.et o6rså var dårIigt vejr
lørdae. kom der mmr]e mennesker on efter-
middag€n. Ialt var der J,J5 ti.1meldte, heraf
22 fra lemig og 22 fra MC Touring t/est.

'i
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moLorc:{kelforhalrdl-eme Robert "Srecial', o,r
ØlIrård Christensen. der blev uciciclt ',ed
lodtræ],rrin: p' lilneldelsesnumrene. i)er var
oAså præmie til den der }ilnne drikke L b--
jer hurtirst i5,i set,), c, .icn der kunne
drikke 2 ba..ie]e hurli st (1; s;ek. ). itele p.l-
tenen og nabten'c1er der darsetr olatk et.q

Søndas trcrgcn blev der serveret -ratis kaf-
fe ofl rrndst' ker. rlfter at det var forto-
ret be6lmdte fclk at kure l:;em.
Ved niooae:stid var hytten tom, o.- en vell-yk-
ket hytteweekend var sfirt,

Hygge(liglweek-end
hot MB Hejlr

lil !e.iIs l'.oldt hy;r;ereekend i Trar.oendaf
ved:rejls. I iie.ils ird der lLuci:selii en
Øresa5derriverCe stektakel, ol ti1 nj,n
skræk s , jeE, at det vrr l.orionsen. skul-
l-e mu nu ira.,,e Cenne,,cekerri ødelr t af
har,s evindeli6,e vrøvlcn cn L;xs a.J-vorlige
sy;1ion, ( en;relsk s;l:e ) ) o:no Ka j s u.J tz.vk,
Je kerte efber h"-:,r da .ie; ikke kendte
ve.l en .

; onlo , An.-e or l,'j bskæ,q var konnet , o.{ i e -

kom straks i skar:ri fcrh rr ægående nit
privatliv, bl-.a. srur:{re de om, hvor je;r
siol.l-c sove. i.i L s'/ar 'o1ev selvfol; e1i.r:
"f llmst's telt". Det viste sir, at alle
Va^.labunciere o: afle I';ordene slorrle sc-
ve i iians telt.
i)e flinke i:e.t1s-fo1k fik ciol nedlioenireri
med os, da rje i'rrrrte, at vi sla:1le sovc i
tel! ned v'ilLir:rs ,rr" i'iike, så de still-e-
de et tl,: ligt r:e::nentr::kstej.L til rådig-
hed for di..:e to euroræiske femterargs-
merkef:m:rtikere .

J,ørdr.. efternidda,- var rer f rskellige
konkurrencer som pilekastning, stylte-
par6, rinzi.drling ofl Lrial .
0m aftenen var der konkun.encer i at for-
talle den bedste 1ø;rrehistorie. t,orno oq

utnst fik aeAi e np-x. point (nu forr;tårr
mm hedre hvorfor deres notorcl/k1e;'e: -.r,
fantasti.ske r.. i,ur."i c. ret). Der blev
også vist fil.rn om alr.'nen,
fiønciar' v:i6rrr:de ,ie ved a: h,re .iortcnsen
brokke sig over qenr:entr-k i teltet.
Sji kom iJræm-iecvcrlækkelsen. I'iC Va,labun-
neme fil: rrrv:ucne fra iort:i c konkurren-
ce-veckenC, or rrms: v:: .i1; den ir.rdividuel-
Le konkur:'ence.

i'ak for er n;'r;ee ) 'i g deekend

PouI l,ervad

(fortsat fra side B)
Nmene oven over skalaen viser: 1. trabri-
kat og ccm. 2. l'orbmg i titer" ,. I'orbrug
.i kroner os øre. {. Gåer på en liter.
5. Uermemsnithastighed. 5. KiLometerarltal.
Resultaterne forbavsede mil meget. Jeg har
aldrig tænkt på, at en rnindre totakter kan
køre over 5> lsn på en 1iter. Vi havde ellers
alle sa.nuren reEFtet med, at det ville blive
450'eren e1ler i)aytonaen. liond.a 75o'eren
vilLe nok have gået en del b1IIip.ere, hvis
vejene ikke var vÅde, den gik ca. lo Isn på
I cyU.ndre, men ikke så billiEf, at den
kume kome i betra-"tnin6l ved så lave has-
tiqheder.
ÅIle over )2, ccn }o:rme deltaqe, oA stil -

ni-ngen skulle qennemkøres pa høist )o5fr14.
så lad os rn: se næste år (hvis vi får frl
hastished i,-en), så vil køretiden nok blive
nedsat væsentligt for at sive de større
cykler en chance.
Vi kørte om en vandrepokal.

L7 !}ark Thrane

LI,DEff!RAGT

købes. §tr. 175-1e0 cm. Henvendelse:

Jørr:en Iervad
Søndewrmgrej I hskov
600O Vejen
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Sladrespalten!!!

Efter utallige opfordrin5,.er fra klubbens
kvindeli.'e medl.emmer brinrer vi her et
billede af den proninente naturelsker.

Det forlycler fra scdvm)-ig upå1ider1ig
kilde at Xawasaki er blevet hurtigere end
Honde. Ihvertfald har ilordeuropas største
kok, dybtvmdssejleren, mrltiracerkøreren,
Hondaesset, Big Jotm set sig nødsa€et ti1
at købe en Kavasaki tOO, cla han ikke lst-
gere kunne nå ga.m1e fn: Ilansen, inden lnrn
var nået over fodgaeerfel.tet i Xongensgade.

O-..: eKsenper pa dens rorudaDle h.r!-
-iqhed (og Japanemes Fode styreevne)frem-
går af et Iill.e uheld, hvor vedkor,Eende
endnu en gang nåtte stifte b€kendtskab Ded
vejbelægning.. Den sæ unds§lfulng (alen
med roevo€trren) Ulev også brrrgt trer. -
Så nu hjælper gzmle fm Hansen ved.komende
med at nå over fodgran6erfeltet i Kongens-
gade, for ikl<e at kome i vejen f^r en pen-
geoand på en halv lfulti.

Nr.

NYE MEDLEMMER

150 Elenming Nowak, løndevejen l,
5120 E;e€rmsrnd

151 G\inther Berg, Agtoftsvej 12,
Ulkebø1 5400 Sønd.erborg

152 Eim llansen, Solbakken 15,
6210 Rødelco

15] Ånders MøIIer, Gråstenvej {5,
Felsted 6200 Åt,enrå

16{ Ilms Feter 'r,,osny, tr'efsteii
5zoo Åtenrå

15! Ren6 Jensen, Barsø, 52OO Åbenrå

165 l'>eter Rudolph, Kongevej 5,
5400 Sønderborg

I57 ote Rasmssen, &rryej 11,
52oo Åbemå

158 I€if Skipper, Sighrnavej 5J,
6400 Sønderborg

L59 llelg€ Hansen, Mosevej 1
55?O Egernsrnd

170 Kaj Hansen, Rådrnand.sløkken 12e,
6400 Sønderborg

111 I'largit Jessen, _ Byf.bjer8,
Felsted 5200 Åbenrå

172 Jes Festersen, Vilsbæk,
5181 Kliplev

17) Hæs Jacobsen, Ibøjborgvej 1l
Skodborg 5500 vejen

Da fomurden blev klippet for et par uger
siden, er noget af hans balanceevne sikkert
blevet klippet over. Ihvertfald tn:nne hm
ikke klare svingene ved Gemer etrand, son
har kører igemen næsten 1lge så iLt, som
hm starter BMhI'en, meti det resultat, at
veJen blev svinet ti1 af rustne metalclele
og falmet BII./-Iak. A propos starte BMW; ef-
ter at heve startet fofinånaiens netalblå mo-
del en enkelt g.rne, er mit kondital røget
op på 5o mocl før 15' Ftulesministeren.

."-4:i



Generalforsamling på Agerskov Kro lprdag den 6. oktober

i]er fremødte lLi meci.Lemmer.
.teen :.. Erikser bød velkomnen.
Som diril;errt val;.;tes llemrn6 jc}'nidt' som

eltcr at rrave takket for valcet gav ordet
videre til trYank Thrane, son oplæste pro-
kollen.
I,ouI Lenad (kassererea, Sjorde retie for
re;glskabet.
Steen 5. Flriksan bfev enste rnigt genvalrt
som formand os l'ou} Lemad sorn kasscrer.
Der slmlle væl1æs I bestyrelsesmedlemer.
or d.er var 7, der stillede op, det var
føl8ende:
Egon i-etersen 1l stemer
?orben nogensen 12 stemer
Heine .Iohanning 1{ stem'rer
Jill.iæ Pedersen 1l stemner
Jørgen RasmsserL 12 stemer
Kaj ilansen 11 sten;er
Børrae Andersen 11 stemer

Krj Ilasen oc BØrfle Anrlersen opnåede ikke
stemer nok, men blev valrt til revisorer'
Indkome fors1a,,::
På tale var diæter til bestyrelsen, der
blcv stemt om bestyr,rlsen slorlle have no-
get. irfter afsteminlen blcv dei fastsfå-
et, at forrnanden og kitssereren skulle ha-
ve hver l-O0 kroncr om riret ofr bestyrefsen
intet slcrlle have. Det bLev faststf-et ert

arran.ører ti,l Ka1øtrrffen får md og di-
verse :retaf t, og aL man skull e :'til] e med

reerincer for faktiske Lrdgifter.
Der var forespørgsel om klubhus og mm fik
at vide, at man ha.ree søflt Sønderiyllards
Amtskorunune om et klublrus, mcn amtet lravde
henvist til de enkclte komfluncr' h"i]ke nta
ikke havde snurFt enCnu.
Der.r,r en del diskusion cln klJbbladet'
no-le vitle Lrave de'. lant ind utt'ler i'ou-

"inrr 
I'lyt, dette blev dotr ncdstemt.
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ATDRIG OM SøNDAGEN

,,Nåså, Dcres bedstemor dør på sønda§, ja, så skal De sandelig have lov til at køre"

/fr;
?r-

trl I
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Kalø Træffen
Kalø-Trr:,ffet blev ogs:, i ;r.r en succes,
hvis mar ser irort frir alt det vrøv1, der
nar vn?re L med nir rkerrre.
Der vi,r ol2 tilmcldte + en ciel der ikke
tilnrelote si -, neraf deltog 54 i. Ziel-
far,rten. Der var j klubtilmeldin.'er.
Vincieme i de for:keLii6.e kJ.asscr blev:
O - 250 ccn
!'lerunin;' ikov MC Club 71 16!! point
David Carthra Blackpool 1'1C Club 86! point
Jan i aulsen Horsens MC Club 85! poi.nt

2)0 - 5Oo ccn

Ilars .ienrik Jensen IvlC I(nasten 150() loint
Iieru:ing (rstergard iiorsens IqC l2!) point
iltetfen Køhler lrorsens MC 11!0 point
Over lOO com

-rlank T?rme I.iC Touring /est 1650 point
Jens I.i. 'trhorg:,rd Tourinq /est 15{t point
Kaj Gernbak Nielsen Yanaln C./'. J.!6) point
Sidevof-rrskl-as sen

HarzXr Andreassen Horeens I"IC 1511 point

^-,. V. rieep ;iollarrd 112! point
r eter-hobert rlmge 'trrsk-land 905 toint
Klubpræmien gik tj.I MC ?ourin,1. /est der
IEvde 9740 point.
r å gzund ai uvil.ie 1r.a ejelen a!' Kzløl
kunne vj. ikke le.je cierr sr.dvan.li.le telt-
plads, så vi iiavde icjct en marK en iralv
kilome ler L'ta Ka ,ø.
J,ørdag aften var der dans i sa1en, oE1 et
rneg,et alsi.Cirit orkester sørAede for mr-
sikken.
Tlden ien h,iæ1p vi nodto,. fra noale mecl-
LeDner ot: fra de Landrændr vi var j- f,)r-
bindelse meC, vrir det liele ikke i ledet
s;i 6lodt .

Den larrdmand, vi lc,je e markcrr af, var
helt fantestisk. Da vi baC l am, om vj
kunne låre mæl.ke,junrpr til at iraue vand.
i, rinr;eLie lm tii nai)oer i'or at skaffe!
f1ere, end dem l,l.n selv i:avde, Lrli .ri souf-
te, om vi kur,r,e liire hms tral{tc:, til rt
køre affalC v:rk mco, var der heller ikke
no,let i vejen, li, elc,iei; fik vi lcv til at
lave båI rjå nladsen.
Da der kon delt,r=e?e, der iki:e h;rvde telt
me,l ! sr)urf re vi 1, , en nærlil':gende rÅid,
on de måtte sove pli høIoitet, heller ikke
her var 1er nodef, ivejen. Som tak for den
velvil,je vj- blev mødt med, fik landmnde-
ne en frugtkuru os en flaske vin.
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