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sædvanlig vil Hulen være udgangspunktet,
starten på Or-føUet bliver kI. ca. 14, det
forventes selvfllgelig at a1le, der komme
k6rer med i Or-16bet, Overnatning fore-
går i medbragt telt og sovepose. For de
der ikke ved hvor hulen ligger, må vi hel-
lere lige fortæIle: På Randers-skander-
borg landevej, ca. 2 krn nord for Sabro
korsvej, 200 m syd for Ni1les Kro, i en
grusgrav der ikke kan ses fra vejen.

HiI Jer alle
Sekretariat /1

Kasserer Ib Vestergård (det er ham med
@st-europa historien andetsteds i bladet),
fremlægger regnskabet på generalforsam-
Iingen med sædvanli g Vestergård-grundig
hed,

HYTTE WEEK-END 14 - 16 marts

Deltagermæssigt var hytteweekenden
en stor fiasko, der kom kun ca. 40
deltagere, men vi havcle det al1ige-
ve1 sjovt.
Den store overraskelse varr at Er-
ling SjøhoIm havde stlllet en }25cc.
Sultaco trlalcykel til rAdighed for
deltagerne. Den kørte faktisk uaf-
bruclt fra 1ørdag norgen tl1 søndag
efterniilclag. I'ørd,ag aften var der
amerlkansk lotteri.
Søndag morgen afholdtes koldstart.
Uffe, Ivlartin, Jes, Børge og Kaj Ba-
ger startede første gang. -blfter et
kapløb rundt om Kaj Hansens store
nave vandt Jes tradltionelt.
Derefter kørtes en trialkonkurrence
på nogle skrænter i skoven. Denne
vandtes af PouI lervad. Børge bur-
de egentlig have haft en præmle for
morgomste kørsel, han kom 1 berø-
ring med jorden på, 24 mærkværdlge
måder. Sjøho1m havde skænket præ-
mlerne.
Derefter kom oprydningen, som iår
glk glat på grund af mange hjælp-
somme. Der blev mange pø1ser i o-
verskud, så menuen i klubhuset
står på ringriclerpølser de, næste
par måneder.

SYDJYSK MC-CLUB
Spndenrangsvej 8, Askov, 6600 Vejen
Klubhus: Diernæsvej 119, Hoptrup
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BESTYRELSESlVIøDE 23 marts

Fremmødte: Kaj Hansen, Torben J.
tr'rank Thrane, Torben !1.
og Poul lervad.

Vi startede rned onsdagsmøderne. !)f-
ter at nogle medlemner var begyndt
at køre fra Stranden, kom der ikke
ret mange 1 klubhuset onsdag aften.
Der var dog stemning for, at klub-
huset incltil videre er åbent onsdag
af ten.
Vinderen af langturskørsIen blev
iår tr'rank Thrane, og da vandrepoka-
Len er blevet Steens ejendon, be-
stemtes det at købe 2 pokaler, en
ti1 Frank og en ti1 Steen, der ikke
har fået pokal for 1971.
Vi sku11e prøve at få fat i filnen
0n any Sunday, evt i Toftlund Blo
som sldste år.
Det bestemtes, at nu skul1e der ti1
at ske noget med accelerati-onsprø-
verne.
Det blev bestemt at hol,de en klubtur
ti1 Egeskov Veteranmuseum påskesøn-
dag.
En tlebat om Ka1ø-træf udsattes.
Det bestemtes at holde en fiLmaften
engang t1l efteråret.


