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§IIlrQ-rnoxrEN
0nsdagsmøder

zo/'t Feleteti Kro.
Z7 /2 Toftlund lko.
6/1 Tørairrg l(ro, Ila,uelæ

nellen lladerslev og VoJens.
lr/, Rlnkeneo Kro nel1eu GrAsten og

lhrsÅ.
2o/) I(estmp Kro mellem clae og cBbøI-

lzydset.
iivla lkke andet Eeddeles, e! det lecn på
stranden r ÅUenrå.

Uær med til at qørs onsdagsmaderne hy9-
geligare, mad op. Det gælder også alle
le nye oedlemmer. I kommer jo aldriq'
'1vad er I ban0e ?3r??? I ved jo ikkB 6n-
gang huad I har meldt Jer lnc, i.
Kom nu, vi skal nok lade være oed at
spise jsr første gang.

Tøndeslagning
Lerdag den 23. fetlruar kl I4 er der tsn-
Ceslagning I Nørreskovsn ved Fynshav på
AIs.0er vil blive sat Bkllte oo fta A8

HYTTE WEEK-END
Cen 15.16. o9 1?. marts afholder 5.fi.C.C.
hyttsleskend i Åbækhytten.
Tilmelding er gratis.
pelsor, nadpakker, øI m.m. kan købes tiI
rirrllgr pDis.a.
Jar viI bli,ve afholdt enkeltc konkurrencar
o9 vist.ilm, nen ellers rr dct dp til en-
hv.r at hy99r sig.
rtyttan ar åb.n lta freclag ved 18-tldan.
2 kr nord lor Åbrnrå .d Al0 dr.Jes mod
StolIig. Fsa Stolllg skal I ber. føIgs
skiltan.. U.l ..dt.

dYGGEUEExEN0 I GESTEN 5K0v !7
den lI. oo I2, maj

':--curinq uJest o9 5.ttl .C.c. vil prøve
at _ientale sidsLe års succes Fra Gea-
sten 5kov.
Erorrahme! er endnu ikke fastlagt' men
:e|. vi I sj.kkert foregå på samme måde
s:m sj,dste år merl konkurrenceD ' musik
3g gcdt humør.
;roErammet og kørseJ.svejledning bliver
udserdt senere.

IYIOT OR CY KELUOSTI LL I NG

I Fyn! Forum i oden8e
den l. -2. -3. mattr

IFC er atter I år indbudt tlI at dal-
Lage i nC-uctstlllingen I Fyns Forum'
den I.-2.-3. maDts
Formand Steen fik igen opgavsn at stll-
Ie en stand opr der kan viee lidt om

dansk€ notorcykllster og dBres kør€tø-
jerl noget i den stil som i Københavns
Forun sldrte år.
oå udstillingen iøvrigt vil der blive
udstlllet motorcykler, tilbehør' be-
khdning n.m. af d€ dansk€ importører
og forhandLer€.

dc.-rs.l,r. c. c.
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Forsiden:
Verd€nsm€steDen i 500
PhlI Read ses her msd
udstlllingen I London
ar.

cc-klassen i 1973
sin ItlV Agusta på
den I1 . -I2. janu-
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TT. NYT
Fra vor TT-medarbejd3r har vi modtaget:
på grund al denne så meqet omLalte olie-
krise, har der været megen tvivl' om der
skulle køres nogen iorm for motorsport i
denne sæson, men nu lysnBr drt dog' da
der er flere 1ande, dar har åbnet fuldt op
Ior motorsporten iqen, samt at der også
r'or€Iiqqer en samlet ti-dsplan for TT.

I. 2l/4 CIeDmont-Ferrand, Frankrig.
2. 28/4 Nijrburgring, TyskIand.
3. 5/5 Salzburgring, østrig.
4. L9/5 Imola, ItaIiBn.
5. I/6- 6/6 I sle of lYlan, EngIand.

Itzs/ø Assen, Horrand.
? . ? /? 5pa-Francorchamps, Belqien.
8. 20-21/? Anderstorp, Sverige.
9 . 2?-29/? ImatDa, Finland.
Lo. zs/B Brno, Tjekkos.Lovakiet. 6381 Krlplev

IL 8/9 0patija, Jugoslavien.
12, 27-22/9 Barcelona, Spanisn.

Referat fra bestyrelsesmøde
i Askov den 19. januar

Fremmødte: Steen Eriksen
Poul Lervad
Egon Petarsen
Torben llogensen
Heine Johanning
Llilliam Petersen
Jørqen Rasmussen

Første punkt var fastelavnsfest med
slagning. flan blev enige om at holde
det på AIs, Det blev Egons opgave at
finde en kro, som ville have os, og
var egnet dertil.
Der bliver hytteueekend den 15., 16. og
1A-\rarts. HeinB fik overdraget posten

"!.no*.o4" 
nei af L2 Kasser ør, pøi.ser

mBd mere.
Det blev fastlaqt, at der skul1e være
Filmforevisninq i Toltlund Bio den 9/2,
man vi.Ile få fat i fi.lmen'r0n any Sun-
day" og nogle Castrol film, hvis det
kunne Iade sig gøre.
Egon villB undersøqe om 5jøho1m o9 Ei-
qil Thiesen vilIe vise os nogle af de-
res film ved hytteueekenden.
Det blev vedtaqet at protokoJ.Ien ikke
skuIle læses op ved generalforsamlingen,
men i stedet sku11e ofFentligøres i
"Kubikken" hver gang denne udkommer.

Jørqen R. Rasmussen

Tourinq Nyt

5.ltl.C.C. har nu fået spaLteplads i Tou-
ring Nyt, så hvis nogen ønsker at få
noget i dette blad (artikler, f6+sture
e1ler liqnende) kan de sende det enten
til S.tYl.C.C. 's adresse elIer til Touring
Nyt's redaktør Flj.chael Nielsen

Jernbanegade 2 A

8840 RødkjærsbDo
Hvis der er nogen der viI abonnere på
Touring Nyt, deD udkommer I gange årIi9t'
kan de henvende sig til klubbens adresse,
vi sender jer så et giroko!t. Abonnement
koster for Liden 30 kroner år1igt.

ANNG!\CEA

giIIiot tiI salq

5ærdel-es velhol.dte lYoto-Cross støvIer
nr. 45 sæIges på grund af økonomiske
vanskeligheder.

Henvendelse ti.L Jes FesteEsen
Vi I sb?k

Komp rgssoD

Luft til en Stenhøj kompressor model
3BO/3-O sæIges, kun lidt §rugt.
HenvendeLse : Poul Lervad

:øndervanqvej I

_______:::::_::" 
vejen

Et større parti naDokkcpuder sæ.Lges
f orde Iagti 9t
Henvendelse : Teddy B. Sztuk

tøn- Nortonfabrikkerne
England

TodeIt Rivetts nylonsæt sæl9es.
Fast pris kr. 200,00

Henvendelse:

Poul Lervad
az Søndervangvsj I

Askov 6600 Vejen

ÅBENT HUs

AlLe aft:ner i ugen undtaqen Iørdag og

søndag har lvlC Tourinq !Jest åbent hus i
derrs klublokalE, J.rnbanegade 22 i Es-
bjerq. Det er Iige overfor banegården '
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Med troldmandens lærling til London

ner først i det nye år, kom der en Iør-
dag to mærkelige mennesker op til mig,
nede fFa flade Jensens Iand (det lig-
ger nede ved grænsen). Den ene er ret
let kendelig, pennB- og blækhusarbejde!
(Stean), den anden kaldte siq Teddy,
han snakkede hele tiden om efter hans
mening uerdens bedste motorcykel, Nor-
ton AtIas.
Den havde gået en ]30.000 km, uden at
være I stykker. Jeq greb chancen og
spurgtB, hvor stærkt han kørte. Hvor-
tiI han suarede en 80-90 stykkar. 5å
kan en englænder godt holde, men hvis
vi trækker en 100.000 km fra hans
regnskab, så er vi vist ved at være
ssndheden natneDe.
Nå, men disse gale mennesker vil.Ie tiI
llc-udstilling i London, og da de hav-
de set lidt fjernsyn, o9 fået en bid
brød, drog de sydover hjem til flade
Jensens land.
f,eg ringede senera til Steen, 09 sag-
de at jsg godt ville med på turen.
Vi skulle rejse en torsdag, eller
saqt på en anden møds, Steen 09 ham
troldmandens lærling skulle komm'e op
til nig på ltC, og så skulIe vi tags
ned tiI Englandsbådsn herfra. Nå, klok-
ken blev oanqe, og Steen havde sagt, at
de vill6 være her midt på eftermj.ddaqen.
trten, så sr der jo det vBd det, at Steen'
og det at passe tidan, det viL svara
til at blande olie oq'vand, 09 så få
det til at blive sammen, hvilkst jo
ikke kan lade slg gøre. Det kan Steen
og tiden nerlig heller' ikke, og det
måtte jeg sande mange gange undeD tu-
ren,nen man lærer da at leve med det.
Staen og troldmandens lærlinq kom klok-
ken 16, 09 son undskyldning havde de,
at Steen haud€ været ved at pudse sin
tyske bryggerhest, og han var bl.evet
så pudseliderlig, al han havde skilt
det meste af 0odellen ad. Nå, men de
kom cå på troldmandens lærli.ngs model,
også en tysk bEyqgerhest, men den lig-
neds sådan noget, der havde været på
markarbejde i 14 dage, og så trukket
Iige ud på vajen. Vi fik en bid brød,
og tog så lra aiq ned til Englands-
båden.
Ui skulle boaet førsteklasses væreL-
se ned 4 kejer og bad. Aftenen qik
stille og roligt og vi gik til køjs
ved Eidnatstid. Lyset i loftat var
installetet sådan, at det kunne sluk-

kes ved hver køja, så det var jo me-
get sjovt at slukke og tænde, når de
andre vilIe sovs.
Pludselig begyndte en unge at vræle
lnde ved siden af, og der blev banket
på væg1en, vi bankede sku da bare igen.
pludselig bankede det på døren, og ind
kom en pikløs mand, og iorkyndte med
!et så \ej stemme, om vi ikke viIle ha-
ve natteDo. Jo, sagde Steen, det ville
da være dejli9t. Ja, for ellers viIle
hendes unge vræls ha.Le natisn, og om
ikke vi var voksne mennesker, og i dBn
dur. Det mente vi da vi var, og trold-
Dandens I=r1ing gav hende en undskyld-

iil';"1"ål'l:;';::,lT;l'l:, :"lt'.:lD
ke hedder playeD Norton, men PIaqe Ndi-
ton.
l{æste da9 kom vi så tiI Lngland, Har-
uich, og herfra til London med tog. vi
fik anvist vores væralser på hotel1et.
Jeg skuIle bo sammen med troldmandens
IærJ.ing, oq Steen skulIe bo alene????
Vi blev enige om at se at få smidt vor-
es ting ind i værelserne, o9 så se at
komme ud til udstillingen. Vi skulle
mødes nede i haIIen. Troldmandens lær-
ling og undertegnede kom først derned,
hvoF der var sådan nogle sofaer, man
kunne sidde i, hvis man havde god tid,
men dst havde vi ikke.
0Bt blev vi dog nødt til at have, når
vi skulle have Steen med. oer gik
et stykke tid, så kom det noget sIæ-
bende ned af trapperne, det lød sku
som om det var en mand på 80 år eller
mere, men det var bar6 Steen, der kom.
Vi fik så fat i en Taxi, og fik for-
klaret sådan nogenlunde, hvor vi skul-
1e hen, men Taxi-manden vidste ikke
helt bestemt, hvor del var, men han
mante, at han kunne klare det, og det
gjorde han. Vl kom så tiI udstilli
og der var meget at se på.

Engelsk køkuItuD



Udstillingen var opdelt i 2 del-e, nem
1iq den gamle hal oq den nye haI. la,
der var som lør skDevet nok at se på.
Je9 fik seLv fat i tank, sæde og helkå-
be ti1 mi.n Kaui, til en yderst ?ordel-
agtig pris. på RBad Tj.tans stand var
der en 350 Honda (2 cy1.) med 2 over-
liggende knastaksler og I ventilan.
Der var også en ret så stor stand med
John PIayer Norton, o9 phil Read havde
en stor stand med hans Premier hjelme,
samt en 500 cc ltlV 4 cy1. , oq meget me-
re, lor dog ikke at forglemme den nye
6 cyI. Benelli o9 900 cc BlYllLJ.

0m fredagen tog Steen en masse bilLeder.
Vi skulle også have nogle om 1ørdagen,
men da var der aIt for manoe mennesker-

Nu fik troldmandens lær1ing' set ud lnra
hans lattiqe hjerne, an 9od ide' han
vilIe op og sidde på sådan en Plaqe
Norton, oq så skulle Steen tage et bil-
lede af ham, men vi rystede på alle vo-
re hoveder, og dst kunne troldmandens
1ærling ikke forstå. Nå, men da han kom
over til PhiI Read's stand, stod der
på et skilt: "Vær venlig ikke aL røre
denne maskine", mBn troldmandens 1ær-
ling stoppede en heL arm ind i den EnE
Iydpotte, tDak den ud igen, og begynd-
te at køre rundt msd baghj0Iet, nu kig-

llde noqle af phil Read's f olk over oå
J, "o, 

om nan rKKe var rrgErg Kroq,
det var han haIIer ikkB, så han fik
fingrene væk i en fart, og Lignede så-
dan en stor undskyldning.
5øndag var vi kun ude at se på nC om
looamiddagen, da vi skul1e på en bustur
om eltermiddagen til fodbold. 0et var
det man kalder en jævn kamp, og det
var nogLs meget dårliqe pladser, vi
havde fået. 0m aftenBn var vi inde på
Piccadilly Clrkus, og se på det pul-
veriserende 1iv, og deD var nok at se
på, men pIudseli9 stod vi foran et af
disse huse, der viser stanqsmarte høst-
maskiner, der næsten smider det heIa,
og vi stod der og talte om vi skulle
ind. Efter troldmandens lærlings me-

E verst: 22.000 mennesker bLiveD lukket
ud efter iodboldkamgen

HerovBr ses Nordeuropas største kok osv.
foran ltladane Tussaud's Vokgkabl-
net.

Til. vanstre ses den lækre 6 cyI. Benelli

ning kunne der ikke være tvivl, ja,
han mente, at det var det rene røver-
køb at komme derind; men Steen oq un-
dertegnede, der er mere internationalt
kendte, forsøgte at overbevise ham om,
at dette ikke Iige var sagen, men det
var s vær t, for, som han sagde: "De t
koster jo kun et pund". Nå, men Steen
o9 je9 ville ikke ind, da vi anså det
for at være for biIligL, men tLoldman-
dsns lærLing stod og Iignede sådan en
lille dreng man havde taget boJ.sjerne
fra. Vi gik vidBrB, man troldmandens
lærling blev ved med at snakke om dis-
sB stangsmaDte lanqbenede 1årsvingere,
og om ikke vi troede, de var qode til
deL??????'!??..1o, det var de da helt
sikkert,, som 5teen sagde, vi skal. da
gerne hjæIpe diq med at få fat i en af
disse pikløse mænd, men så var Iysten
ikke så stor mere, men han blev ved med
at snakke om det, og daraf navnet trold-
mandens Iær1ing (efter Porno Kaj).

5
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Søndaq eitermiddeq var vi
på en bustur, og den vi I
jeg sent glemme. Vi skul Le
se lidt af Londons sevær-
di gheder. Vi star tade med
Madame Tussaud's Vokskabi-
net, hvor der er meget llot
at se, men flere af udstil-
Iingslokalerne var Iukket
på qrund af et bombeatten-
taL, så vi gik glib af en
deI.
Hver gang vi skuIIe se no-
get nyt, sagde den quida,
der var med: ',Ti I den og
den tid, kører bussen her-
fra igen".

09 det var Iige noget for Steen med klok-
ken, så det lykkedes ham, at lå hele set-
skabet i bussen på nakken, for hvem ven-
tede vi oå næsLen hver qang, Steen og
troldmandens Iærling, de skulle fotogra-
f ere.
Vi så også kongeslottet, oq her kom
Steen også for sent. Ligeledes var vi
inde og se en af disse store kirker,
og o9så her skulLe der jo fotograferes
af de to ovennævnte, men det kneb lidt
med at få J.ys nok, ti1 sidst var dBt
dog ved aL Iykkedas, men så stod man
jo på jorden og kunne ikke få ret megat
af omgivelserne med. Nå, men så Iyste
troLdmandens 1ærlings fattige hjerne op
igen, man kunne då bare gå op i prædi-
kestolen, så var man da højt nok oppe,
mente han, oq igen rystBde Steen og un-
derteqnede på a1le voDe hoveder. Vi koo
da tilbage til hotellet og f ik at vide,

Billedet ti1 venstre tafer
vist sit eget sprog. For
dem der ikke kan se poin-
ten, kig under motoren.
HeDunder et bLj.k ud pver
floden Themsan. Når det
er lavvande ligger de
støDre skibe på bunden.

at vi skulle køre i bus tiI Haruich 'da alt togpersonale strejkede, men det
var en dejlig køretur deroD. ^unoeD nele f,uren KørLe sEeen og Jeg ablitz mod troldmandens Iærlinq oq hanF
plage Norton, oq da vj. ved ankomsten
til Haruich så Erik (Nortonsen) køre
ombord i OampeDen (Ham skulle vi have
været sammen med i London). 5å spændin-
9en var stor, hvad ville han sige tiI
sådan Bn Plage Norton. Vi lik lat i
haml Iige da vi var sejlet' han sad i
cafeteriaet og fik en bid brød. Jeg
9ik 1i9e tiI sagen, o9 spurgte: "L..ik,
hvordan går sådan en Plage Norton", og
han svareds at den ikke brugte oLIe???
Hva, nej, men hvordan kørar sådan en
englænder? "1o", sagde Erik ' "hvis man
i.kke stramme! eller udskifter det gummi,
der sidder i svinqgaflen eller simpelt-
hen spænder modellen sammen r eller skif-

forts. side I0



Åut. forhandLer

Erling Siøholm
Vølundsgade 17-19

SøNDERBORG
relr. (oa+) 24334 'r-, Udstyr

ITOI\TD--a€
Tilb eh/r

o8

BMW
Rese rvede le

Hygge week-end

lns MB-Hejls

lYIE-Hejls havde den 29.-3A. og 3I. de-
cember inviteret til hytteueekend i en
spejderhytLe ved Jels-søerne.
Lørdag eftermiddag smed jeq soveposen
gå Yamahaen oq dampede af. Turen var
d4g ikke ret lang t1ca, 20 km). la jeq
Ie vidste. hvor hytten I3, sourgte
f; rrn tor I resEauraEronen veo Jers
Voldsted, "Jou, du skal bare køre nord-
på, oq så dreje tiI højre, lidt efter
er der så et skilt på højre hånJ, der
viser mod hytten". "Tak' mange tak".
Jeg kørte straks afsted, drejede tiL
højre, og lidt henne var der et ski1t.
Til min skul'fel.se var det et færdsels-
skilt med betydningen "A1 motorksrsel.
forbudt". Hvad nu? Jeq kørte .Lidt frem
og tilbage og Iavede nogle kraltige ac-
celerationer i håb om' at nogen ville
høre det hidsige vræL. LJden resultat.
Lidt efter så je9 et bIåt Iyn me.lLem træ-
erne, på en vej med "motorkørseI foPbudtl'
lYlin underbevidsthed bød mig at standse
denne vilde kørsel. Som sag!, så gjort.
Lettelsen var stor, da je9 så, at det

var formand 5Leen. .tan viste mig vej til
hytLen, og kørte derefter ti1 Sfummers
fødselsdagsfest i EsDjerg.
,er var allerede kommeL en deI. Et par
fra Århus-egnen, nogle trlC-Vagabunder og
Teddy oq LaiIa fra Kruså, desuden en
mængde af ltlors 8ørn Ira Hejls.
Køkkenpersonalet var allerede i fuld
svinq, og det vareae ikke Iænge inden æb-
leskiverne og juleglijggen blev serveret.
rele eftermiddagen blev der snakket mo-
torcykler, spi.IIet kort osv.
Ti.L altensmad fik vi risengrød. 0m afte-
nen fortsattes eftermiddagens hygge. Erik
iJortonsen) var også kommet. Han havde

madbragt brænde, så han og nogle andre
gik igang med at lave et båI. Erlk og en
oige fra rejls havde væddet om, hvem der
kunne holde Iængst ud, men da de første
var begyndl at stå op søndag morgen, ind-
9ik de forlig og 9ik tiI Do. HeIe natten
igennem bl-ev der fortalt porno- o9 Arhus-
historier og andre vitser, så dem der
viIIa sova kunne ligeså godt opqive, for
det var umuligt.
5øndag var der tundstykker og kalfe' og
tiI frokost fik vi det helt store kol-de
bord med si1d, snaps osv '
Da beholdningerne af humørvæske var ved
at slippe op, gik nogle af os tiI Jels,

forts. side 1l
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Læserbreve

N.e j , nu er bunden naet.
{iiåd ser man på side 1l 1 sidste
udgave af rrKubikken'r.
rr "Kubi.kken'r blevet ti-L en snud-
sig efterligning af )anmarks rnest
æk1e, s jof J-e og ukrj.stel j.ge for-
nidoags- og ugeblade.
Hvad er rceningen'/
Skal- rr,edleenernes surt betal-te kon-
tlngent bruges på sådant nonsens?
Det er jo ,let rene fyldstof .
HaLvdelen af side 2 er avi.sudklip,
og så er der et selvgladt medlem,
der tiii-aoer sig at bruge 1f sj.de
pa at beskrj,ve en tur.
(-.tg på sloe l-0 beret.,er en mærkefa-
natiker ou sine problemer ned en
riskværr.. Man skuli.e da tro, at
folk blev kl.ogere af alLe de dårli-
ge erfaringer, så oe vil-l-e købe rro-
8et, der 'Care kører.
i,å side f4 fortælfes om det eneste
positi-ve ved denne k1ub. Det er da
goat, at vl mecilenr.er har lejlighed
tj.1 at freokorone med vore meninger
bare en gang om året.
,en næstsidste si<ie er også irj.st.
i'lan sKaL skam j-kke spøge med døden,
og oJ,iekrisen er cia et alvorli.gt
probJ.em. iret er iøvrig'u godt, at vj-
har fået en regerj-ng, oer kan sætte
en stopper fo:' ai den vi.lde og ufor-
svarlige kørse1, der foregår ner 1
Lanqet. )er er jo nogle niemeske:.,
cler kører over LUO Xzit på. ai::noe-
lige veje.
Ikke nok neci at biaoer er ,ie: rer.e
vrøv], oen cier sxal ogsa være ar:at-
cer i.
Ueh største uforskaa.retb,ed er oog
at redaktionen tillader sig at kia-
ge over stofnangel.
let kan veL ikke passe, at je6 er
den eneste, der synes, at det står
s1øjt ti1, så jeg håber, at andre
ledlemner vil gj.ve deres menlng ti1-
-kende, så vi kan få et ordentligt
klubbl-ad.
Tak for optagelsen.

Indsenderen ønsker at være anonym,
men reciaktionen har indsenderens
navn.

Svar på 1æserbrev

Ja, hvad skal vi siqe.
Vi prøver jo på at Iave det så goct'
som vi kan, men da ingen før tar oro-
testeret, Degnede vi med, at det var
sådan med.l.emmerne viIle have "Kubikken'.
fvlen der er desværre ikke ret man9e, de:
skriver om deres oplevelser, så det er
nok derfor "Kubikken" er et lidt tri.st
kIubblad.
Angående kommentaren om annoncer.
5.f.C.C. har altid fået en fin behand-
ling af lvlc-forhandlerne Åge Krogh 09
Erling 5jøholm. Til forskellige arran-
gementer har de skænket os præmier' og
støttet "Kubikken"'s økonomi med annon-
cer. Hvis ikke de havde gjort det, hav-
dit "surt betalte kontinqent" måtLetr
iornøJes t
Vi håber, Iigesom indsenderen, at fle:
re viI give deres mening til kende' så
vi kan finde ud af, hvordan "Kubikken,
skal være.

Redaktionen

vi har modtaget endnu et læserbrev;

Jeg er nok k.Ia! over hvor svætt det er
at skalfe et klubhus, o9 at klubben ik-
ke har liggeL på den Iade side' hvad
dBt angår. ren, nu er der det, der er
jo også en del arbejde forbundet med
at have klubhus, og da bestyrelsen er
spredt ud over flere byer, kan man jo
ikke for).ange, at bestyrelsen også skal
stå for pasning al et klubhus, så her
er det, kære medlemmer, hvis vi skal ha-
ve et klubhus, og det er dBr vist et
ret stort flertal for, så skal det jo
passes. Jeg tænker her på rengøring og
indkab, og hvis man forestiller siq, at
cer ska.l, v=re 2 ugen!lige klubaltener 'så s<ai iei jo:3s1 ielst v=re noglet
de! kan oasse slc=n loge::å en oas{
de og =etryggenoe rl=e. Så, <=re r.lUI.
redle..er, incen I råber lcr najt, så
råb lidt her i xubikken, o. at r.Iubben
kan reqne red den hjæIp, der er nødvsn-
dig ?ra jer, så er jeg si.kker på' at
hvis range er villige til at qøre en
indsats, så får vi også dette klubhus.
En anden ting er jo huor det skal lig-
9e. Se, da jeg jo er fra Esbjerg, kunne
jeg jo godt stille et lorslag, om at
det skulle 1199e i denne landsdel, men
ikke ved d€t, så ved de det da nu, se
for en 2-3 år siden, Iavede staten en
ny fritidslov, den siger noget i den-
ne retning, at en fritidsklub, der er
på over 25 medlemmer, og som kan vise
et regnskab på udgifter (klublokaIe eI-

I



Ier liqn,), kan lå dækket op til 75* af
sine udgifter, hvis * al klubbens med-
lemmer sr under 25 år.
Klubhuset skal jo li99e i området Å-
benrå-sønderborg, hvis vi skal 9øre os
håb om at få ovennævnte tilskud- Skul-
Ie vi alligeve.I ikke kunne lå tllskud'
fordi vi ikke kan vise, at der bor nok
medlemmer i en kommune, så er der set
fra mit synspunkt ikke nogen tvivI.
KlubhusBt skal stadigvæk ligge der,
hvor der bor fLest medlemmer.
så, ovenpå datte brev' kære venner'
det er på med vanten, se at komme igangt
det er på tide, at der sker nogat i den-
ne sag. Det har stået i "Kubikkenrr før'
o9 js9 viI lige gentage det, hold øre-

fået et klubhus, så tror jeg' at der
også vil være håb om at se flere med-
lemmen og ø9e aktiviteten = bedre klub
og større tillredshed.

U srQggrspe:
Største kok

9Il!v:-!g::: i1::9!
llul ti rac€r-kø reren

{esegeIi:qe e9!
9ie -le!!

!e!9!v!ler:91
5.lvl .C.C. deltog sammen med !ICTC i ottlCrs
lanqburskonkurrence.
Kun to fra klubben havde maLdt sig og
dat gav en 2. plads.

I
Steen vandt derefter vandrepokalen ti1
e jendom.
vi fortsætter med konkurDencen i 74, så
hvj.s DU ellers kan få fj.ngrene ud af gas-
kanalen, sender du kr. 5,- oå gir.o I53325,
mærket IangturskørseI 74, så er du med i
konkurrencen.

Reoler for Ianqturskørse1:

Det første du gør' er at betale 5 kr'
som ovenfor nævnt. lernæst går du i bo9-
handelen og kølrer et IiIle hæfte, som du
kan stemple i på dine Lure. 09 så er du
faktisk klar ti] deltagelse i konkurren-
cen.
For at en tur kan regnes med som en lang-
tur, skal der fra din bopæ1 tiI bestem-
melsesstedet være mindst 100 luft/km,
Uet vil sige: Hvis du f. eks. bor i Tøn-
der, og en dag skal til Esbjerg' o9 du
v11 have turen med i konkurrencen, så
skal rju, da der kun er 65 luft/km fra
Tønder tiI Esbjerg, køae en omvej, fl.eks.
over KoIding. Når du så kommer tll KoI-
ding, kører du ind på en servicestationt
Falckstation, banegård eIIer lignende,
og får et stBmpe.I i dit lille hæfte. For-
uden stemplet, skal der anløres dato.
Når du kommer til Esbjerg, får du Iige-
IBdes Bt stempel i hæftet. På den måde
bliver turen til Esbjerg på over I00
IufL/kn, og så gæIder den med.
Hjemturen fra Esbjerg skal dog oqså væ-
re på over 100 I,zkm, så du kan godt kø-
Ee samme vej tilbage. Men du kan også
køre direkte fra Esbjerg til f.eks. Å-
benrå og derfra tit Tønder, det bliver
ogs å over LrlO L/kn .
Det gælder altså om, at stemple de rette
steder. Hvis du f.eks. bor i Haderslev,
og skal til 0dense, nytLer det ikke me-
get, at du stempler i Christiansfeld og
i odense, for så er aIIe de km du kører
lra Christiansfeld til rolding 09 over
LilIebæltsbroen spildte. Nej, du skal
stemple, der hvor du skifter rstning,
f.eks. i Koldinq, det giver nemlin llest
muLige I/km.
Hvis du f.eks. på en ferietur kører til
Italien, kan det ikke betale sig at stem-
pIe. undervejs, lor det 9år jo i næsten
Iige linie hele vejen.
KørsBI til 09 fra arbejde gælder ikke
med i konkurlancen, det gør sofdatBrs
elleD studerendes kørse1 tiI og ?ra ka-
sernen eller skolen heIler ikke.
Når året er omme, sander du din "Touring-
bo9,, (hæftet) ind til klubben, oq vi re9-
ner så L/kn ud.
Foruden at deltaqe i S.Irl.C.C.'s konkut-
rence, deltager du oqså sammen med dine
klubkammerater i konkurrencen me1lem an-
dre klubber om Dltlcrs langturspokal.

l. ltlC Tourinq club
6 deltagere 2A.960 LufL/kn

2. S.fli .C.C.
2 deltagere 2L.27o Luft/kn

C's forretningsudvalg er lidL i tvivl'
om hvilken al klubberne der skaL hava
pokalen. Problemet er: Ska.L det væra det
totale km-antaI eIler gennemsnittet. Re-
sultatet kommer senere.

5.lvl.C.C.'s lanoturskørseI

Der var, som det efterhånden er kotume
i klubben , kun 2 deltagere til langturs-
kørslen:

1. Steen H. Eriksen l2.8BO luft/km
2. Frank Thrane 8.390 luft/km

sLive på di Iads. oQ der

er, at når vi engang har
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Traditionen tro holdt S.ll.C.C. o9så i år
sin julestue. I år foregik det lredag der

;i',::::':ii"':"oE:;:u;:0f"3å,,"0 ""3komsten blev lagt i en stor sæk.
Juleqltiggen blev skænkat op og snakken
gj.k. Hen på aftenen afhol.dtes en konkur-
rsnce med forskellige spørgsmål angåen-
de motorcykler. poul Riis-petersen (Rin-
kenæs) vandt konkurrencan.
Så kom uddelingen af julegaver. Kaja lik
en niesehuc på, og hun fordelte gave!ne.
Der var meget forskelJ.iqt. Porno Kaj lik
desværre et tudehorn, så vi havde ikke
et roJ-igt minut mere den aften,
Ved 23-tiden var de llesta kørt hjem.

Teknisk brevkasse
Først en tak for det dejliqe btad, og
især for teknisk brevkasse.
Vi har skrevBt no91e gange før, man det
er ikke kommet i bladet endnu.
Elter, at dsr er blevet faste hastigheds-
begrænsninger på 60 09 80 km/t er vorBs
Nimbus Super Sport årgang 1925, stelnr.
000.002 begyndt at sode tændrørene til.
Vi har prøvet med vaDmere rør, men dat
har ikke hjulpet. KaEburatoren er iorden.
Kan I hjæIpe os, på forhånd tak.

Fisker & Nialsen
5 jæI I and

Tak For ds pæne ord. De kan loretage 2
ting:
A. Lldskifte tændrørsne med 91øderør lra

førkrigsmodellen.
B. EIler føIge HarIey Hauks tuningsvej-

Iedning j. "Kubikkenr nr,7.2. årg.
Vi håber, at I vi1 få 9Iæde af vore råd.

Hilson ing. Sc. H, Nol.l

forteat fra slde 6

beJ.ægning på skivebremsen elLer simmer-
rinqe i lorgaflen, hvis man trækker aIt
det fra, så ind ime.IIBm kører den da
meqet godt", Det var mere end troLdman-
dens lærling kunne tage. En NoEton-kø-
rsr, deD saqde, at Norton var noqet lort;
han kokseda totalt ud oq vap tavs længe
efter.
Nå, men vi havde en god overfart med
dampBDen, og da vi lagde til i Esbjerg,

:ii: JJ-l:?'liE^.ln,lln"l'31."i;"ll I
en fed kubik-snak. Så skulle folk hjem,
men indan TT-[vlogensen kunne køre, skui-
le han lige spænde denne en_oelske clie-
bræhder (eIIer Player Nor',rn ca I vi1
lidt sammen, og han kørte s:. \u skulle
tpoldmand6ns IærIj.nc og::e-.^ tlI at
ride sydovar ned til fl.e3e iensens land,
og troldmandens l.ærL:ng startede sin
tyske bryggerhest .ed et bral, 09 stod
og varmede den oD, sor oE det var en flv.
Han saqda at el-Iers kunne den ikke ta-
9s gassen (nej, kare troldnand, det e-
neste der var i vejen, uar for meget .
markaDbejde nede i latsken i flade Jen-
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sens Iand, og fot lidt landevejskørsel ) .

llå, men igang tom den tyske bryggBrhest
da med Steen oq troldmandens lærlingt
og lidt efter startede Erik og hans
player liorton, oq han red nordpå, og
det var slu'. oå en dejlig tur.
Nordeuropas

Største kok

9!!!v!!-d99eil9!9r
llultiracer-køreren

K6!rasaki-Esset
qte 

_ leI!

Sidste nvt fra
=-E=====E=====

v

Indlæq tiL "SLadderspalten" bedes sendt
til klubbens adresse, (alt har interesse)
vedlagt en check på et stort be1øb.
BBIøbet bliver brugt ti1 betaling af de
bøder og erstatninoskrav, som "Sladdet-
spaltBredaktionen" har modtaget efter
adskilliqe retseager.

Oet forlyder, at klubbens sekDetær'
JøEgen RasmussBn, Br blevet gift med
sin kone Irene, 09 da det samtidig
rygtes, at hans Triumph Tlger 500 cc
eD skDoLtet, frygLes et totalt neDVe-
sammenbrud. Itlen tpods det, tlllykke.

0liekrisen eD nået tiI FeIsted.
Ihvertlald har 01ly, også kendt son
Hein€, set si9 nccrsaget til at salgo
sin Triton. Oet rygte. i.idlertid, at
han går ned tankar oa at k.be en en-
gelsk as?alt-vlbtator, rodel fI20 uS.

-,
SLummcr, vor aItædende og -drikk€nca ven
fra de stors vande, også ksndt soo lanc.n
m€d ds mangs navne, har fågt navnefeaan-
drin9. Han heddsr ikke lang.re Honda-Es-
set, men Kauasaki-Esset.
Når han skal. køre stærkt, soa nu forla6an,
da han skulla give det danska politj, bag-
hju1, foretrækkgr han do9 Hondai for son
han siger: 'rDe sr jo ikke så hurtigc, og
så er vi mere jævnbyrdi9s,,, Og så skote dst
umullge. Han kom så langt ud på d.t dybe
vand, at han ikke kunne bunde, (over I00
km/t) hvilkst resulterede i, at han €n af
dagane modtagcr et LiIIB indbetalingskort.

11

0bs, 0bs. 0bs.
0et forlyder Fra usædvanl:g ki.lde at T€d-
dy nedB fra FIad. lensens land (de! Lig-
ger nede ved grænsen), nu kaldes trold-
mandens IærIing. Srundsn 3r hans, undgr
Bngl.andsturon, mcget storo interBsse for
at komms ind og so giklese mænd optræde,
Ja, han talte:kie 3n andet.
For den uopm=rksorile l-ser, kan vi oply-
se, at troldmanocn or !orno KaJ.

?ortsat fra sioe 7

lor at oodrive nogie kasser.
Første forseg var Fos en depotindehaver,
han kunne dDg i\1e s=lge til andre end
hans faste kunder. !idet forsøg vaf en
bDUgsuddeier, men han ville ikke. Byens
to købmænd var ikke \jehme. Vi tog så en
taxa, og sourgte ciaLl'fø!en, om han vid-
ste, hvor vi tunne r1 nc-oie kasser. 0et
vidste han. iri .ix ncAle kasser og kzrte
derpå ud til h, t'-en.
Ti1 altansmad 1'j.l vi kartcffelmos.
nandag morgen var:er iSen !undstykker.
I løbet al FornidCacen k--rte deltagerne
hjem.
3et var slut:i en:e.;lig ueekend-

coul, Lervad

CHOK

"xubikken", Cancarks rest forsinke€e
"sprøjte" ' Dlade!, der kommer sidst mBd

qanle vitser.
"Kubikken" har oDsnuset en sensationel
n)hec, mec risik3 f3r oolitlanmeldelse
og krj.gsr€t eå grund af overtDædelse af
loven om o:uf=rdigheo oq overtræderse
af censurlcuen.
ffteD i en 1rr=kke at have nogle aF
bladets ilest skra.oe recortere ude at
snuse i n=rheden af Søqårdlejrenr Br vi
nu nået så langt, at vi kan afsløre bag-
ranoens fornavn.
llanden v:rker udaftil meget genert og
tilUagehold€nd6. Han e! altid rsn og
velsoigneret. Hans noustache ( nej, dBt
udtales ikke mogstak) sidder næsten aI-
tid rellen nalan og mundan.
Salyor han har gjort sig bemærket inden
?or filnbranchen, har han for tiden in-
gsn ?sst forbindelse med hverken lvlari-
lyn |lonroe ellsr Solla Loren.
Hans fornevn 6r PoDno. VoBe reportere
vil i næste nummer forsøge at finde ud
af denne skumle persons efternavn, og
hvori hans Forbrydelse består.

I



12

NORTON æ0/4

SUNBEAM 5OO

øveDst til venstre sos en vandkøIet
4 cyl. rækkemotor med dobbBlt overlig-
gende knastaksel fra beqyndelsen af
50'erner her i at Norton ltlanx-staI. Be-
mærk, at karburatorerne sidder lige
bag køleren. lvlotoren er konstrueret af
Joe Craigr der engang var en al spid-
serne inden lor Norton Racing' Norto-
nen kom dog aldrig ud at køre.

Oerunde!!

Den første Sunbeam, S7r'kom frem i for-
året 1946. oen vaD mBre tourj.ngaqtig
end afterfølgerBn' S8, der kom i I948'
SB havde tyndere dæk og forgaffe]'
BSA-bremser oq en lidt skrappere motor'
Sunbeamrs sidste lremstillingsår var I958
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