
for der er ingen tvivl om at det har taget
overhånd.
Jeg var selvf6lgelig chokeret over det ske-
te, om aftenen tegnede til at være et godt
og vellykket arrangement. Og næste mor-
gen var der tale om at Politiet var indblan-
det i to forskellige forhold. Jeg blev "inter
viewetil af politiet flere gange, og vore
tilmeldln gsf orrnulare r blev be s1a 91agt,
jeg har s1evf6lgelig fortalt hvad jeg vidste,
men har ikke været j. stand til at udpege
nogen som skyldig, og har heller ikke sorn
"r-iserne har skrevet frernkornrnet med
-::sler mod de evt. skyldige.
De: '.'^ alte må være interesseret i er vel
så i:c.: dår1ig omtale som overhovedet rnu-

1igt, men ve1 ikke for enhver pris.
Hvad gØr vi så fremover, skal man prøve
at indfg,re en DMC begrænsning ved træf-
ferne, og hvordan ? Der er vel ingen der
kunne tænke sig at opleve en ny Bamsetræf-
fen ?

Men til selve klubben:
Vi holder Åbent Hus hver tirsdag aften og
l@rdag eftermiddag. Klubhusets adresse er
Hedevej 98, Hjlrring. Fra Hjlrring k6res
mod Sæby, ca 350 rn efter skiltet der op-
hæver byzonen drejes til venstre ad Hede-
vej umiddelbart fqr et skarpt sving.

Mere orn vores klubhus næste gang-
HF.M

Giro 7 t53325

ONSDAGSMØDER

2316 Klubhuset, Diernæs
30 l6 Kastrup Kro ved Gram

7 l7 Strandhotellet, Kollund
7417 Mommark Færgekro
2717 Fjelstrup Kro nord6st f. Haderslev
2817 L/jt Kirkeby Kro
418 Tumbll Kro ved Felsted

77 l8 Schackenborg Slotskro, Mlgelt@nder
18/8 Hardeshgj Kro

MC The Dragons
KLublokale: N@rregade 56, 5000 Odense Åbent Hus: Mandag og Torsdag

en tankstation ligger
bor vi-

et hvidt hus. Der
Vibs

Erling Siøholm
[,lotorcykler

Vølundsgade L?-19
64oo Sønderborg

TIf. (o+) +z 43 34

SYDJYSK MC-CIUB
SPudervangsvej 8, Askov, 6600 Vejen
KLubhus: Diernæsvej 119, Hoptrup

NY KASSERER

På grund af flytning til Sjæ11and @msker
Torben J6rgensen ikke længere at være
kasserer.
Vi takker for hans indsats for klubben.
På bestyrelsesmlde sidst i maj vedtog vi
at overdrage jobbet tiI: Frits Lorenzen,
Galgebjerg 9, Mommark, 6473 Tandslet.
Giro nummeret er uændret: 7 15 33 25.

Efter vores sidste indlæg i bladet er der
sket nogle ændringer.
Vi har fået lokaler stillet tiI rådighed gen-
nem Odense kommune. Og vi holder sta-
dig Åbent Hus hver mandag og torsdag af-
ten. I er meget velkomne til at kigge ind,
adressen er Nørregade 56, som man let-
test finder ved at køre til banegården. O-
verfor banegården ligger en stor parke-
ringsplads, bag det fjerneste hj6rne, bag
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