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Klubhus: Diernæsvej 119, Hoptrup

KI,UBTUR
Nytårsdag kørte Steen, Claus, Jørgen
og jeg sefv en tur. Claus kunne godt
tånke sig at smage På æbleskiver i
l{iddelfart, så da vi andre også
godt kunne lide æbleskiver' wøtte
vl afsted. Da der ikke er meget
sjov ved at køre på hovedveie' RØT-
te vi ind over He jlsminrle og Skan-
Iingsbanken, hvor der opstod en hef-
tlg dlskussion om, hvor de to lil-Ie-
bæltsbroer Iå. Da Steen efter nogen
tid fik stampet M.Z'en lgang kørte
vi videre.
Til- Cl-aus' store skuff else var æbLe-
skivehuset lukket. Vi indtog i ste-
det for en roiddag på Restaurant
Broen. Derefter kørte vl ti1 onsdags-
møde i klubhuset. JULESTUE

ENDNU EN KLUBTUR

Søndag den 5. januar l-øb vores f ør-
ste interne Skagen Rally af stabe-
Ien. Vi startede fra kl-ubhuset en
time forsinket k1. 9. Deltagerne
var Cl-aus (mz), torben (BI'{W), Karin
og Paul (Yamaha), Jørgen på sln nye
Honda, der skuLl-e køres ti1 og un-
dertegnede på Nimbus. Porno Kaj
fulgte ned op til Yamahakl-ubben,
hvor vi- bLev budt på kaffe. Af prak-
tiske grunde (Avs. olievædet kobling)
steg jeg over på Torbens BMW i Bran-
drupdam
Vi undgik så vldt muligt hovedveje.
ilfter en times ophold i Yarnahak]ub-
ben, kørte vi videre over Randers,
Hadsund til ,Jgense, hvorf ra vl i
stiv kuling og høj sø blev sejlet
tiI HaIs. Herfra kørte vi langs kys-
ten til Skagen, hvor vi ankom ved
15-tiden. Nord for Limfjorden var
det begyndt at b1æse så kraftigt,
at Cl-aus' flotte vindskærm var bIæst
1 stykker .

Vi best j.l-te mad på Missionshotelf et.
Medens den blev tilberedt, kørte vi
til Grenen. Da vi kom tilbage,.var
maden færdig, og vi gik ti1 den med

gJ-ubbende appetit. Efter adskjllige
iorslag blev- Karin kåret som ÅretI
Miss Skagen RaIIy.
På en tankstation i Skagen fik vi
at vi-de, at det bLæste med vlnd-
styrke L3t og at oer 1å l-øse led-
ninger på ve jene, så vi skull-e nok
lade være med at køre ret stærkt.
Fartgrænserne bl-ev overhol-dt, da vi
på grund af b1æsten simpelthen ikke
kunne køre stærkere. Iorbens BIIW
50/5 l<unne f lere sted.er ikke komre
over BO kn/t. Efter Åilorg stilnede
det 1i-dt af , og farten blev sat op.
I Bramdrupdam iog Jørgen og jeg af-
sked rned de andre og kørte hjem ef-
ter en tur med mange oplevelser.

Poul Lrervad

Fredag den 20. december afhol-dtes
vor år1ige julestue, i år på lyng-
tofte Kro.
Tradltionen tro blev der serveret
æbleskiver og julegldgg.
Hver havde medbragt en julegave, som
Itlargit senere delte ud. .Q-riing Sjø-
holm havde skænket præmier, og de
blev fordelt gennem amerikansk l-ot-
teri .

Senere på aftenen kørte vi op tiI
klubhuset, hvor vi hyggede os res-
ten af natten.

INDVIELSESFESTEN I KLUBHUSET

Efter istandsættelsen af klubbuset
skulle det jo indvies på behørig
vis med en fin fest.
Medlenmerne kom hen af efternidda-
gen og ved 19.-tiden havde køkken-
personalet det store kol-c1e bord k1ar.
I Iøbet af aftenen svandt det i de
grønne flasker, og der afholdtes
konkurrencer. Vinderen af blyants-
racet bl-ev Peter Rudolph, og vinde-
ren af, spørgekonkurrencen Kaj Han-
sen. Der solgtes ogs{ lodder til
amerikansk lotteri. Åge Krogb hav-



de skænket al-1e præmierne samt en
genera1f orsamlingskLokke .
Søndag rnorgen sørgede de morgenfris-
ke for kaffe og rundstykker.
0n forniddagen skull-e vl have opta-
get nogle Honda-Iyde på bånd. Kaj
Bager, Bør5;e og Hans Peter neldte
sig straks. Efter at have passeret
huset et par gange med L6O kn/t på.
den 4 m brede Dlernæsvej, havde den
yngre dei af Diernæsvej's øvrige
beboere taget opst11Ling.
Herefter gik vi o.rer til sldste kon-
kurrence, nemI19 langsornkørse1.
Samnenlagt blev nr. l- Hans Peter,
nr. 2 Jes og nr. 3 f ormanri Steen

Tøndeslagning

Søndag den 9. februar kl-. L3.10 i
den sydlige del af Nørreskoven på
A1s.
Efter tøndeslagningen kan der købes
fastel-avnsboLl-er osv. på kroen.
Bemærk: Tøndes1agningen er iår kun

f or rned l-enmer.

HYTTE WEEK.END
Den 14.,15. og 16. marts afhofdes
hytteweekend i_ Åtækhytten.
Pø1ser, mad,pakke, øl m.m. kan købes
til rimel-ige priser.
Hytten er åben fra fredag aften ved
20-t id en.
2 km nord for Åbenrå ad A1O dre jes
mod Sto1lig. tr'ra StoLlig skal I ba-
re følge skiltene. Vel_ mødt.
Bemærk: Da der til_ sidste års hytte-

weekend var en meget stcr
deltagelse, ser.vi os 1 år
nødsaget til at hol_de den
som et internt arrangement,
altså kun for medl_emÅer af
S.M.C.C.

Erling Siøholm
Motorcykler

Vølundsgade l?-19
64oo SØnderSorg

T1r. (o+) +z 43 34

Sladrespalten!!!
Fra vort yndl-j-ngsoffer har vi mod-
taget:

Det f orlyd er , at en vi, s llr . Hans en
fra Søgård er bLevet træt af gumrai-
sex, og derfor sØger en r1y god mand-
lig kollega til at drive l1dt Bar-
bour-sex med.

Hørt på onsdagsmøde om vores Lil-l e
nye Johan (nej, nej piger, ikre fon
Johan) hende den kvindellge VendeL-
bo, der er f Lyttet til Flade ,Ien-
sens land. (For den ulndvlede Læser
kan vi oplyse, at det ligger nede
ved grænsen i nærheden af en marok-
kopudefabrik). Nå til sagen; hun
havde medbragt Tysktandskort og pas,
da vl en onsdag Iagde turen om Bal-
lebro og Hardeshøj.

Redaktionen har netop erfaret, at
der i "den hårde k,'rtrne" af medlern-
merne har dannet sig en l<like kal-
det'rMC Bil-isternerr.
Vi vil dog ikke nævne nirvne, da
Hans, Kaj og Jønne ønsker af være
anonyme.

0g så var der historj-en om Lil-f e
pornograf iske Ka j , der vil.l-e vinde
a1le præmierne:

Det var tif indvielsesfesten. ilen
på aftenen kunne der købes l-odder
ti1 det amerikanske l-otteri. Sal,-
get gik jævnt sti-lfærdigt. Pf udse-
1ig gik der et J-ys op for Ka j. Han
havde opdaget, at jo fl-ere l-odder
han købte, desto større var chan-
cerne for at vj-nde. llan smed J0 kr.
1skål-en og fi.k de sidste b0-70 lod-
der. Hans øjne lyste, og han gned
sig I hænderne, nu skulle han til-
al indkassere præmier. Men ak, så
kom den f ørste skuf f el-se . Vore s
drilsomme formand Steen tog endnu
en pakke å 100 lodder frem. l[u b]-ev
Ka j's chancer for at vinde formj-nd-
sket. Jfter Kajs enorme køb, gik
salget nu strygende. l)a det rygte-
des hen ti1 Kaj's sofa, at der ik-
ke var ret mange t11bage, f1åede
han tegnebogen frem og købte resten.
Så kcm præmieuddelingen. Kaj blev
mindre og mindre efterhånden som
nurrrene blev råbt op. Da det sidste
gavekort var blevet afLeveret var
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