
SYDJYSK MC-CLUB
Spndervangsvej 8, Askov, 6600 Vejen
Klubhus: Diernæsvei 119, Hoptrup

Ja, her er så vort nye klubblad el-
ler -spaIte.
Jeg håber I vil få nere g1æde af
den, end I fik af "Kublkkenrr.
Hvis I har noget I v11 have med un-
der S.M.C.C.-spalten' det kan være
annoncer, artikler (gerne med bil-
Leder) eIIer anuet vedrørende nnotor-
cykler, så send det til PouI lervad'
Sønd.ervangve j 8, Askov 6600 Ve j_en.

Poul Irervad

Jul- eiri. isen
S.M.C.C. ønsker aIle MC-klubber
en god Jul og godt Nytår ned tak
for det 8qn1e.

Giro nr. 15 33 25

0nsdagsmøder
Vi mødes i klubhuset hver onsdag
aften indtil videre.
Klubhuset er også åbent 1ørdag ef-
ternlddag og aften indtil sidste
bestyrelsesmedlem kører hjem.

JULESTUE

fredag den 2o. december k1. 20 på
lyngtofte Kro ved A l-0 ved Genner.
Der bliver som sædvanl1g juJ-eglcigg
og æbleskiver.
AIle skal medbringe en gave ti1
mindst 10 kr.

PARIS TUREN
TiI kommunistisk folkefest i Pari.s, d. 7-8

'/i var nogJ-e siykrer, der j-gennem
nogen t:-C iravcie snakket orr, a\ Kø-
re t j-1 træf i ?arls i septenber, og
ef terrånder sor siden gi.k, var vi
en hel f1ok, der viile rierned. Jeg
havfe aft"lt ned Turban 01e, at vl
skuil-e nøries ved grænsen fredag m.or-
gen kJ-. LiO. ieg kon dog for sent
op, og nåeoe først grænsen kl. 5.1A,
oc- Ca var 31e zlierede over al-Ie
b j erge. Jeg tærkte dog, at den i{on-
d,z i>O kan Åskovs hurtigste Yamaha
150 snart indhente. Yami-'en f i-k aIt,
h'rad den k'xne tJgge, xnen ak, efter
110 kra var hele tanken inklusive
reserven .,zrlagt. (,L6 1). Så var det
gcd,e get:ersr.r-t ødelagt, da der var
næsten I rm t1l nærmeste Ausfarht.
|eS tik ianken fyldt op, og videre
g1i< de'u.
rled .lannover holdt Jeg et kvarters
eplsepause, hvcr jeg splste min med-
bragte ;naC. Yaml'en bLev sadlet 1-

september 1974

gen. T Belgien begyndte det at reg-
ne. Jeg var i Paris_k].' 19.10' men
der ska11e dog gå 1å time, inden
jeg fandt selve pladsen, der var på
størrelse med en stcr fodboldbane.
Jeg fandt et sted med 1æ, parkerede
motorcyklen og re jste mj-n flagstang
med Dannebrog. Jeg havde regnet med,
at skul-1e sove i Steens telt, men
jeg kunne ikke se hans Nimbus nogen
steder, så jeg lagde luftmadrassen
i 1æ af Yamaha'en. Inden jeg krøb i
posen gik jeg en runde på pl-adsen.
Ved et telt sad der nogle og hygge-
de sig med et par ø1, og minsandten,
om ikke den ene af dem var Turban
01e.
V1 fik en liIle snak om dagens ople-
velser, hvorefter vi gik til ro.
Ved J-tiden blev jeg vækket af Ilans
Malabar og Gunnar, der gik rundt og
ledte efter os, og et par minutter
efter dukkede Leif Skipper, Torben
Hansen og KaJ Hansen ned Iorben Jør-


