
ITYTTE WEEK-END

nrnst Paul har stil-let sit hus til'
rådighed til en hyt&eweekend. Vi
siger tak og holder hytteweekend
den 27 . -2A.. mart s . Huse t ligger
på ladegård Mark 6, mellem Vojens
og Hammelev.
Overnatning kan ske 1 medbragt
telt (rcasser af plads ) eller in-
dendørs i medbragt sovepose.
Der vi1 blive afhol-&t forskellige
konkurrencer.
Der kan købes øL, vand, kaffe, the
og pø1ser. Madpakker kan bestill-es.
Kørselve j ledn j-ng: Ved Styding
karroserifabrik ca l-O km vest for
Haderslev på vejen t11 Vojens kø-
res sydpå. Det første stykke er
vejen asfalteret. I et kryds ca
å km efter asfal-tens ophør drejes
ti} venstre. I de kornmende 2 ve1-
T skal- man holde si55 ti1 venstre.
Derefter kan man ikke køre for-
kert. Hel-Ier lkke Margit. Glv
agt for skarpt venstresving.

ONSDAGSMøDER

24/1 Bevtoft kro
3l/l Arr11d kro
På nedenriævnte dage køres fra
Stranden i- Åbenrå-k].20.OO til
følgende kroer;

7 /+ Skov Caf eteri-et, I{ørresko-
ven på A1s

l4/4 Kroen i Bylderup-Bov
2l/+ tr'jelstrup kro, nordøst for

Haderslev
28/q Avnbøl kro
5/5 Schackenborg Stotskro, llø-

geltønd er
l2/S Agerskov kro
l9/, Hørup kro på'A1s
26/g Havneby kro, Rømø

FORMAND PÅ GLATIS

Søndagen efter hjemkomsten
larrd kom formand Steen t1I

fra Eng-
Askov.

SYDJYSK MC-C' tUB
Spndervangsvej B, Askovn 6600 Vejea Giro nr. 15 B3 25

K-Lubhus: Diernaesvej 119, Hoptrup

Da dammen netop lige kunne bære,
havde ,byens unger fundet skøjterne'
frem. Steen fik lyst til at prøve,
for det var jo årtier siden, han
sidst havde prøvet. Han klarede det
1 grunden godt. Der var da j-kke an-
det end 4-5 f emårs knægte, der vlJ--
l-e skøjte om kap. Det tærede på kræf-
terne og Steen fik andre lyster; nem-
Iig en kold bøfsandwich på Cafeteria
Askotten. Ve1 ankommet 1 formandens
postvogn betrådte vi det muntre 1o-
kale. Vi blev mødt med en voldsom

grinen og fnisen fra 1 kvindelige
højskoleelever. Steen så ud tiL at
kende dem, og han prøvede på at dys-
se dem lidt ned. Uden held. Lidt ef-
ter kora forklar{-ngen.
Steens manglende respekt for glat
vej.bane den foregående fredag, var
blevet beIønnet 1 kn fra Askov. Da
Hondaen var godt Iæsset, kunne han
i.kke selv få den på ret køl, men
måtte bede de I unge damer on hjælp.
Den historie sku11e selvfø1ge1ig ha-
ve været gIemt.
Ordsprog fra Somal-i: Kvindens tunge
er hendes sværd, og det ruster a1-
drig.

Skal vi også Ii-ge tage den om

KATTENS LEG MED MUSEN
På ve j hjem fra I'Elefantenil kom Gun-
nar (han med kalendere og kædekasse
på Honda 500) til- at føIges med en
stor Mercedes.. Mercedes'en 1å forrest
over en str:æ.kning.af mange km, Gunnar
i slipvind med å-å gas. Det gik stærkt
a1t hvad bil-en kunne. På et tidspunkt



dalede farten og bilen trak ind. Det
var Gunnars chance, nu skull-e han vi
sc r hvad en 5OO. kunne. .Han strøg f or
bi bilen,trak pænt i4d tiI højrå;
men han 1å ikke Iængere i 1æ. 5 se-
kunder efter brø1ede bilen forbi
ham, og Gunnar nåede ikke at komme
i s1ip, den var bare væk.
Morale: På en 500 Honda, skal man
kun lege ned BMWr er og tr,olkevogne.

BESTYRELSESN'IØDE

Be§tyrelsesmøde den 18/2 på Schac-
kenborg Slotskro.
Fremrnødte: Torben H, Marglt, Chri-
stian, Peter, Steen og Pou1.
Vi startede med tøndeslagningen.
Margit vill-e snakke med kroværten
r ltTørreskoven, Peter sørger f or
præmie til- kattekongen og under-
tegnede klarer tønddn.
Da klubkassen ikke kan bære endnu
en sæson 1 klubhuset, har vi lavet
en ny ordning med Steen. Klubhuset
er åbent fra klokken 14 1ørdag ef-
termiddag og klubben betaler ingen
husleje, hvorimod der betales en-
tre, hver gang man er j_ huset. Un-
treen fastsattes tiI kr. 5.
Da vi ikke kunne lele Åtæt<nytten
i år, og der stadig var stemning

f or at holde hytteweekend, vj-11e
Margit undersøge mulighederne for
at leje en hytte på A1s. Resulta-
tet var dog negativt.
Der har været udtrykt ønsker om
et kontingent uden. Touring Nyt,
hvilket er aktuelt i tilfæIde,
hvor både fyren og damen ønsker
medlemskab; men der kun er behov
for et TN. tr'orslaget blev vedta-
get og kontingentet sat til kr.
20 årIigt.
Det årI1gt tilbagevendende Kalø-
træf blbv også debatteret. Vi blev
enige om, at det skuIle holCes den
7.-8. august. Vi skal have fundet
et egnet sted., og lndbydelser med
udførlig tekst skal- sendes ud.
Vi snakkede noget om omskrivning
og udeladelser af stof sendt tlf
TN. Der tænktes her på klagerne
og svaret angå-ende Hånstholmtræf-
fet. Torben mente ikke, at Cer
skuIle rives op i den sag, men de
øvrige var enige om, at formancien
skulle sende en klage til- redak-
tøren.
Da Steen, midlertidigt, ønsker at
træde ud af bestyrelsen, blev un-
dertegnede valgt til formand. Sup-
pleanten, tr'rltz Lorenzen, vi1 få
besked om ændringen poul rervad

MARSK IT'IC
Klubhus i SØnder-Sejerslev, 4 km nord f. Hljer

33

Marsk MC har nu bestået i 3la ir og der-
for er det vel på tiae at andre også får
lidt at hglre om os.

Vi stiftede klubben i Tlnder, og efter no-
gen søgning lejede vi et hus ca. 15km
nord-vest for byen.

Ved starten var vi omkring 30 medlem-
mer, og i dag er vi oppe mellem 40 og 50.
Medlemmerne kommer fra er meget stort
område, derfor tnr det ligget lidt slljt
ned klubbesøg her i vinter. Men når ter-
mometret atter stiger, skal vi dog nok få
gang i cyklerne igen.

Vi holder klubaften tirsdag og fredag. Vo-
res klubhus er rneget stort, derfor har vi
kun varme i 2 af. stuerne. I den ene har vi
indrettet en bar, og i den anden spiller vi

Adr.: Niels Hansen
Leos Alle 14
6270 TØnder

Åbent Hus: Tirsdag og Freddt'

bordtennis og bob. Det hænder at vi viser
film orn fredagen, vi har bI. a. lige set en
fra Anderstorp, det kan godt sarnle nogle
ekstra medlemmer. Ligesom vore fester
også er med til at få lidt mere hold på med-
lernrnerne.

Skulle nogen have lyst til at aflægge os et
besøg er I meget velkomne. Huset ligger
i landsbyen Sønder-Sejerslev ca. 4km
nord for H4jer. Vi synes selv vi har været
heldige, her er ingen naboer der bliver
forstylret og vrede. TiI huset h6rer en
stor have som bliver flittigt benyttet om
dommeren, i det ene hjplrne har vi indret-
ted en bå1p1ads, hvor en masse pllser bli-
ver fortæret.
På gensyn! f<f,

I


