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Klubhus: Diernæsvej 119, Hoptrup

FEST I KLUBHUSET d. 29-30

ONSDAGSMØDER

5/5 lløgeltønder Slotskro
l2/S Agerskov kro
l9/5 Hørup kro nå Al-s

Z5/S Havneby kro på Rømø

2/6 lyngtofte kro
9/6 Rudbøl- grænsekro

l5/5 Bovrup kro
21/6 I klubhuset, Diernæs
10/6 Kastrup kro ved Gram

lige for tiden er der næsten
gelig mange med om onsdagen.
24. marts på Bevtoft kro var
ver J0. Hvis det b]iver ved
tii sommer, må vi nok til- at
1e tid på kroerne.

HYTTE\\ EEKENDEN d. 27-29 marts

Rent deltagermæssigt var cien en f i-
asko, efl-er også havde vi overvur-
deret situationen. Ihvertfald solg-
tes kun ca 4 af ølbeho1dnlngerne.
Der var kun 9 overnattende, men vi
havde det a1ligeve1 sjovt.

S M C C EN AKTIV KLUB ??

rnaj

lørdag fester vl og Laver nogle småkorkurrencer og efter at have sovet
iænge søndag, kører vi en tur ad små
veJe.

uhyg-
len
der o-

sådan
best1L-

Forslag til aktlviteter 1 k1ubben
i sonmerens weekender modtages med
åbne arme.

KONTINGE NT KON IINGENT KONT] NGEN'I

Absolut sidste frisr for betal-ing
af kontingent er den 7. maj. De,
der betaler senere, kan ikke regne
med at få Touring Nyt nr. 4. Husk
også at meddel-e kassereren adres-
seændringer. Yi har fået opkrævnin-
ger retur fra Cl-aus Nj-elsen og
Svend Nicolaisen. Kassererens adres--
se er Torben Jørgensen, R j-nggad e lo6z,
6400 Sønderborg.

MC The Dragons
Adr.: Vibeke Svendsen, Mølle1økkevej 45, 5000 Odense Mandag

Åbent Hus:
og Torsdag

Vi har fået samling på tropperne her i
Odense, og har fået startet MC The Dra-
gons.

Vi havde stiftende generalforsamling d.
31. januar og startede med 23 medlernrner.
Bestyrelsen kom til at se så1edes ud:
Formand: Steffen Hansen (Lillebror)
Næstformand: Leif Petersen (Blop)
Kasserer: Vibeke Svendsen (Vibs)
Best.rnedl.: Keld Hansen (Srna11e) og
Henni.ng Laursen.

Selvf6lgelig har vi de sædvanlige begynder-
vanskeligheder. Det er åbentbart svært at
få stillet egnede lokaler til rådj.ghed. Kom-
munen har lovet at finde noget til os, men
hvornår melder historien ikke noget om.
IndtiL videre holder vi mlde hos kassere-
ren (se ovenfor).

St6rstedelen af klubbens medlemmer kpt-
rer på t'Englændere, men vi har også en
de1 "Japanere", så diskusionen går liv-
ligt. Hvis nogen komrner på de her kan-
ter er I velkomne til at kigge ind.

Vibs



Z6

Tour de Schwarzpulver Alternative
Overskriften tyder på, at MC-Morder-
nes formand Sir John Player ViLl-1ersrrTriumph'r Nortonsen al-ias Erik Thom-
sen har haft de humoristlske hjerne-
vindinger i sving. Kort og godt:
Nogie klubmedl,emmer havde fået den
tåbe11ge 1d6 at trodse sne og kul-de
og køre mange kil-ometer for at kom-
me ti1 Schwarzpulver-Ral-l-y bare for
at få et træfmærke. Nogle af os fik
kuldegysninger ved tanken derom.
Derfor planlagde Nortonsen og Porno
Kaj hurtigt et l-unere og langt for-
nuftigere aLternativ. rln dejlig af-
slappende tur i det mil-de danske
kl-ima op langs Jyllands vestkyst
lørCag, overnatte i telt og så køre
ad østkysten hjem om søndagen.
Den veltilrettelagte tur sanl-ede
seJ-vfølgeIig mange deltagere. Udo-
ver arrangØrerne deitog tlrnst på
sin gamJ-e \loto Guzzr uden kronrørs-
iejer. Jeg seLv r.assede som sædvan-
11g et bagsæde på trioens hurtigste
rnodel; mcrderens vil-de Nortcn, I
hvertfald er benzinforbruget vilot.
Fredag aften nød vj- Ljit irsk kaffe.
Efter rnin mening kan sådan noget
ikke nydes, men de øvrige fllppede
helt ud. Lørdag norgen, det vi-l si-
ge forniddag, larrede Porno Kaj b1øo-
kop5te æg, jeg hentede rundst,ykker,
merderen kcgte kæde og -drr:st skrue-
de i Guzzi.
Efter en tinel-ang og anstrengende
I . etape nåed e vl t r l- egnen cmkrir:g
Nymindegab Krc. Så kcm vort før'ste
+,ekni-ske uhel-d. All-e tre modeller
var kørt for varne, de skull-e stå
og køle lidt af; imens benyttede vj-

Sådan en skefuld ren flØdeskum er
næsten lige så god sonr irsk kaffe.

lejligheden til- at studere egnens
seværdigheder. Maden var god, nær-
mest excel-l-ent, både hvad kval-itet
og kvantitet anglk. Kromutter men:
t€, at sådan nogle soIti cs sagtens
kunne spi se 1i-cit ekstra, og f or ik-
ke at skuff e hende sagde vj- ja tak.
Inden vi nåede kroen, havde,:,rnst
haft en hårrejsencie oplevelse. rln
cyklist var bl-evet nærgående, og
enhver kan sikkert forestille s1g
synet af et over ICO kg tungt kø-
retøj uden k-ronrørsLejer foretage
en unclvlgenar.Øyre.
I Hvide Sande kj-ggede vl lidt på
havnen. Da vi nåede Bovbjerg skul-
le vi have tanket op, Det var helt
dejligt, med frisklavet kaffe.
t/i nåede færgeJ-c;et i Thybcrøn ne-
top scm færgen lagde fra. ,-ten f øl-
gende times ventetid slog vi thjel
rned lidt kaffe i en kiosk. 2 kroner
for alt, hvad vi kunne drikke, de
var meget flinke.
Ved l-9-ti-den klggede vl ticit pa
stranden ved Kl-1tmøIl,er. Selv eks-
perten Porno Kaj, kunne ikke få øje
på bikinj-piger, så ef tcr en kort
snak med nogle lystfiskere fortsat-
te vi.
Det ligeson få i l-uften at 1ørdagen
skulfe ende 1 Hjardemål Klit. Og nu
f ølger dagens tcl-ver. Den 6;ode hr.
Hansen havde luftet tanken orn mul1g-
heden for overnatnirrg hos Mtl-Storn-
pers i Thisted; men vj- havde sande-
lig ikke slæbt telt med, for at so-
ve derinde, )erfor fulgte Kaj, som
er Søgår'ds bedste (eneste) kommu-

Det er ikke sidste gang vi
bes6gte Nymindegab Kro.

I



Da vi nåede Hvide Sande var Der var en lille smule sne på træerne.
"Ntorderen" fuldstændig udkflrt. I{unden var lige så god som den var stor.

nist, demokra+"isk ned os andre.
Uden for Klithotelfet hoLdt en deL
biler, og indefra lød munter snak
og musik. Mon der var l-ukket f est?
Erik, :)rnst og jeg gik indenfor. Vl
måtte ,gerne s1å telte op, og på
spørgnåIet, om vi kunne l-ide å1,
var der i-ngen tvlvl. Vi bestllte

4 kuverter. Kaj gik udenfor og trlp-
pede, let er mei ham ligcsom formand
Steen, de skal a1*uid dril1es, hvor-
for, er der inrten der ved; Morderens
udtryk f or de+" €r r at de er rrtaknem-
melige ofre". I hvertfaLd kunne vi
kort og trist ne,rdele K.r j, at der
var l-uk}:et selskab, så vi kunne ik-
ke komnie ind, og at hvis vi absoiut
viIle campere, skulle det ske hen-
ne i et hjørne af pladsen. Kaj var
snarrådig, så kunne vi jo køre 1nd
til Thisted. Vi vil1e ikke. Så kun-
ne vi s1å teftene op og køre ud ti1
Nors kro , f or han var sul-ten. 0K.
Tel-tene blev s1ået op, og rir:ik trak
læderdragten af , drnst Bel-staff'et.
De gad ikke køre nogen steder. De
vill-e sove. Nå, men sa kunne Ka j og
jeg da selv tage'afsted. Jeg viI1e
dog ikke med, når de andre ikke vil-
fe, så .jeg smed også klunset.
Ka j var færdi-g, helt nede, fuLdstæn-
dig slået ud. Han stod i sit Bar-
bour med arrnene hængende slapt ned
langs siden og kiggede lige ud i
luften. Vi fik helt ondt af ham.
Han var helIer lkke sulten mere.
itrik og Ernst re j ste sig. De var
Iigegladtr rn€d det lukkede selskab'
nu vi1le de have noget at æde. Det
viI1e Kaj rkke være med til, sådan
noget kunne narn ikke tillade sig.
De andre gik ind. Kai troede lkke

rigtig sine øren, da jeg fortalte
ham, at vi havde bestilt å1 til-
ham. Han l-ivede sådan op, at han
ikke var tli at styre den ganske
nat. Dei var et fantastisk måltid.
Snapsen vqr he11er ikke dåriig.
-Elefantpilsnerne ej helier. Morde-
ren fostrede et nyt udtryir: rrThis
is motorcycling, when notorcycling
is best". Resten af aftenen fore-
kommer mig lidt tåget, men jeg har
fået fortal-t at Kaj var festens .Don
Juan. Han løb med al-1e de damer Nor-
tonsen sad og blinkede ti1, deri-
blandt en sød pige med en stor fyr.
Efter 1O danse med Kaj, så denne
fyr meget bøs ud.
Ef ter et gocit morgerimåltid kørte vi
sydpå. Da klokken var lJ havde vi
droppet det med østkysten. Efter 20
km's korsel gad -drnst ikke køre på
en eylinder mere, så vl holdt ind
ved e'n kro. Kaj og jeg protesterede.
Vi ville hjem den samme dag. Guzzi-
en kom dog også igang igen. Ved Sal-
lingsund nød vi atter et solidt måf-
tld. Derpå fulgte en lang strækning
kun afbrudt af en optankni-ng, indtil
vi nåede Lemmlng g1. statlon. Ofrene
var Oste og Karen. Dfter et godt må1-
tld og hyggelig snak kørte .ririk, Kaj
og jet hjem. Ernst overnattede 1 len-
ming.

lidt engelsk humor fra turen:
rrErik, skal- du ikke have justeret
dine blinklygter på p1a.ds"?
Erik: rrHvorfor det, de ryster snart
af a1Ilgeve1'r.
Porno Ka j: rrlucas var en stor opf in-
der, han opfandt mørketr.r.

?ou1 lervad


