
SYDJYSK MC-CLUB
S/ndervangsvej 8, Askovn

Klubhus: Diernæsvej 119,

6600 Vejen Giro nr. 15 33 25

Hoptrup

ONSDAGSMØDE R

Fra og med onsd,ag den 7. januar
mødes vi på nedennævnte kroer
indtil den første onsdag i april,
hvor vi mødes på Stranden i Åbenrå.

25/2 Hørup Kro på A1s

1/1 Gran Slotskro
LOh lyngtofte Kro
l7/3 Caf6 Max i Kruså
24/1 Bevtoft Kro

1l/l Arrild Kro
Hvis nogle af kroerne er lukkede,
nedlagte ell-er lignenrie kører vi
ti1 nærmeste kro.

JULEFEST

Den 1J.-14. december holCer vi ju-
f est i kl-ubhuset. ljer vif bl-1ve
nogle små konkurrencer og julegliig-
gen er jo en selvføIge. Hver delta-
ger skal medbringe en julegave ti1
ca. 15 kroner.
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Ball-ebro Færgekro
Alnor Kro
Damende Kro, i den vestllge
de1 af Haderslev
Ravsted Kro
Strandhotellet i Koll-und
lø jt Kirkeby i(ro
Schackenborg Slotskro, Møge1-

t ønder

MC SNOOPY
Adr.: Carsten Andersen

Stenagervej 14
8240 Risskov

Så er der nyt fra MC SNOOPY.

Da vi nu har været igang i ca. 1| år er
det vist ikke for tidligt at der kommer nyt
fra klubben.
Vi er efterhånden kommet op på 22 cylder
hvor der er a1t mellem himrnel og jord af
japansk oprindelse.
Vi undskylder hvis der har været nogle for
at bes6ge os, da de så desværre er kgrt
galt i byen, vort gamle klubhus har været
nedrevet i ca. 4 mdr. \Ien vi har nu fået
et nyt i Lystrup, ca. 8 km fra Århus cen-
trum. Vi har desværre ikke fået skrevet
til Touring N).t, hvilket jo var bestyrel-
sens arbejde, men de har aldrig fået det
gjort (s16ve padder). Nu har vi valgt ny
bestyrelse, så nu skulle det hele gerne
k6re, det blev: Carsten Andersen formand,
Flemming næstformand og Knud sorn kas-
serer.

Vi holder stadig ÅUe.rt Hud hver torsdag.
Her er en kortskitse, så I kan finde ud
ti1 os, hvis I har lyst. Carsten

Grenå Xot

lGutf tank


