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MC.FRONTEN
0nsdagsmøder

Vi nøcies på Stranden i Åbenrå indtil
u\nsdag den 11. december, hvor vl nø-
i klubhuset. Derefter mødes vi- hver
onstiag i klubhuset indti.l vinteren
er ovre.

Der har været en fantastisk stor Eø-
tledeltagelse ved onsdagsnøderne i
sonner. Det var ikke noget særtiI-
fæ1de, hvis der en aften var over
l0 cykler.
Som det kan ses af listen over nye
necllemrer, har raedlerostllgangen og-
så været helt eno:'rn. Vi har dog mocl-
taget nogle udnelciel-ser, og der kom-
ner sikkert flere.
Herover ses et billede taget klok-
ken ca. 19.4r.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxx

Stor indvielsesfest

Lørdag og sønCag oen 7.-8. decenber
i vcrt nye klubhus på Diernæsvej
119, Hoptru!, Bestyrelsen skulLe
tiI denne dato have gjort klar ti1
i.ndviel se.
Best111i-ng af smørrebrøci senest kl.
15.00 l-ørdag efteruiddag. Der vi1
kunne købes ø1 til indvielsespriser.
Da koner og døtre qå meobringesr er
der dans ti1 hen På norgenstunden.
Søndag no:'gen sørger de morgenfriske
for rundstykker og varn kaffe. TiL
tømmermændene er der naturligvis
sørget for sodavand.
f'or dem, der vil sove, er der plads
på gulv og i sofaer. KLubbens bar--ke viki,nger har en græsplæne ( nu-

ligvis belagt ned sne) tiI deres
råclighed.
Medbringes må koner og Piter.
.E11ers er f esten EU!_f or_nedlemrner,
tler har betalt toiffiffiT--
Ret ti1 ændringer i programnet for-
beholde s .

BEMERK

trtor at støtte klubhusets økonomi,
bedes hvert medles putte minds+"
I krone i. en de:'tiL i-ntirettet kas-
se, hver gang han eller hun besøger
klubhuset. Kassen bliver sat op på
et 1et tilgængeJ-igt sted.

Klubhus
T11 lndretnj.ng af klubhuset søges
ganle styrthjelne, gerne ned k1i-
sternærker,
Det er ingen betingelse at hjelme-
ne er revnede.
Desuden nangler vi borde og sto1e,
så hvls nogen har noget, der kan
undværes, så henvend jer til et af
bestyrel sesmedLennerne.

BESTYRELSESII{øDE

Lørdag den 2. november.
Mødedelta.gere: Ka; Ilalsen, Ka j P,
Hansen, Torben i{ansen, Torben Jør-
gensen, Steen Eriksen og Poul trer-
vad.
Hele raødet drejede sig om indret-
nj-ngen af klubhuset.
Det første enne var gulvtæppe. Un-
dertegnede skulIe undersøge priser
osv.
Vi drøftede :uligheder for forskr- .,

11ge indtægter 1 k1'.rbhuset, f .ekyl
ved opstilling af spilleautomaterl
det sku1le også undersøges ruprmere.
Sønderborgfolkene vi1le prøve at
skaffe nogle b111i.ge møb1er.
Desuden skal der anskaffes en oste-
skærer, franskbrøtlkniv, kaffekande
n. n.
Der blev snakket en del- on, hvornår
huset skal være åbent, og hvem, der
skal have adgang tiL det. Vi. blev e-
ni.ge on, indtil videre at holde åbent
onsdag og løralag aften. Kun bestyrel-
sesuedlenmer skal have nøgle ti1 hu-
set.
Indvlelsesfesten blev fastlagt til
den 7.-8. december.

Poul- lervad
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Sidste udgave af
IIKIJELIXINII

Som det kan ses i referatet fra ge-
neralforsanli,ngen blev det beslut-
tet at 'rKubikken'r skulfe ophøre son
selvstændj.gt og politisk uafhænglgt
b1ad.
Grunden er Jeres nanglende skrlvelyst
tler gjorde, at rrKubikkenrr kun udkom
2-1 gange on året.
I bliver lnid1ertid ikke snydt,
Istedet for 'rKubikkenrr og louring-
kalenderen for I nu tilsendt Tou-
ring Nytr der udkonmer 8 gange on å-
ret.
f Touring Nyt har alLe de klubber,
der udgør DMC (Danske I{otorcykelkl-ub-

\ Prs Råd) spalteplads, og I bedes
Vrtsat sende Jeres indlæg til Poul

Lervad, cier så renskri.ver artikler-
ne og vicleresender dem til louring
Nyt's redaktør Ivllchael Nielsen.
I Touring Nyt fincles 1øvrlgt en ne-
get onfattende oversi.gt over kon-
nenale arrangenenter, både tourlng-
og sportsmæssigt i ind- og udla'd,
nen alt det kan I selv atudere, når
I nodtager decenbernunmeret.
Da nogle af Jer 1 forvejen abonne-
rer på Touring Nyt viI I i begyn-
tlelsen få tilsendt 2 eksenplarer,
lntltil I urldlatler at forny aboue-
Dentet.
Redakti.onen takker
heii 1 årenes 1øb,
syn i Touring NYt

Jer for tålnodig-
og siger på gen-

Red.

Generalfor sanl ine

Hoptruphus der 26. oktober 74

Der var, son der plejer, kun fren-
trødt en 1iIle deI af SMCC's nedlen-
r \f ti1 generalforsanling i år igea,
lLt z+ iedlemner.
Ti1 dlrigent valgtes Tecldy Sztut,
sotr hurtigt gav f orma.nti Steen ordet,
og alenhe omtalte a1l-e de arrangenen-
ter, SI{CC har haft i alet forløbne år.
Regnskabet blev lagt fren af kasse-
reren, og det blev bekendtgjort, at
SMCC har haft unclerskud på aIle ar-
rangenenter inclen for det sldste år,
værst er Kaløtræffen ned 1800 kr.,
nen klubben bavtie tlog ca. 15.000 kr.
stående på ban-kkonto, glrokonto og i
klubkassen.
Derefter bl-ev der stent, on vi fort-
sat sku11e have. den svenske touring-
kalencler, hvacl vi. ikke skal., cla tier
var 21 lnod og 1 for.

3
Kubikken blev ved denne generalfor-
sanling nedlagt og a1le rnedl_enner
vil herefter få tj.lsendt Touring
Nyt. Ved afstenningen var der Zj for
og L bIank.
Ka1øtræffen har son før ontalt givet
underskud, og derfor skal den for
fremtiden arrangeres på en anden nå-de. Efter Steens forslag skal det næ-ste Kaløtræffen ikke være med tvun-
gen tilnelding, ø1saIg eIIer nusik,
da-1ndtægterne og arbejclet ikke kanetå må1 ned utlgifterne.
Valg af ny bestyrelse:
Fornsnd : Steen, enstennlgt
Kasserer: Torben Jørgensenr enstenmig
5 bestyrelsesnedlemmer:

Poul Lervad
tr'ralk Thrane
Kaj (Porno)
Kaj Hansen
Torben Hansen

Suppleant: Jørn Peter Sranderup
Revieorer: Børge Andersen

Jes Festersen
Jarier indkonne forslag kon dOr 2 en-
ner 3

Forslag on 1 gang år1ig kontingentbe-
taling i stetlet for sanme 2 EarLge,
snstemmigt vedtaget.
Soldater og stucierende giver sanme
kontingent som andre nedlenner, en-
stennigt vedtaget.
Unu,.' eventuelt cliskuteredes anskaf-
felsen af klubhus. Da Steen er flyt-
tet ti.l Toftluntl,og han var villlg
til at overlade underetagen af eit
hus ti1 klubben for kr. 500 on nåne-
clen, besluttedes tiet at leje den.
Det sku1le være en forsøgsortlning.
Efter et års forløb skal geaeralfor-
sarolingen sL afgører on clet er noget,
tler er værd at fortsætte med. Besty-
relsen sku1Ie dog undersøge nullghe-
tlerne for tilskutl fra enten kotrmua€
el1er arnt.
Referant: Frank Thrane

Touringbøger
Nu nå I se at få gjort noget ved
Jeres langtursbøger, da de snart
skal indsendes.
Det kan ikke passe, at der kun er
nogle stykker, der har kørt nogle
ture iår. Selvoro I måske ikke har
kørt ret meget, så sanl aI11geve1
kvitteri.nger osv. santren, for klub-
ben deltager i konkurrence nellen
anclre klubber on DMC'e pokal.
Derfor tag jer sannen, og vis 11dt
aktlvitet.
Sidste år fik SMCC en 2. placlr med
2 cieltagere kun 7000 kn fra clen vin-
dentle klub neti 5 deltagere,
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SOMMERFER]!]N 1974

Ja, nu er det vel på tide at få skre-vet lidt om sonrnerferlen 1924, såvi atter kan få Kubikken sendt udti1 cle oange ivrige læsere af dette
formidable blad.
tr'erien startede torsdag den 27. juni
efter fyraften. .tin vls hr, uansei
fra Søgård vi11e gerne ned, så han
nødte op lige efter spj-setid, vifik så pakket cyklerne og satte den
1 stalden for natten.
Fredag rnorgen k1 . ca. 4 stod vj- op
og lnhalerede en hurtig gang morgån-
conpleg; op på Hondaerne og afstedgik det, ud af landevejene, markve-jene, møddingstederne n.m. Det var
nenlig hr. Hansen fra Søgård, der
bestemte vejen, og det var faktisk
også en god rute, når man da har tid
nok, og det havde vi nenlig. Vi skul-
Ie jo kun til It i Assen, der jo
først Løber af stabelen om 1ørdagen.
Nå, nen videre ti1 turen. Vi konpludselig til en stor bæk, som var
for dyb til at køre over, så vi sej-
lede rned en færge son pludselig du[-
kede op, det viste sj.g at være Gltick-
stadt-Wischhafen færgen, ja, nu er

rute vi kørte.
På selve færgen var serveringen ikke
stået op endnu, men da vl kon i lano
igen, kom vi snart til en Lille Lan-
devejskro. Vi stoppede selvfølgeIig
sofort; ind på kroen a1le tre, ja,
jeg havde jo nin bedre halvdeJ- med,
af med tøjet, fat i serveringen,
tre norgenconplet,
Sikken et morgennåItid, store dejli-
ge tyske pøIser n.m. , ja, m.m. bety-
der nenlig store kolde snapse, son
nogle loka1e og neget f11nke bønder
gav os. De var stået at' ræset for en

fandt så en bro son kunne bruges,
og den kørte vj, over, rnen det kun-
ne kun lacie sig gøre i den forker-
te si-de af kørebanen, også dette gikgodt. Vj. nåede så tiL Berne færgen
uden videre problener.
Efter at have in]laleret
seligt gik turen videre
wenerzand i HoLland, sosl

noget spi-
moil Drou-
vi kørteder ve

Erling Siøholm
Vø lund sgade 17-19
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Iilargit, Poul og Solve jg ses her l-ør-
dag morgen i_F""l"opoI*
ind i ved to-tiden om efterniddagen.t^ fik teltene s1ået op, nedens hr.
§lben spurtede rundt på teltplad-
sen og hilste på bekendte, han ken-
der jo den hal,ve verden; nå, han
flk da også tid ti1 at få sit telt
sat op, hvorefter vi i,gen skuLl.e ha-
ve noget i de tonme naver. Jfter
endt bespisning gik vi hen på hotel-
let og neldte os ti1.
Efter at have druk«et et par kolde
pilsnere gik vi tidligt i poserne.
Den stbre dag oprandt; alt hvad der
kunne kravle, køre og gå bevægede
sj-g ud nod nagneten, nerolig TT-banen.
Iier var vi så vidne til et fornida-
belt motorløb, son jeg lkke vil ud-
dybe nærnere, da de fleste selv var
dernede, e11er har Læst beretni,nger-
ne i notorbLadene.
Søndag oprandt, og clet var afskedens
dag, hr. Hansen skul,le ti,1 Danmark
j-gen, og vi skuLl,e videre tiI BeI-
gien. vejret var pænt det første
stykke tid, men ak, det varede kun
kort tid, så begyndte Vorherre at
udgyde de kraftigste regnskyl, nan
kan tænke sig.
V1 ankoro ti,l, vort bestenraelsessted
la på aftenen, nemlig Franchorshamp.
t$åvOe iridlårtid b6sluttet os ti.i
at bo på hotel den første nat, Det
viste sig også at være en udmærket
id6, ldet a1t vort habengut var ble-
vet plssevådt. Vi blev der clog næt-
ter 1 stedet for, så var tøjet nen-
119 tørt igen.
Vi fandt en canpingplads veai navnet
Francopole et stykke vej fra tri.bu-
nerne.
.Dagen hvor v1 skull-e nøcies ued Mar-
git og Poul Rinkenæs opranclt, og
sandelig on lkke de koø fren i nyI-
deret midt ".der træni.ngen. De var
på vej hjen fra en ferietur i Spa-
nien. Det skulle fejres ned nogle
gensta.rrde j. Restaurationen ucle på
campingplaclsen. 0g hvad tror i så
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pludselig der skete? Selveste Poul
lervad stod pluciselig nidt i døren
tj-L restauretionen, og frydede slg
åbenbart over vore måbende ansigts-
træk, og herfra vil jeg så overla-
de resten af turen til Pouls velju-
sterede kuglepen.

Medlen nr. 170
Kaj H. Sønderborg

Jeg var kørt hjemnefra fredag for-
niddag og efter en god tur ned no-
gen regn nåede jeg lialmedy ved 19-
tiden. Her så jeg en nasse motor-
cykler ud for et værtshus. Da nog-
1e af cyklerne forekom rnig bekendte,
vendte jeg om og gik ino. iler vrin-
lede det ned Slfde-foIk, som havde
besat værtshuset. Nogle af den hav-
de snakket ned Poul og Margit, og
de forklarede nig, hvor canpingplad-
sen 1å. Efter at have kørt ca. 15 kn
ad snørklede og bulede asfalt- og
grusveje fandt jeg canpingpladsen.
Da Poul- og Kajs cykler hol-dt uden-
for restaurationen gik jeg ind, og
ganske rigtigt, de sad og spiste.
Jeg flk et solidt nåItici, hvorefter
vi gik til ro.
Lørdag trorgen kørte Poul og Marglt
hjen. Solvejg, Kaj og jeg kørte ned
tiI banen, for at se træning.
Søndag var den store Iøbsdag. JJet
vrimlede med nennesker og sumnende
maskiner, Selve Iøbene var gode i-
sær 500 cc klassen med de 2 MVrer.
De var langt overlegne på den hur-
tige bane. .Bonera gik ud Eed en de-
fekt kobling, oen en ongang efter
var han ned igen. Både 1ørdag og
søndag aften opholdt vi os i restau-
rationen, og jeg har aldrig været u-
de for llgnende gæstfrj,hed. Yi sad
ved baren og fik et par ø1. Så gav
sidenanclen en ongang og flere fulg-
te efter, ti1 sidst syntes Kaj, at
han rnåtte give en omgang, den fik vi
også, nen han roåtte i.kke betale, den
gik på husets regning.
Selvom køkkenet var lukket lavede
værtinden alLigevel- mad til os.
Mandag norgen pakkede vi cyklerne
og danpede af.
Turen hjem gik flnt. Syd for grænsen
gjorde vi holdt ved Mutter Lehnann,
hvor vj. f j.k nogle rrStrammer Max'r.
I Kruså tog jeg afsked med Solvejg
og K9j. Da jeg kon forbj- Søgård blev
Jeg holclt an af Porno Kaj. Han havde
stået ved hovedvejen nogle timer og
ventet på, at der skulIe konme nogle
motorcykler forbi, I,idt efter dukke-
de PouI og Margit opr oB vi fik en
1i11e sludder. Derefter kørte jeg
hjem.

Poul lervad
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KONDI-WEEKXIID

S.M.C.C. havde udfordret MC Tou-
ring West tj-I en fodboldkamp på
Hoptrup Stadion 1ørdag den 22. Juni.
Vi- havcle bestil,t en alonmer i Haders-
lev, for det skulle jo gå ri-gtigt
ti].
Efter onbytning af trøjer osv, kon
spillet endelig I gang. Da vi nang-
lede nogle spi11ere, måtte vi for-
stærke vort hold ned nogle af Steens
naboer,
Det var en neget anstrengende kamp.
Touring West, der var langt overleg-
ne, angreb gang på gang vort må1,
der bevogtedes af Poul_ Petersen. Han
og vort øvrige forsvar havde æren
for at nederlaget ikke bLev større.
å ninut før tid fik Touring West et
straffespark, son Poul tog i fin
stil.
Yor fornand nåtte forlade arenaen
på grund af luftnangel-. Han havde
glemt sin dykkerflaske.
-Da det er så lang tid siden vi spil-
Ietle, har jeg desværre glemt kanpens
re sultat .
Efter kampen var der sankt hans fest
på Di,ernæs Strand. Vi fik allesanraen
mere eller nindre en brandert pår og
hen på aftenen skulLe der jo så nø-
genbades, og så skete det forfærde1i-
ge. Porno Kajs tøj bJ.ev hugget. Den
stakkels Kaj f6r forvirret onkring,
tren tø jet var ikke ti.l_ at finde. iJn
plge fik clog nedlidenhed med ham, og
hun lånte han sin sweater. Til sidst,
tla var han neget forarget, fanclt han
dog tøjet uskadt. Overnatningen fo-
regik enten ved båIet e11er i Steens
have. 0n oorgenen var cler rurdstyk-
ker. Hen på dagen begyndte folk åt
køre hjen. Jeg kan ikke forstå, hvor-
for der ikke kon flere nedlenner, men
vi havde det tlog de jl,igt alligevel.

Poul lervad

Egon Johansen
Sawærksvej 7
Smedeby Mark
5140 Kruså
John Frank
trili.egade 15
5400 Søntlerborg

Eans Schwarz
Mø11eve j
Nybø1
6400 Sønclerborg
Svencl Nicolaisen
Hatlerslevvej 75d
6000 Kolcling
Niels 01e Faurby llansen
Nellikevej 52
6000 Kolding

201

202

204

2O7 Karin Thingholn Matthlessen
Hovedgaclen 59
5360 Tinglev

208 Claus Haasen
Bodun Autoværksted
Sotiun
62OO Åbenrå

2O9 Thonnas Jensen
!øjtertoft 14
64rO Nordborg

210 Thonnas Hoh
Iurøvej 5
6410 trordborg

2ll, Otto Grantl
Storegade 40
54rO ltlortlborg

212 01e Toft
Th. Brorsonsvej 50 st.th.
64tO Nordborg

zlt Eenry Henmingsen
Drejøvej 1
64rO Nordborg

L97

NYE MEDTEMMER

PauL tr'riis
Ilærve j en 8!
5210 Røclekro
Jan Blaalt
Kærhaven 5a
6400 Sønclerborg
Hans Jørgen ludvigsen
Præstegårdevej 12
Nybø1
5400 Sønderborg

214 Bruno Hansen
Ballebrovej 2
Harcleshø j
541O Nordborg

215 Ove Jensen
It:røtej 17
5410 Nordborg

215 Thomas Thonsen
Danager 11
5430 trordborg

217 Gert Hansen
Oøøvej 1
6410 Nordborg

2le Gert Duus
Th. Brorsonsvej 58
541O ttordborg

198

199
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219 Bjarne Yilladsen
Svartoften
0ksbø1
6410 Nordborg

220 Claus tr'rederiksen
Østerhol-n 21
641O Nordborg

221 Kaj Keldorff
K1øvernarken 15
64ta Nordborg

222 Claus NieLsen
rgevej 62
Havnbjerg
643O Nordborg

- 221 Bo Jønsson
, Solbakken 9v Havnbierg

64tO Nordborg
224 Keld ilasnussen Hansen

Rugkobbel 18
62oo Åbenrå

225 Kaj Laurltzen
Tønderyej 5J
6200 Åbenrå

226 Erik Jensen
vestergade ?
5200 Åbenrå

227 Helnuth Asnussen
Flensbgrgvej 20
620O Åbenrå

228 Gunnar Olesen
Egen 25

Sladrespalten!!!

Sidste nYt:
Det forlyder, at den IiI1e vi'1de'
øh, undskYld, vi nener' alen lille
oå den vilde Honda. Nå, nej, den kan
ikke køre mere. Altså Henrik, ham
ned cle høje tophastigheder' han kø-
rer i.kke så s1-ærkt nere.
Kort og godt, han Påkørte en bil og
pådrog sig et brækket ben n.n.
Han er dog heldigvis i bedring.

0g så var der den ned Rømøturen

En onsdag aften her i eftersonmeren
gik turen til RøIDø. Ilele sonmeren i.-
gennem har det knebet r:ed at holde
90 kn/t, og denne onsdag var det
helt ga1t. Det vides ikke hvari ra-
cet gjaldt, om det var om at nå hur-
tiest-derover, eIIer få størst bøde.
5-5 personer havde fået et godt for-
spring, da de med 150-160 ti,zt pfua-
selig blev overhaLet af en vogn med
roterende lygter på taget. Inden de
nåede at reagere holdt den på tværs
af vejeq og der var ikke andet at
gøre end at stoppe. Et uedlem fra
Broager på en stor notorcykel nåede
dog at vende om. På dæmningen skete
der også noget spændende. 2 ægge-
skaller ned store motorcykler for-
søgte at fange en BM{-kører fra Rin-
kenæsegnen. De måtte dog oPgive'229

210

$,,,

64rO Nordborg
Marglt Christensen
lærkereden 2
I{ j anghø j
6400 Sønderborg
Al1an Del Pin
Åbenråvej 23
5400 Sønclerborg
Hans Jørgen Eriksen
Voldgade 8 €t æs
6400 Søncierborg

2r2 Holger Schmidt
Hertug Valdenarvej 5
5100 Haderslev

Efter at have fundet dette af-
sIørende biLlede i en 1oka1 a-
vi.s, er vi ikke Iængere i tvivl
on, at det er ædedolkene Kaj
Po:'no .Hansen og Kaj Hansen fra
vor e11ers fredsommelige klub'
der i sommerhalvåret terrorise-
rede de sønderjyske turlstonrå-
der. Vi beklager dYbt.
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Hvorfor gi.ve overprj.s for AGV
FUlI,tr'ÅCE styrthjæIm' når nan kaa
få en ny for g4!31[f!!100.
Andre dele såson o1ie, tændrør n.n.
forhandles også.
Henvendelse på onsdagsnøderne.

4 cv1. Honda

Sydjyllands hurti.gste 150' er sælges
ned meget udstyr, b1.a. glasfiber-
kåbe, tank og sæde, 4 i 1 udstødning
og H4 1ys.
Topfart ca. 190 kn,/t uden medvind.
Henvendelse: Kaj Jensen

Sundgade 50
6400 SønderborgRoyal Enfield

Henvend e I se

stel ned motor sæIges.
Niels 01e F. Hansen
Nellikevej 52
50O0 Kolding

1 Iæclerjakke nellenstr. eælges
for kr. I5O,00
IlÅ styrthjæLn str. 52 byttes neti
anden hJæJ.n str. 54.
Ilenvendelse JøtgenRas4ussen

Vejlevej !z
6000 Koldlng

Glaeflbertaaker BæIges neget bil-
11gt.
Henvendelse Hans Jacobsen

tiørregade 4
Skodborg
6500 Vejen

Slap bare af Karin' vi er standset.

0BS.0BS.0BS.
Stof t1l vores spalte t Touring
Nyt skal fortsat eendes til
PouI lervad, Søndervangvej E,
Askov, 5600 Vejen

Cylin derrdb"ri"il
på eget værksteI r- -r--

"TMf,M"MOTORe
KONGENSGADE 28 - 6070 CHRISI'IANSFEU)

Åst. forba.odler

T.ti: OaFSrrA,ghd lir lOal!rr!!!
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