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ilIlrc-
0nsdagsmøder

Vi kører fra Stranden i ribenrå hver
onsdag aften kl. 20.00

BEIi{ÆRK

Lørdag den 22. juni klokken 14.00
spiller medl-ernmer af S.II. C. C. f od
!o1d mod CIUB 69 fra Esbjerg på
Hoptrup Stadion. Vi rnangJ-er stadi.g
nogle spil1ere, så tag dine gurnrnil
sko med.
0n aftenen er der Sankt Hans fest
på Diernæs Strand. Der vi1 bLive
solgt pø1ser og læskedri.kke. I)er
er nulighed for overnatning, hvj.s
na:r medbringer te1t.

T QUB IN qEÅ-I!N!Ets- 
-1 

9 7 4

Grundet langson ekspediti.on er Tou-
ri.ngkalenderen for 1974 blevet af-
bestilt.
Oplysninger om kommende træffer og
a?rangenenter fås på onsdagsnøder.

Klub-k1æb emærk er
Vi har nu efter lang ventetid fået
klub-k1æbenærker.
De kan købes på onsdagsmøder for

kr. l-r- pr. stk.
Stofmærker kan stadj.gvæk købes for

kr. 10,- pr. stk.

KoEnende træffer:
UTVANDRAR-TRÆFFEN
21.-21. juni i -uergdala 6 kn fra ve j
25 mellen lessebo og Hovnantorp i
Sverige.

SÅGA TREFF
29.-10. juni
.Der foreligger ikke opJ.ysninger om,
hvor j, Norge det finder sted.

NORDNORGE TREI'FNN
29.-10. juni
Det finder sted onkring Bodø i Nord-
norge.

FIM- RAI,IY
1.-5. juli
Det flnder sted i Krens i Østrig.

MIDNATTSOISTRÅFI'tsN
5.-7. iuli
Det fi.nder Bted ved MMCKTS klubloka-
ler 6 kn syd for Gå1l,ivare ad vej !8
i Sverige.

KOtrTIO RAITI
6.-7. juli
Det finder sted i, Troligen Ranua I
Pinland.

STETLA AIJPINA
5.-7. juLi
Det finder sted i
90 kn fra Torino

HÅISINGE TR.IFFEN
tr.-\4. juli
Det finder stetl i
ler i Eriksnåsbo,
nås acl ve jen mod

Bardonnecchi,r
1 Italien. Y,

BMCK's klubloka-
7 kn vest for .tsol1

Gåddvik.

SAARISTO RAI,II
12. -14. juli
Der foreligger
hvor i I'inl-and

ikke oplysnlnger
det finder sted.

oItr r

FESTItrKI TRÅI'?.r]N
19. -21. juli
Der foreligger ikke oplysninger om,
hvor i Finland det finder sted.

OBII{GNR MOTORRADFÅHRER TRDFF.EN
20.-21-. juli
Det finder sted i Obing øst for Miin-
chen.

KAIø TR.OFI'EN
3.-4. august

NYE MEDTEM]UER
178 Ove Koch

ItIøIby 13
5400 Sønderborg

18, Torben Viggo Hansen
Yesterbakke 2
5r10 Broager

184. Niels T. Paulsen
Eclelsvej 5
6700 Esbjerg

NR. 185. Ebbe Johansen
Stegholt 50
6200 Åbenrå

NR.

NR.

NR.
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NR.

NR.

186. Jens Knudsen
Sandved 6
620O Åbenrå

187. Preben Pedersen
Lojovej 1
6200 Åbenrå

Et sæt glasfibertasker sæ1ges
bi11j.gt.
Henvendelse: Hans Jacobsen

Nørregade 4
Skodborg
66O0 Vejen

Årets vi.ts fra Augustenborg:
Der kon en ootorcyklist gående, han
er skrottet. Da han konmer ti] et
vejkryds nede ved Søgård, ser han
Porno Kaj sj.dde nede i en grøft og
si,ge: 'rBrumxo, brumm, rasle ras1e,
kllrre klirre'l som en llonda nu siger,
når den nøder en uskyldig Vl,l, og Ted-
dy (nede fra !'lade Jensens 1and, det
ligger nede. ved grænsen), ( (Han der
snakkede så meget on Dngland og a1-
drig koo afsted, på grund af sin
frentid soo hængerchauffør ved nili-
tæret)). ttan sad oppe i toppen af et
vejskilt og studerede færdselsregLer.
Yores skrottede ven spørger høf1igt
denne såkaldte "fil-ninstruktør'r om,
hvorfor denne galning sldale! nede i
bunden af grøften med fråde oE trun-
den og siger ovennævnte 1yde. Vor
snakkesalige ven fra trasten ytrer,
at den 1ille nand i bunden af grøf-
ten har en fortid soi Honda-kører,
og nu li.der untler savnet af denne.
Da vores skrottede ven så spørger oE,
hvatl pokker så denne krigsli.derlige

karl laver oppe i toppen af skil-tet,
svarer tlenne resolut, at han under
ingen otrstændigheder vj.1 køres ned
af denne tosse på Iionda'en.

G. P. -Løb på Ntirburgr j.ng

den 2'l . -28. april ?4

Nu er tr1 efterbåndea kouue! så langt
hen på året, at GP-feberen er ved at
få has på nedlenmerne af S.H.C.C.
Vl var et par stykker, der havde snak-
ket on at tage ti1 Fiirturgring, nåske
specielt for at se en aluel Ee11e4 A8o-
stini på Yanaha og PhiI Read på !1.Y.
De indledende øvelser, altså forbere-
delserne, startede et par dag før' vi
skulle af sted. ltlargit og jeg havde
besluttet seLv at lave Daden' da v1
vidste, at det el,lers var blevet no-
get dyrere. Sautidig aed at aIle 1nd-
købene blev foretaget' blev BilY'en
gjort klar. KAbe, si.detasker + cle sæd-
vån1ige ting son qyt bagdæk' oli.esklft
og justerin8 af veati.Ier blev ordnet.
Vi fik også alle vore finanser orn-
sat i en slat Dlil.

fortsættes næste side

NR.190.

NR.191.

NR. 192.

191.\,

NR. 194.

Verner Jensen
Forsta1l6 85
6200 Åbenrå
Helge Matthiesen
Vesterbakken J8
Høruphav
5400 Sønderborg
John Diedrichsen
Vejslervej 2
Hørup
6400 Sønderborg
Ilenrik Rindon
"TinglevgårcI "
6160 Ti.nglev
Torben Mø1ler Jørgensen
Hunlehaven 14
6400 Sønderborg

HJXRTDLIG TAK

f,or aI venlig opmærksomhed og for-
skellige bagsæder under nin elske-
de Honcla's lange sygdoøsperiode.

Porno Kaj, Søgård

Annoncer

Et par gode seler eller etr robust
llvren købes, da jeg altid taber
bukserne.
Henvendelse: Jes Festersetr

Yllsbek

f Ee B f orcle lagt igt :

lYtt. pilothJæln tfabrlkat ukeadti
1 - AGV pilothjæ1n
1 - ?renier integralhjeln
1 sæt Rivetts nylontøj (todelt)
1 røcl lætlerdragt Ded hvj,de striber
1 ansigtsnaske af stof
1 par læderhandsker, treget fine ned

lange nanchetter, kun brugt i 2 u-
8er.

Poul lervacl
Søndervangvej I
Askov
6500 YejeE

Eeavendel se:



Erling Siøholm
Vølundsgade 17-19
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Rese rvede !e

5 af os havde bestent at køre fra
Kruså fredag morgen den 26, k1. 9.
Det var Kaj Hansen fra Sønderborg
(Honda 500), xalIe fra Padborg(Honda
500), Henrlk fra Tinglev (Honda 500)
samt Margit og undertegnede (BMW 750).
Det var meningen, at Poul- lervad skul-
le have været roed på den nye maskine
(som ingen måtte få at vide hvad var
for en, a1le gættede på en Honda
150 tr'our) Han besluttede så imidler-
tid at køre samnen med Teddy Sztuk
(BMw 600) sanme dag k1. 18.
Yi- kørte af sted tiI planlagt tid ned
tankene fuLde af benzin, taskerne ful.-
de af mad og lonrnerne fulde af de go-
de tyske pengesedler. -Det bl-ev bestemt
at jeg skull-e køre foran, da vi var
to personer på BITIVJ'en.
Da vi kon ud på riotorvejen ved Sles-
vig, mente jeg, at en fart på ca. 150
km/t var passende, Da vi havde kørt
å times tid kon Kal-l-e farende og for-
ta1te, at Henrlk var blevet langt
bagefter, Hans cykel havcle fået køre-
syge, ned svimnelhedsanfald, så den
slingrede ud og ind, Han kom om for-
an og bestemte farten. Herefter gik
al-t vel,.
0g dog. Da vi havde kørt et stykke
tid og skul1e skj,fte notorvej mod Bre-
nen, kørte han nod Hannover. Vi for-

lod så motorvejen og kørte igennen
nogle små landsbyer inden vi koro ud
på den rigtige vej. I)n omvej oå 10-
20 kn. (Måske var det nødvendigt ned
et større kukhul, en lukket hjæIn).
Første rastepJ-ads efter Brenen fik vi.
alle nidoagsnad og benzin. .Da vi hav-
de fået mayerne og tankene fuLde kør-
te vi- vj-dere, Vj. havde veI kørt 50 km,
da Kaj gjorde tegn tiI, at vi skulle
holde ind tll- siden. Det vi-ste sig
nemlig, at det ene dæksel til en af
vores sidetasker var borte. Kaj for-
ta1te, at det fige var fløjet af. Vi

I1-":å',i:ff ""å5å";:; "i$: i :å":lo:p
fi.nde det. Margit blev tilbage og holdt
skansen. Vi fandt dæks1et 1 kn henne,
nen ak i hviLken til-stsnd. En bil var
kørt over det og havde nast det fuld-
stændigt. Alt hvact der kunne kaldee
kanter var borte. Det lignede bare et
stykke lige pap, oen vi fik det da
bundet fast ti1 tasken så tingene ik-
ke f1øj ud.
Næste etape var ne11em 0snabriick og
Mi.inster, her blev der købt benzin og
kaffe. Benzin igen ved Kø1n og k1. ca.
20 var vi ved ringen. Vi var kørt o+
ver Køln, Bonn, Altenahr og Adenau.
Fra Adenau og ti1 ringen var der ca
9 kn, og her kørte vi uader banen
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for første gang. Ringen Ligger i en
højde af ca. 620 meter over havet.
Så det gj-k op og rundt ned hårnåle-
sving efter aIle kunstens re51er,
Samtidig var det begyndt at sne og
nørket var ved at falde på, så det
var ikke sær1ig behageligt, &an kun-
ne lkke se en skid.
Oppe i selve byen Ni.irburg fik vi at
vide, hvor det var bedst at sIå te1-
tet op. Det var inde i en skov kl.ods
op ad banen. Let var svært for os at
finde en egnet teltpl.ads, efteison
det var bl-evet mørkt. Værre var Cet
at sl-å teltet op, thvertfald for Kaj,
han havde a1dri6 haft sit telt sIå-
et op før. Men vi fik dem da og, oo-
end med lidt nøje og besvær. For det' rste var ciet begyndt at sne og for
.!t andet var det koIdt, treget [o].dr
endda, under frysepunktet.
Margi t , Henr j k og .i eg sov i sanme
telt, medens Ka j og l.-aL1e besatte
det andet. De havde en hæftig dis-
kussion kunne vi høre, <ia vi var
krøbet ti1 køjs, Kalle vi1le absolut
have en smøg, og Kaj måtte forklare
han indtiL f)-ere gange at nylontel-
te, e11er ihvertfald hans, er aI1er-
gisk overfor gIøder. Men Kal1e vj.1-
l-e absolut have den snøg. Han fore-
slog a1t fra tændstikæsker ti1 Kajs
støvler son askebæger, tren Kaj var
urokkelig. Yi. i det andet telt 1å
og vred os af grin, og en overgang
frygtede vi faktisk at (a11e Yi11e
tage sit gode tøj oB Bå, aea så galt
gik det heldlgvis 1kke. Yi eov for-
resten med alt tøjet på jer Eat, det
havde de andre ikke gjort, til gen-
gæ1ci havde de ikke lukxe: e'" ø je he-
1e natten.
kI.6 stod vj. opi og s:rr/.er, e! syn,
der nødte os, Å1t var dækket af et
tykt 1ag sne. llarSlt blev liggende,
da hun frøs. Vi fandt så på at gi.-
/Lrhende a1le soveposerne, så hun
lrre rage oen orei srg, qer nJalp
faktisk, sagde hu.E. ilu.n blev 1ig-
gentle i. teltet, Eens vi. andre gik
neal i byen for at soge efter Poul og
Teddy, soE jo var koEret j. natteDs
1øb. Motorcykler så vi. nang€ af, ba-
re ikke deres. I nel-lentidea havde
Ka1le fundet af, at har Y1lIe køre
en orrgang på banen. Han tog sit tøj
på og forlod stedet sErnlaea Eed sin
cykeI, Han kon dog snart tj.Ibage,
han kunne neolig lk.ke få lov tiL at
køre. Pludselig begyndte Kajs Dæse
at vibrere, Kal1e lugte<ie nenJ.ig af
rlstede pø1ser. Der var en pølsevogn
nede i byen, son havde åbnet på det-
te ukrlstel.ige tidspuakt. Jer gik
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Kaj og jeg ned, vi fik først kaffe,
og så en hel, de1 Bratwurst son des-
sert.
KI. 7.10 skul1e træni.ngen have væ-
ret for 250 ccm. Der skete bare ik-
ke en dj,sse. Der blev slet ingen
træning, heLler ikke j. de andre
klas s er.
I stedet gik vi ned til Sportsho-
te11et for at hente vand. ]ler nødte
vi ti.lfældigvis PouJ., han fortalte,
at de havde kørt i 12 tiner og var
konmet hertiL først på forniddagen.
Teddy var blevet oppe ved teltet
for at lave lidt splselig! nens Poul
var gået lidt rundt for at søge ef-
ter os. De rykkedc så teltpæJ.ene op
og flyttede hen til os.
K1, 12.45 sku11e Iøbet på 50 ccn
starte. Der skulle komne ialt 51
kørere. Der kom bare kun en 7-8 styk-
ker. Lidt efter fik vi at vide, at
der var opstået en uoverenssteomel-
se neLleo kørere og arrangører. Stor
skandale og skuffelse. Phi.l Read og
Ago var taget hjen. Efter den tid
var der ingen, som interesserede sig
for, hvad der skete ude på banen.
Der var fakti.sk kun de kørere ti1-
bage, son var nødt til at hæve start.
pengene, for at få noget at spj.se.
Så det fræsen var der ikke neget ved.
Når de 8 nand var kørt forbi,varer
det jo 10 minutter inden de kommer

1gen. Havde der nu været 5U kørere,
så kunne det jo være, at de havde
spredt sig, så der havde været !.o-
get at se Då heLe tlden.

Resten af dagen gik rred at gå rundt
og kigge saEt tred at hugge træ. ord
aftenen sad vi onkring båIet og drak
bajere trens vi børte på Pouls bånd-
optager. .lJen nat sov vi fra k1 . 11
ti1 kI. 7.rO otr Eorgenea. Også den
Eorgen gik vi en tur i byen. Det var
nenlngen, at Poul og Teddy skul1e
have været med, EeB vi kunne ikke

I

I Bare naden snart var færdig.
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få dem vækket. Vl så på forskelli-
ge sidevognsrnaskiner i en af afde-
lingerne i ryttergården. Når naski-
nerne skul-l,e startes blev de skubbet
langs ad gaderne i byen.
Vi havde besluttet at køre fra rin-
gen søndag ved 12 ti,den, så vl be-
gyndte at pakke kI 10.30 og ved mid-
tlagstide gik det trod nord.
På hjenvejbn gi-k det ikke så trægt,
som på vejen derned. Vi bl-ev nødt
til at afpasse farten efter Pouls
nye. roaskine. Han anbefalede ca. 125
kn/t, og det bl-ev der kørt det oe-
ste af vejen. På PouLs Yanaha var
monteret et abnormt stort styr, og
tlet voldte han øjensynlig en del be-
svær.
Pludselig, nidtvejs meLlem Hamburg
og Slesvig kom der en motorcykel
farende forbi med mindst 160 km,/t.
Det var Poul, der øjensynlig var b1e-
vet træt i- nakken, og vifle skynde
s1g hjen. .llet undrede os aIl-esaluDen
neget, at den nye naskine kunne træk-
ke så hurtigt, tred den kraftige nod-
vind der var. lJen var ninsandten og-
så hård ved hans benzin, fO km/] kun-
ne den præstere, da vi kørte så
stærkt. Ifø]ge diverse prøvekørse).s-
rapporter skul.le det iøvrigt være
helt nornalt ved en så ubehersket
anvendelse af naskinens gashåndtag.
Den høje fart holdt sj.g helt ti).
Slesvig. Det var helt skægt at hoI-
de øje ned vejskiltene; nan får hur-
tigt kørt nogle kiloneter. Det tog
også kun 3r5 - 4 roinutter at køre en
strekning på 10 kn, og kun 45 ninut-
ter fra Eamburg til Slesvig. lJet vis-
te sig også at alLe de ned de untier-
udviklede benzintanke, e11er et helt
perverst stort benzinforbrug nåtte
have tanket op i Slesvig, skønt man
45 minutter forinden havde fået tan-
kene fy).dt op i Hanburg.
Fra Slesvig til Flensburg gik det
stifLe og roligt, og fra Flensburg
Syd til grænsen gik det for en en-
keLt gangs skyld for fuld clamp.
I Kruså gjorde vi ophold incle hos
Hoeg t hans Snack Bar. Vi åcl et par
ristede pø1ser netl svøb, santidig
ned at vi fik snakket om alt clet'
der var sket, Derefter kørte vi hver
til- sit.
En dejlig tur, Een på en nåde også
en skuffelse. vi havde jo ventet at
se Ago og Phil Read 1 fin stil, nen
det nå jo så vente tiJ. Sverige e1Ier
Hol-Land.

ON ANY SUNDAY

Lørdag d,en 27. apri.I sku11e filmen
"On Any Sunday'r vises i Toftlund
biograf. Jeg bestente mig hurtigt
til at tage ned og se den.
Jeg gjorde nodellen klar, fyldte den
op ued benzin og var klar ti.l at ta-
ge afsted, oen ak, da jeg slog tæn-
dingen tiI, kunne jeg ikke få den
startet. Jeg havale ikke treget tid
til at pil1e ved lednj.ngerne, så
jeg fJ-k nogLe små drenge ti1 at gi-
ve nig et ordentligt skub, og rla-
skinen summede atter sødt.
Jeg og nin ledsagerske nåede da og-
så uden yderligere vrøv1 ti.I Toft-
lund, Een derned er også alt sagt.
Da vi var ca. 50 m fra biografen,
cløde notoren pludsel,igt hen, og jeg
måtte skubbe cien oe sidste 50 n Yi
ti1 biografen, hvj.lket morede en!
vis hr. P.. . . Kaj, son straks var
der ned fotografiapparatet ( når en
BMw er i stykker er Kaj hurtigt på
pletten, for han elsker sorc bekendt
at rakke aed på gode sager, hvj.lket
han clog s jældent får ),e;li.ghed til).
l,idt efter lidt ankor ter flere og
flere motorcykler, og ved 15-tiden
begyndte f iLnen. .lJet var alle ti-
ders. uodt nok havde jeg bart at
filnen skuI1e være goci, :en så god
son den var, havde jet ikke i min
vildeste fantasi drøot oo, .eg oo-
rede oig koeteligt sa!!Ee: :ed de øv-
rige 99 tilskuere.
1 pausen blev der ucirielt -!:€=t ert
soE blev ucltrukket på bilie:rurrene
.tjfter filnen kørte jeg s jeE jor at
spise. K1. 20.00 skulle je6 ?ære
i Kastrup, hviLket jeg lige :åe3e,
nen da jeg ankon, oødte der =:t et
forfærdeligt syn. Fornend i:eet så
ud son om han var ved at cpe:ze be-
1e lortet på grund 6f aangie=ie
tilslutning. Heldigvis dukkede :er
nogle stykker op fra MB l{ejls oE
nogle Suzuklfolk fra Toftluad og7
1øbet blev en realitet. men clet 1-

BItrW Poul Et gli-nt ud over puDJ-l.Eum



tilslutning"r, ,.l1ou"t af en tynd
kop the, når ma-rt ved, at S.ll.C.C.
råder alene over 70 roand.
De forskelLige folk blev ti).neIdt,
og de første deltagere blev sendt
afsted, nens fornand Steen Iå og
gjorde vejene usikre, da han skul-
1e have posterne sat op i en vis
fart. Det var første gang jeg skul-
1e prøve at være oed ti1 et 0-1øb,
så jeg nente bestent, at jeg nok
skull,e vise hvordan Dan kører et så-
dant Iøb, ren endnu engang ak.
Knap nok var l.øbet sta!-tetr før jeg
og nogle andre fyre sa.nledes i. en
klurcp og kunne hverkeu finde fren
eLler tilbage. Jeg så nogle fra Hejls
køre ned af en grusvej, oA fulgte ef-

--{er. 
Ganske ri.ttigt kotr vi da også

. jl en post, tren derefter Eente jeg,
Vt de andre kørte forkert. og jeg

drejede ned af en anden vej, og det
varede da hell.er ikke )-ænge, før jeg
var ved startstedet i.gen, hvor jeg
nødte nogle slukørede Suzukifolk,
son havde opgivet det heIe, og vj.1-
l-e i stedet for ned på kroen i Gram
for at drukne deres scrg i trønne
ongivel ser.
Ja, ja opgive vi.Ile jeg nu ikke, såjeg startede nok så pænt forfra i.-
gen. Det så ud tiL at gå goqt ird-
ti.1 jeg igen stod foran Kastrup Kro.
Nu skulle det enten bære eller bri-
ste. Ruten var på 5) ka, og .ieg hav-
de allereoe kari 60 kE, 06 havde kun
fundet 1 post. Jeg kloede :ig lidt i
skægstubbene o5 begynd:e cr.dDu en-
gang, idet je6 trD}te, ' 5. gang er
lykkens gar-g', ren dea-ue gang uden
at tage Lersye i.:l Ce s.å tal., der
vist not sX:1le jcres:i1le at angive
strækhiatea i reter. iSteea burde an-
skaffe sig er tedre :.1ptrll.er, hvi.s
han da har er..
Nå, nea denne ga.t gii det lldt bed-

ff: xi'.fåå:'åTil'll f;i""!l:*;,*,!Yå jeg måtte bryie a:le bastj.gsbe- "grænsninger for at Eå ti1 f,asirup

cer for at gøre sig gtLdende blanrttde-l bedste, og derlor begyndte ud-delingen af prænierae. vioåeren blev
en af tlC-Cbaufførerne. og nr. 2 blev
Torben og Keld fra Eej1s, son nåtte
trække lod om 2. oe 3. pladsen. Jeesluttede selv son nr. 5 (der var kun5, der gennenførte noget af løbet).

Niels Ebbesen RaLly

derop efter det.
På butiksdøren stod der, at Mulera-

og fik drejet noget af det.
Hans Peter og jeg fik hurtigt pakket
og kørte lidt forsj-nkede op for at
hente Porno Kaj. Yi fik haå læssetpå min J5O'er og je6 satte trig op
Daepå. Endelig gik det derudaa til
ÅbenrA, hvor vi skulLe have købt
lidt proviant. Vi. fik det, vi skul-
1e bruge, og turen gik derefter i
et stræk til Yauaha Club Århus, hvor
vi blev ti-1neIdt raI1yet, son sku1le
køres klokken 14.
Det var skam væ1dig sjovt. Hans Pe-
ter regnede med, at han blev nr.
chok, for han havde glentr at skri-
ve de bogstaver op, soo stod på nog-
le b1å flag langs ruten. Han blev
derfor oeget forbavset, da resuLta-
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Jeg syntes det var en dejlig dag, der
skulLe bare have været nogle flere
rødbeder.

Hans,rMalabar" Jacobsen

terne blev of-
fentliggjort;
han blev nr. 2
bagfra. Kaj ogjeg blev vlst-
nok nr. 12 e1-
Ier 17. I meI-
lenti.den var
Don Johan og
nogle andre
koomet.

Her ses Jes på
stylter. kas-
sereren og Kaj
ned bagen til.
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Det var meningen, at vi skull,e sprs
aftensnad kI. 18, nen den bLev næs .

ten 20 inden maden var færdig. Der-
for foreslog IouI Lervad, at vi sku-
le gå på stylter, og det fik vi da
også hur!igt lært. Så kon formanden
for Y.C.Å. og spurgte, om ikke vi
kunne gå op af en neget stejl skrænt,
for det var der kun en, der havde
gjort før. Vi- gjorde nogle forsøg,
men det lykkedes i,kke.
0n aftenen hyggede vi os ved bå1et,
og nød et par pilsnere.
Næste Borgen stod vl op onkring k1.
8. Vi fik noget koldt vand t hovedet
og spiste en dejlig morgennad. Da den
var blevet fordærvet, gik Hans Peter,
Porno Kaj og jeg en tur til Ni.els Eb-
besens Eg. Efter den 1å time lange
travetur sku1le jeg lige se, or ikke
jeg kunne konme op ad den stejl-e
skrænt, og det lykkedes også med et
enkel,t hvil midtvejs. Ved l-2 tiden
kørte vl hjem.
På hjemvejen kørte vi en tur ti1 Hin-
melbjerget, hvor vi fik et par kop-
per suppe med græs. Derfra 81k del vi-
dere ti.1 Bel-vedere Cafeteriaet, hvor
vi fik efterniddagskaffe, den bestoo

Yilsbæks store foLk
har efter nange år.
Ci.rkus Benneweis o e
k1ovn. Hans speciaier
pudekamp og striptez

Malabar har opsnust,
Yamaha RD ,50 er i r.
klubbens kasserer hi
geret. Kassereren e:
behjæ1pe1ig ned oplJ
Ce udskiftning af de,

af
vi
en

ommefrites.
.. 17 efter

Jes (Festus)

Sladreq; ralten!!!
Kaj, han med Hond" ' Folkevogne, er
sidst set smugtræn., r. kanofart i en
af søerne i -bi1IingL no. Vor udsend-
te nedarbejder, Ma) loirr fra Skodborg,
uplyser dog, at K-r. stod inde på bred-
den og fjernstyrer : kanoen ude i van-
det,

en halv kyl
var hjemoe / ,tr€
neget veI1yk... t t'i

e1t, Jes Festus,
ræn1ng nu sø,
. stil}ing sqr
er styltegang,

show.

t stempler t: l-

. jordre, da
pkøbt hele ia-

uvri.gt gerne
inger vedrøren-

e på Yanaha 150,

Cylinderøl ,,.,nJ
, På eget værksred
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