
ONSDAGSMøDER

7 19 Lyngtoft Kro
14l9 Tumbø1 Kro
2719 Vollerup Kro, Als
2819 Kastrup Kro ved Gram
SlLO Møgeltønder Slotskro
12llO Gæstgivergården i Bovrup
19/i0 Grænsehotellet i Kruså
26/10 Hoptruphus i Hoptrup
2l17 Løj t Kro
gl1.l Egernsund Færgekro

GENERALFORSAMLING

L6rdag den 8. olrtober, k1 1400 præcis
på Lyngtoft Kro

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
, Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg a) form, b) kass. c) 5 best.md.
b. Eventuelt

- Og ifølge traditionen er der kaffe, te og ka-
ge til de fremmldte medlemmer.
HUSK ! Fotoalbums til almindelig underhold-
ning ved kaffen' Erik rhomsen

197? TT-RACES IsIe of Man

Afgamg den 4. juni. Problemfri tur. Liverpoo!
tilfældigt værtshus, tilfæIdig mand, byder på
natlogi og morgenmad. De er flinke de britter
meget flinke. IsIe of Man. Ser aJ træningen
fra Grandstand. TT ugen, 16rdag, ser Junior
og Formula 1 ved Windy Corner, storm og
styrtregn. Mandag, ser Senior og sidevogn
lste afd. ved B1ack Hut, teet tåge, sigtbarlre-
den under 50 yards, Tirsdag, BMW-tr€effen -
ved GIen Helen, 1 fra Hejls, 1 fra MCTC, 5

fra SMCC vistnok 0 fra BMW Klub Danmark,
fin arrangement.
Onsdag, ser Classic og sidevogn 2 afd. ved
Black $ut, diset og ko1dt. Fredag, ser For-
mula 3 og Jubilee Race ved Black Hut, klart
og koldt.
Hver aften, drikker masser a-f dejlig sort ø1.
Bor sammen med ? fra YCÅ, 1 fra MB Hejls,
1 fra SMCC. Hver nat, natmad torsk skyllet
med Northamptonstuff (Carlsberg), sover godt.

SYI'JYSK MC.CLUB
Adr.: Slndervangsvej 8, Askov, 6600 Vejen

Giro nr.: 7 t5 33 25

Ind imellem dette, almindelig turist, møder
gamle og nye bekendte.

Siger ikke farvel, men ses igen, næste år,
samme tid samme sted. Sikker ? Ja, næste
år, samme tid samme sted. Lidt vemodig.

Hjemvender den 20. juni. Isle of Man overgik,
som ventet, de opskruede forventninger endnu
engang' J. P.v. N.

LIDT SLADDER

Rygterne om formand Steen talte_ sandt.

Et darnamenneske er flyttet ind. Det er også
rigtigt at de ma-Ier og gør rent ;/ls. v. Bille-
det af hans hæderkronede Triq{nph Trident,
der hang i køkkenet, er væfi'nu hænger der i
stedet en tallerkenrække. -Det forfærdelige
rod på k6kkenbordet er væk, den evige opvask
er væk. Det ses tydeligt at har ikke selv be-
stemmer alt mere.
En positiv ting er der dog ved det. Kaffe og
ostemad kommer på bordet uden vr6v1, han
kender sin p1ads.

Han har også fået en hundehvalp, på den træ-
ner han sine komandoråb, der er jo mange
dres surmæssige lighedspunkter.

ERUNG SJøHOLM
MOTORCYKLER
V6lundsgade 17 - 19
6400 S6nderborg
T1f. (04) 42 4s 34

Vor gode ven og kammerat
Anders Dalsgård Christensen

D6de ved en færdselsulykke den 31. juli.
Vi vi1 huske ham for hans utrolige hjæIp-
somhed, flid, hum6r, bestemthed og gå-
på-mod, og vi savner ham midt i sorgen,
for vi har bare positive minder om ham.

Ære være han minde.

Kongeådalens Touring Club
p.b.v. J6rgen Lervad
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