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illrrc- Sror""^ MC G.r"
SondsrvangysJ I . Askov

DK-66OO V€l€n. Gtro r5332E

AI'IN0NCE

Trolcinandens J.ær1ing søger sammen
ned sit amerikanske filmselskab,
I fotoassistent
l- lyaltekniker
1J-ystekniker
1 ufaglært til at sIæbe f11m.
Tiltræde1se snarest muligt.
Henvendelse tiL:

rrtr'essor Filmrl
v/j.nstruktør'rlessortr Sztul

BeverlY Hi11d-
San Francisco
USA

s.M.c.c.
str.

antal

S.I.,LC.C. . KA\,IASÆG s.u.c.c. - B!.{lI

FODBOID

Mon der er nogle nedlemmer af S.!i.C.C.
cler kunne tænke slg, at vere necl tilat spiIle fotlbold nod andre MC-klub-
!er. ti har før spillet, nen da varder lkke stor ti.Islutning, og vitabte derfor kanpen.
Hvls du har 1yst, så skriv ti1 kas-
seren, du behøver ikke at være skraptt1 det, bare du vil være ned.Vi har alLerede fået ti.lsagn fra enfyldig neciisterkører, der åf konati-
næssige grunde helst vi1 være nå1-
mantl.

Vi kører
klokken

ONSDAGSMøDXR

fra stranden i Åbenrå
20.00 hver onsdag

NYE MEDTEMMER

NR. 105 Jørn Rolfsted Pedersen
Skolegade 6
Guderup, 5470 Nordborg

NR. l-76 Karl Chri-stian Jensen
Egevej 4
6110 Padborg

NR, 177 Torben Bach
Syrenvej 4
5400 Sønderborg

NR. 1?9 Andreas Asmussen
Sve j rup
6200 Åbenrå

NR. 180 Erling Kjær Hansen
Hilmar Finsensgade !
6400 Sønderborg

NR. 181 Poul Henning Petersen
Turnbø1
6200 Åbenrå

NR. 182 Hans Peter tr'estersen
Vllsbæk
6381 Kliplev

Hjertelig tak
for opmærksonheden ved vort bryl-
1up.

Irene og Jørgen Rasnussen
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Senri 2!roo le. på Gtm Lj 1, 2j

fortsat fra eiale 4

ville undersøger on cle stadig leve-
cle ekyntlte slg clog at stikke af , cla
han eå tleres næver og kobberrøale dn-
sigter.
Så herneil giver vi vore gode metllen-
Der en kraftig advarsel nod denne
person, Porno KaJ.
Han er en ulv-1 fårek1ætler.

h. stk
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"Det bare lort"
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Så er der igen rrMule R"""" pl ll:.il,jll§lg4{
MC-Fedtmuleklubben, Århus, indbyder herned Jeres kJ-ub, til
at deltage vores arrangeroent.
Rlng Djursland den 4.-5. naj 1974.
Lørdag I'ørdagz tllmelding

træning
tidtagni.ng

Lørdag aften hygger vj, os, slukker tørsten (ninimuro 1000 stk.
grørlrre læskedrikke) og tager os en svingom.

søndas: I'' 1?:1? ilB'å$:li**lå3åålåuu"r,,*
17.15 præmieuddeling, 1 prænier i hver klasse

Vi gør opmærksom på følgende:
1. Tilneldingen tif treffen er 10 kroner.
2. Adgangskort til- kørsel på banen er 10 kroner,
3. Styrthjæ1m, handsker og br111er er påbudt.
4, Under maskintilsyn, vi.I der blive lagt særIig vægt på, at

der er nonteret korrekt støjdæmpning, samt at maskinen er
tæt for olie, dækkene er i orden, og at a1t glas er afnon-
teret.

5. Overnatnlng sker i. ryttergåraien, son vj- i weekenden benyt-
ter som canpingpl-ads. Morgennad kan købes på banen.

Med venli-g hilsen og på gensyn
rrMulernerl

Fra mesterskaberne i. klubfræs

r er gået forlydender om, at
troldmandens IærIing blev hjulet
af en CB J50 Four fra 0 tiI omkring
100 kmrlt, hvorefter BMW'en kom fre[.
Da Jes (Festus) hørte dette, fatte-
de det hans interesse, da han jo
selv har en Honda magen ti1.
En onsdag aften blev de så enige om
at prøve, hvem der var hurtigst.
Desværre overværede vores nedarbej-
der kun den 1. start. Han fortæI1er,
at han aldrig har set en BMW komne
så hurtigt ud ar' starthullerne son
troldnandens lærlings. Det var nørkt,
så han kunne j-kke se detaljerne, men
ihvertfal-cl havde Festus forhjulet

tenmelig højt oppe, da de startecle.
BMW'en fik en kanonstart, og da den
sklftede til andet gear' var det nær
gået galt; den gik På-baghjulet' og
ityret blev drejet, så den slingre-
de kraftigt, da forhjulet nåede as-
falten igen. Desværre var stræknin-
gen ikke mærket oP, så det Yar ikke
mulj,gt at tage tid' det kunne ell-ers
have været spændende at se BMW'ens
tid. BUvrI' en var f orrest under hele
den 3, start, men så vj.dt vor ned-
arbeider havde hørt, føtte Honda'en
an iådtiI l4o kn/t i den første
start.

Tøndeslagning
Lørclag d,en 21 . februar var cler tøn-
deslagning i Nørreskoven veti tr'yns-
hav. Jeg havde aftalt rnetl Steen, at
jeg skulle konme intl til han på vej
dernetl . IIan var vetl at gøre klar ti1
MC-udstiUingen i tr'Yns Forun. Det
yar en speciel lysbillettfremvi-ser,
tler skulle laves. Efter nogen snak
fren og tilbage kørte vi afstetl.

forteættes næste slde
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Sladrespalten!!!
{aj fra Søgårtl er begynclt at stu-
clere forskellige notortyper. Hanhar fået en id6 til en rnotor, hvorstenplet skal rotere. Vi forraoder
tlog, at dette projekt går i glen-
tnebogen ligeson Bonde Erik's (Nor-
tonsen) projekt Bukh diesel ned
en 200 liter tromLe ned indhold
som sidevogn.

Sidste n.yt fra ,'Flade Jensens land'r
Fra et upå1ide1igt medlem forlyder
det, at troldnandens Iær1ing hår
fået tilbud på en stilling iom 1n-
struktør og cheffilnfotogiaf vedet stort fi,l-mselskab i Hollywooil .

tr'ra vor sædvanlig kilde har vi mod-taget:
Kaj fra Søgård går med tanker on, at
købe et aianplokonotiv ti1 si,ne vide-re eksperinenter med roterende stenp_
]gI. 99 de engelske kulniner går foi-håbentlig en Lys frentid i møde.
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Sidste nvt fm
========E=====

fortsat fra forrlge si-de

mer, og vi anså det for unødvendigtat sætte skiltene op.
Nordeuropas største kok gik og frøs
som en 1ilIe nus, han var køri fraEsbjerg 1 alninclelj.ge tynde soruner-bukser, og han var iørsi tøet heltop, da han skuLle ti1 at køre hjera.
Xgon havde købt tønclen og fyldt-læk-kerier i den. Vi 1ånte et råt af

slynget ud af håntlen, og han var vistgodt øn t hånclen bagefter. Vi hav-
de spekuleret over, on der var noaen
der ville rrpanderr tønden 6n, og dåt
så ud, sotn otr Heine v111e, nen i sid-ste øjeb11k tiukkede han sig.
Kattekonge blev, ja, det behøver jeg
ikke at nævne, for traditionen tr6 -
er det BMW-Poul fra Rinkenæsegnen,
og han syntes ikke, at han vil-Ie brv-
cle den. Prænien var også traditionei,
nemlig 5 liter Castrol o1ie.
Eele sceneriet blev filmet af fi-In-
tekniker Sztuk.

Hjenturen gik_heIe vejen gennen
Nørreskoven, (det kunne Kåwasaki_Ole fra Åbenrå ikke lide) og med
færgen over ved Harcieshøj. "

RAPP@Rtr

Hans forbrydelse er mordforsøe på
to æ1dre herrer 1 en af Åbenrås'

-tenmeli.g virkningsløs lycldænper.
Hine skæbnesvangre efteiniddåg kør-
te han gennem Åbenrås halvtomie
stræcler. Vor spion, der kørte på
en stor japansk motorcykel- nåttepresse notorcyklen neget hårdt for
at følge netl .
Plutlselig bemærkede både Banditten
Porno og vor nanal de to ofre ca;
L00 neter frenme. Porno ladede de
fire løb med en neget brandfarlig
væske, hvilket resulterecle i en
række eksplosi-oner, der var så volii-
sonme, at ofrene blev slynget om-
kuld. Yor nand, tier syntes, at hah

fortsættes slde 2



Læserhreve

En konmentar ti1 det
anonyme fæserbrev i
sidste nr. af "Kublkkenrl
Jeg kan give dig ret i de fleste
af dine synspunkter, en ting er jeg
dog neget utj-lfreds med, og det år,
at du holder dj,g anonym. Men tilba-
ge ti1 de positive punkter.

.reg kan se, at din mening er, at si-
1!rne bare skal være blaike, og det
§rver os, som hverken kan iæse eller

skrive en kærkomrnen lejlighed til at
studere bladet.
Jeg er dog også utilfreds med, at
roan ikke kunne få gratj-s kaffe og
alfe de bajere, man kunne drikke-
på generalforsanlingen.

Den skumle person,
tier figurerer i. "Chok-rapportenrri forrlge
nummer,

0g endnu et læserbrev:

Nogle indtr.yk fra Hytteweekeaden

5

jeg ikke, da jeg kunne konme til at
glemne nogen. De, der hjæ1per, kan
godt l-iaie at lave noget, nen det
kan jo nemt blive for meget af clet
gode. Der var nogen, der stod om-
kring 10-12 timer bag disken om 1ør-
dagen, foruden at de hjalp med at
skære brænde og gøre j.ndkøb lørd.ag
forniddag,
Så tj.1 opryclnlngen søndag.
Enkelte hjalp on formiddagen ned at
rydoe borde og gu1v, nen da sel-ve
oprydningen ned at feje gu1v, vaske
op, rydde madrasser på p1ads, vaske
gu1v, pi11e trialbane ned, sanle de
flasker samnen, sora nogle itli-oter
havde kylet omkring med, så de var
havnet i buske og langt ude på nar-
ken, samle papta),lerkener og nadres-
ter osv., son folk havde smldt rundt
onkring, brænde affald af, grave hu1
til pis og 1ort, tønme skidespan<ie,
fyJ-de brændekurven op, sætte stoLe
og borde på plads, reparere en øde-
lagt stol og tiI sj.dst køre ti1 Å-
benrå ned nøg1en, betale og si,ge, at
nu er alt iorden.
Det er i.kke af selvmedlidenhed, at
jeg skri.ver dette, nen fordi jeg syn-
tes, at det er for dårIigt, at Steen
og undertegnede alene xnåtte klare
det sldste. Sldste år var der dog
en enkel-t elLer to nere son hjalp
ti,I, og da kunne det ti1 nød gå an.
I år havde jeg mest lyst tiJ- at kø-
re 1nd og aflevere nøg1en uden at
rydde op, men så kunne vi være sik-
re på, at vi aldri.g får 1ov til at
1åne hytten mere, Det er ihvertfalcl
sidste gang, jeg vil være med, hvisj.kke der er f1ere, der hjæJ-per t1l-.
let var det, så ti] "Kubj-kken"
Jeg forudser at 'rKubikkenI snart må
ophøre, for det er de samme, der
skriver hver gang, og på et e11er
andet tj.dspunkt bliver de få trætte
af at skrive, bare f or at 'rKubjkkentl
kan udkomme et par gange om året.
Der har flere gange stået i "Kubik-ken'r, at vi mangler stof, nen det
er der ingen, der reagerer på. Når
man spørger folk dlrekte, om ikke
de vi1 skri,ve 1j-dt til rrKubikken'r,
så er cie svar, jeg har fået: 'rJa,clet kunne da godt være, jeg skul1e
skrive 1idt", og enten er brevet gå-
et tabt undervejs til redaktionen
e1ler også er det ikke bl-evet ti-1
noget a11igeveI, for vi har ingen
breve nodtaget. Xt andet svar erlINej, det ligger lkke for nig at
skrive sådan nogetrr- Det kan endtia
tennelig Iærcle personer sige.

fortsættes på bagsiden

rrHvad koster t11ne)-dingen,'?trJeg vi.1 godt have 2 Hof og en Rød
Tuborg".
rrKan jeg få en nadpakke'r?rrGiv nig l-j-ge 1 pø1ser og et styk-
ke brødrr .trKan jeg få et.glas næ1k og et styk-ke franskbrøa ned syltetø;;?

-{Konner madpakkerne snarti'?
,lHil Iiå'il.5"f ,iil å,,",,r r 

",,,, 
.rrHar I ci.garetter"?rrEr iler norgenkaffe og rundstykker

irorgenrr?
rrHvor er toi-1ettet"?
Jeg kunne blive veti længe endnu,
Når-der skal nydes ved foIk, hvor deskal henvende sig, nen når der skalydes, så er folk væk. Det er ninetan-ker efter hytteweekenden i Åbæk_hytt en,
ner er nogle få, der hjæ1per ti1
veci de, forskellige arrångåmenter,
men det er cle samne hver-gang. Jåg
kunne godt nævne navne, nen det vi1



Erling Siøholm
Vø lundsgade 17-19
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Ti I b eh/r

BMW
Rese rvedele

Bryllup i Jell-ing ønskeaie bruaien og den trlidt" nervøse
lørdag den 9, februar blev Jørgen brudgon.
Rasmussen viet t11 Irene Larsei i Da vi havde bestemt, at turen på rao_
Jelling Kirke. torcyklen skul-Ie sløjfes, blev de
De sku1le komme ud af kirken lidt straks kørt bort i bil-. Da hele fø1-
over klokken 15, så vi Steen, Hans, get var taget afsted.kon kj-rketjene-
Poul og jeg kørte fra Askov fif . U.36. ren uti, og da han fik øje på DKW'en,
Da vi [oÅ derop, var der kun en halv lyste det i hans øine, og han fortal-
tine t1I de skutle komne udr det te, at han selv havde været den stol-
skyldtes, at vi skulle føIges ned te-ejer a! sådan en Han havde også
pragteksemplar af en DKW 25O Srgang haft en 175 ccn' som han syntes var
56. vi kørle neti ti1 banegåraenf rrior lurtigere
?oul satte flag på cyklerne og Hans Da han var gået og også præsten var
og Steen fotogiaierede de røti-hvicle taget afsted' tænkte_vi på-at gøre \fårver. - det sanme, især, da fornanden begy-)
Et.par ninutter o\er 1 kørte vi så op -te at strippe nidt på kirkegården.!
tiI-kirken, og da cler ikke var tonnåi Men da han så endelig var færdlg,
anclre, kørte vi cyklerne helt op ti1 rulLede vj' ned af kirkestien, ned
døren. Dog blev DkW'en trukket -op på summeniie notorer' hvilket fik to æ1-
grund af Iar-en. Da modell-erne ,år^ dre claner ti1 at se treget forargede
Elevet stillei sore forroanden nu syn- ud.
tes, de skulle stå, stod vi og snåk- På hjenturen købte vj, nogle kager,
ketle om, hvacl vi siulle gøre, hvis -s9ry 

vi spiste på en parkeringsplads
tlet var det forkerte bruåepar, cier lidt ucienfor Egtved' og mens vi saal
kon utl, og vores tvivl bleir yåerlige- og kværnede de tørre kager, blev vi
re forøget, da cler kom en nand og - øjenvidner ti1 en nhemmelig lovesto-
spurgte os hvem der skulle begraves. ry'r. Efter natlen blev tler ticl ti1
Vi oendte så forman6en ind i liirken at køre trial rundt på parkerings-
for at se om det var i orden. Det var placlsen incltil formanden også var
det. 0g kort titl efter kon det ).ykke- klar til at køre afsted. 0g en halv
lige brutlepar uil af kirken, og vi lyt<- time efter var vi hienme igen.

Jørgen lervad
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Nybagt motorcyklist:

Lykken er en tur
pa ryggen af en MC',er
!ll{ E a.l .r &c.t

al .aEE tæo@l
.t å *rlb lqæ E ct
L.a h4.61&L B tltt
ta halld{Dl|l.a.æ
.3 d .r.rJ.a æ adat aa-
- lt .i Lrt r dl ra lct-
..ns

Ie iatt. t .Ddæ b.ær

-hlDEllLrr€Edry-
ld d!.r b.lld l-llr3cn
Dl F!§6.f lDø - t- 6
ræaEr.L Ie &Eb on
eE a&L Iq6 - æa
.tDdralaa 03 oddn' l.rr.
rll l.å.i .l 6 rOUt lltt §r
Da t5 G. Da .lulL EE
prlhlt{hurtalbin.6l
ot tDD..l8 dl t&&n .Lrr-
æ1. EeXDEc bld tE-
d.t 03 lO fr. l{t Da bor{
I 6 trnaL Ir b.td. 6
n-Ic. Yaææ b.D
dr..bæ..auErlt
Vtttlrt æ rl h.n &
hdl6 bao-

I^æderJrllc
- troda rlt

Vl .! D.aL a§ttE, 66
ao.tr fD Læ IC Etu E-
ildt ti h.t LdE.E ta
oad.rEdæElL.
16 d.t td blGE'.r
@ lt&rr.tl. d &a Ld.t
.aD.d. LrætrJ rt Læ IC t

- hd aådan a tyr a 67r,

08 n& h.n .mtidil tn8en
p.n8. han

E Lr st hu I tr u8.r
havdc klaprct trnder o8 et-
hr Hlt .h. hevdc bldt
kuld6 t !la, koD cn ny o8
n.dv.ndlg ud8itt .l.lt.vel til
- o ator, tyh rnnylEL,

Nordpoledreee
året nrndt

Nu kuM. un altaiblndan
kæ ætv bDac ttæ ud.n st
dr rl kutdq U.n o Ltrtæl
.(irr vlme 08 ror{r oDrtod
uviltlrlt8t. 03 tor&et koE.
Uu to3 Då.D lsDt hu ku
ltrrt.n tmd vladJ.LlG æm
ov.rt J. E t r datdr at dm-
æ tull. d.t ro t.D torlr
- B! .ldt i§ .t ,orar
USnet vlnt6@ al EaaaA -h&t aJor& Dl rrIG ., q
xc.

ID 9.tktd. dS ba lS.o
oa !.tu .l .t d t d! rdd.
FllIE. b l.t brt l.læ
ru, b.l4avt .!st sulLi
., toillrtur€E

Farrglæden
uforHgaellg

At ddd. pl srtt6.t 6
IC oa b.E læ rd .l lu-
d.E 6 D.d o Llt .t ft-
16 Ln^ tD dhpelt ho
llle BmeDllans ned nc

gst udet. M& 1016 lig æm
haElcr oE dyrct, Ettt
detr æænddl8. krrlt ot dr-
8. dlm[ !l!n blEndE
nr4&a !! baEfn el bdr
lor ra ErLa Lrt n ot tala
du t6ldc vtDd, btden I hu-
dan.

MC'.n btlv.! .t brt brh,
dcr ca!trUI8 burdc rck* 08
bllw m.3ct ltræ - 210, E 0,
450, 150, Glo og 7!O cc. ln
uvlrkclta drc oE 6 8m-
hd poll6-Xc'.r o9.tlr plud-
ællt Dl v.r6 h.ll.E Arhu
ot Skud.rborf.

l(D lErkcr allatrd! d6
ston, tykk banzlntrnk Dd-
lcE alnc llr, ru haEr dao
d.tc tuch.l.Dd. Itd .l & to
ataDDia!,

Sperer til en
ctarre merllDe
ID {E .t hdD .tå.t-

dr, Ør a ld IC b-G
Dct! oa buDt r .t l.Dt
r6ldd.r. Lo D.gDrrrr
Ita .t bl,fdc .vl.æ &
nøc.4f,lt i laclad" al.G
Ear da lLDEda lrdd.r 6a
d. bU qrt r. &! .§ld6
d. uundaå.ltc rttd - nrn
bhda 03 4[rer - oB .l ma-
8La o tant dl Ehmr krn
dmhcn om a alot, g.,Mel
ttrC'cr reallærea.

J.c

Arddxu rl(fin ,r[r*- tkk. 9a rygg6 .t .n MC'r, hE todfr , llg md gol]!6tyr
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I
fortsat fra side 5

Så var der en, son ikke har så nent
ved at skriver og ala aler var nogett
han gerne viI1e have i "Kubikken'r,
fandt han på at spørge en kanmerat
ad, on han ville hjæ1pe ned at skri-
ve noget, og se on ikke der kon et
lntl1æg ud af clet.
Onsdagsnøder
Det er sagt og skrevet 100 gange før,
nen det kan ikke gentages tit nok.
Der er onstlagsmøde hver eneste ons-
dag aften hele året rundt, både når
solen sklnner og når det sner og
regner, og a1le er velkonne.
For tlen soln ikke vecl' hvad et ons-
clagsnøtle er, skel jeg kort oriente-
re. Da S.M.C.C. lkke har noget klub-
hus, hyor nedlennerne kan samlesr nø-
tles vi hver onsdag aften på en kro
et sted i Søndårjyl1and' her hygger
vj. os over en kop kaffir eller hvatl
nan elIers vil drlkke, snakker on
motorcykler og neget antlet. Du er
selv netl til at bestemner hvor vl
skal køre hen. For titlen nødes vi
på stranclen i Åbenrå, så hvis ilu el-
lers har tyst, så kon bare.

Hvis nan er i tvivl onr hvor onsdags-
nødet er, kan nan s1å oP i ciet eene-
ste nr. af ttKubikken" På side 2 ø'
verst ti1 venstre. Jeg bør nok llge
tilfø.'ie. at efter at onsdagsnøderne
er ueåyiat fra stranden i Åbenrå er
nøcle<teitagelsen blevet kraftigt for-
øget; tlet hænger nåske sanmen med
foråret.
Det hjalp at få luftet uci.

?oul Irervad

cylinder@
på eget værkstedI r- -r--WttihÅ,

åut. forbaldlet

Må+å-
AAGE

KROGH
e,ybl - 9uli,. - r9acta/l,*bad
8 (O15) 61645 . Chrt.tl.n.f.td

er ses tlen

erslonen. -Tophastigheden for Mark 2at 155 kn/i.

Tryt: oFtsErA, !g M.tu, U (61 3, ,! !!

'ro
JY\.

Xt*
G
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Åriel Square tr'our, blev
reret frs I9r0-19r9. Den visteei en Mark L, i l9r, kon Mark


