
ONSDAGSMøDER

7112 Vollerup Kro, nord lor Tinglev-14/12 Schackenborg Slotskro
21112 Julestue på Lyngtoft Kro (se længere nede)
28/12 Holdbr Kro ved A 10
4/1 Øster Højst Kro, nordøst for Tonder
1111 Bevtoft Kro
18/1 Søgårdhus ved A 10 i Søgård
2511 Lojt Kro, Lojt Kirkeby

GEN E RALFOHSAM LI NG

Den I oktober på Lyngtoft Kro Der var frammødt 10 medlem-
mer

Efter nogen snak frem og tilbage blev Poul "Rinkenæs" valgt til
Dirigent Bitten Eriksen valgtes til rererent

Deretter gik vi over til formandens beretning Han var der ikke,
så Poul Lervad gennem gik kort de Iå og traditionelle arranqemen-
ter, der var aJholdt i årets løb

Kassereren, Fritz Lorenzen, oplyste om regnskabet, at der var kr
2554,54 på girokontoen, desuden har klubben e1 tilgodehavende
på kr 1000,- for salg af klubhusinventar De væsentligste udgif-
ter i årets løb va,: Kalo-træfmærker kr 6339,20 Touring Nyt
kt 2'116,- DMC Konringent kr 310,- og julestue kr 350,- Regn-
skabet var ikke revideret, idet revisorerne ikke længere var med-
lem af klubben Klubben har for tiden 53 medlemmer Der har i

årets løb været en del besvær med forsendelsen af Touring Nyt,
hvorlor Fritz nu vil forsoge at lave en ordning, så vi selv sender
bladet ud

Poul Lervad blev valgt til formand, og Fritz Lorenzen blev gen-
valgt til kassererjobber De 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer blev::
Kaj Hansen, Torhen Hansen, Poul "Rinkenæs", Margit Christensen
og Bitten Eriksen, Troels Hansen, blev suppleant lvlogens Dam og
Thorwald Lorenzen blev revisorer

Under eventuelt drøftedes klubbens fortsatte medlemsskab af
DNilC, idet medlemsskabet ville kræve en kontingentforhøjelse
Men da vi gerne vil blive ved med at få Touring Nyt, vedtoges det,
at kontingentet skulle forhøjes fra 50,- til 70,- kr årligt.

Derefter blev der snakket lidt om at holde en hytteweek,end her
i efteråret, men det blev henvisl til et bestyrelsesmode

Til slut var der kaf{e og kringle
Bitten Eriksen

På et bestyrelsesmode den 22 oktober snakkede vi om den om-
talte hytte-week-end i efteråret Det har sidenhen vist sig at væ-
re vanskeligt at skaffe en hytte, hvorfor arrangementet blev udsat
til en anden qang poul Leryad

JULESTUE

Onsdag den 2l december holder vi julestue på Lyngtoft Kro Der
serveres æbleskiver og iuleglogg til medlemmerne Hvert medlem
medbringer en gave til en værdi af mindst '15,- kr
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KLUBTUR

Den 29-30 oktober korte vi en klubtur til Hamburg. Hverken ar-
rangor Thomsen eller Porno-Kaj deltog Det gjorde derimod
Fritz, Thorwald, Torben, lvlargit og undertegnede Som "Special
guest Star" var Ernst fra MC-SS (Skrot & Skrammel) modt op

Starten gik fra Grænsehotellet i Kruså tidlig lørdag morgen kl 10
» etape gik til Kellinghusen Det var noget med ekstraudstyr (re-
servedele) ril BMW, der skulle indkObes. Efter den lange strækning
var vi blevet godt sultne Et par spejleræg, skinke , Bockwurst m
m fik os dog snart op på mærkerne igen Vi kørte derefter via
Elmshorn og Wedel til Hamburg. nærmere betegnet Altona.

Vi skulle finde et sted af sqe; derfor kørte vi lidt rundt for at
finde et billigt hotel En mand fortalte os om et jugendherberge,
men der krævedes et vandrepas eller sådan noget lignende

Deltagerantallet blev pludselig formindsket med 1/3, idet l\4argit
og Torben kørte hjem Vi andre 1og på en times havnerundfahrt
Da vi fik last grund under fødderne igen, skulle vi iinde et sted at
overnatte, og da Ernst og jeg havde telte med, kørte vi til en
campingplads i Kieler Strasse

Om'aftenen tog vi en bus ind til St. Pauli Her indtog vi et mål-
tid mad, hvorefter vi gik en tur ned ad Reperbahn Undervejs pas-

serede vi en cafb I et udstillingsvindue var der konditorkager, lag-
kager m m Da vi kom ind i butikken var vi så overvæidede af ud-
valget, at det var vanskeligt at bestemme sig Ekspeditricen troede
vi var berusede og blev utålmodig Kaffe og kager blev bestilt, og
lidt efter tik vi serveret fire små kopper kaffe og Thorwald og jeg

to små stykker lagkage Priserne var derimod det modsatte

Senere fortsatte vi hen ad den berømte gade, også i nogle små side-
gader Et sted var der et plankeværk, hvor der stod (oversat): "Ad
gang forbudt for unge under '18 år, kvinder uOnskede" Det måtte
undersøges nærmere Og tænke sig, det var næsten som ved jule-

tid Forretningerne var åbne, selvom klokken var 22 Der var små
kulørte lamper i husene og udstillingsvinduerne var pyntet med for-
skellige godter Men vi skulle videre, for der var jo mere at se på

I en anden gade mødte vi to piger, de troede vist, at vi var faret
vild, for de sagde, at vi bare kunne folge med dem, men vi fik dem
overbevist om, at vi nok kunne finde vej selv Det var eo€ntlig
ærgerligt, for måske ville de have givet en kop kaffe, de var nu
meget søde.

Fra campingpladsen i Kieler Strasse

a



Vi var efterhånden blevet godt trætte, og da vi skulle tidligt op
s0ndag morgen, tog vi en taxi til campingpladsen

Omkring klokken 6 sondag morgen blev vi vækket af Thorwald,
det vil sige, Fritz og jeg blev vækket, for Ernst havde lukket øre-
reklapperne indefra Vi lod Ernst boble videre og korte ind til
Fischmarkt i St Pauli Der var der rigtigt marked Der var boder
med toj, tæpper, skrammel. fisk, husdyr, slagtede og levende kani-
ner, ja endog en enkelt bil og meget mere Da vi havde gået rundt
et par timer, sadlede vi modellerne igen, og korte tilbage til Ernst

Så var det fodringstid igen På Rex Hotel i Kieler Strasse var vi
ude for en meget fin betiening. Så snart brødbakken var tomt,
kom der nye forsyninger, og vi tømte den ikke kun 2 gange Da
vi gik, sagde værten endda både på engelsk og tysk, at han håbede
at se os igen, og det gor han nok også

39

Carl Hagenbecks Tierpark var næste punkt på programmet Det
er ikke bare en lille zoologisk have, men faktisk en stor park

Fiernsynstårnet skulle også bestiges, men da vi kom derhen var der
stor kO ved billethullet, så vi besluttede at gemme denne seværdig'
hed til m anden gang

Vi havde hørt noget om et bilmuseum i Ahrensburg, nordost lor
Hamburg, det ville vi så slutte turen med Undervejs derud, passe

rede vi et gasthaus En passende stor portion bauernlruhstuck
blev indtaget Da det nu var ved at blive mørkt, udsatte vi ogsa

besøget på bilmuseet og vendte næsen hiemad

Hos Mutter Lehmann Iik vi os en næsten traditionel Strammer
Max som afslutning på turen 

poul Lervad

klubber, der har sendt invitationer, og hvor vr ikke er kommet
Men prøv igen til næste år, så regner vi med at få både tid og

råd.

Efter klubbens adresse i TN, kunne man tro den ligger r Bar

rit ved Juelsminde, men det er bare mig der har flyttet adresse,

klubben har til huse i Tommerup på Fyn

Vi onsker alle en god kold vinter Kør pænt o9 forsigtigt,
og ikke til danske træf, for dem kan bollerne have for sig selv

Arne Madsen

MC FINKERNE Adr: Kirkebjergvej 1, 5690 Tommerup

Oer er sket lølgende i klubben i år:

Efter vinterens sammenkomst i lvlagtenbølle, var vi i Holland
til Stropp'n Treffen for anden gang og vi skal også derned igen

næste år I maj var vi til Romsdalstreffen i Norge, senere på

året var vi igen i Norge, denne gang til Agdertræf sammen med

Tour isterne

Ellers har det været en rolig sommer, uden at vi har fået nogen

af medlemmerne pakket ind i gibs, men et par regninger til Po-

litimesteren kan vi ikke se bort fra Vi siger tak til de mange

FMS Touringgruppe
Adr : UIf Hermansen, Vestergade 13, 5540 Ullerslev

Efter en skuflende indsats i 'l aldeling af Fyns.mesterksabet i

Or lob, der blev afholdt den 17 september, stod tre medlemmer
af vort klubhold, surmulende og sparkede i sandet udenfor
MC Pandas klubhus i Kondrup.

Oet var io også en bitter pille at sluge - at være favoritter, og så

ende på 7'ende og sidstepladsen Hvad skulle man nu gøre for at
bringe hum6ret op på det normale plan igen. Jeg foreslog at køre
ril Olsen-land og se VM-revanche i Speedway den næste dag Dette
blev positivt modtaget og vi aJtalte at mødes hos Poul til morgenkaf
fe den næste dag

Under hele turen til Voiens holdt Poul på sin Bl\4W sig taktfuldt

Forrest Fyns flotteste Commando, dernæst Fyns mest berejste
Commando og til sidst min egen 850'er

bag de tre Commando'er Hans udtalelse om at der skulle være no
gen til at samle de af-raslede dele op, medforte en hurtig diskussion
i Norton-afdelingen om vi skulle opsige pouls dispensation til at
Iolges med os, men vi besluttede at lade nåde gå lor ret

Speedway-matchen blev fortient vundet aI Gordon Kenneth, og da
den engelske nationalmelodi blev spillet, kommanderede Poul med
sin hæse rost Norton'trioen op at stå ret, til de omkringsiddende
tilskueres forbavselse

Ved udgangen mødte vi Bjarne, som straks blev udset til at give kaf-
fe i Bramdrupdam, hvilket han accepterede Efter kaffen rullede
vi hiem Hans

Løbet i Vojens blev kørt som handicapløb, det vil sige at de
gode måtte starte med henholdsvis 1O,20 og 30 meter bag sno-
ren Dette gav nogle øeget spændende heat.
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