
SYDJYSK MC.CLUB

* FALKENE.SYDFYN Adr.: Bjarne Jørgensen,
Skovvej 55, 5700 Svendborg
Klubaften: Tirsdag og torsdag

ONSDAGSMøDER

1111 Bevtoft Kro
1811 Søgårdhus ved A 10 i Søgård
2511 Løjt Kro, Løjt Kirkeby
112 Stranden i Åbenrå
812 .GæstgivergårdeniBovrup1512 Lyngtoft Kro
2212 Cafe Max i Kruså
113 Stranden i Åbenrå
8/3 Damende i Haderslev

TøNDESLAGNING

Så er det snart Fastelavn igen. Hvis du vil væ-
re med til at slå katten af tønden, så foregår
det ved Skov-Cafeteriet i N0rreskov ved Fyns-
hav på Als.

Tøndeslagning for et par år siden. På bit-
lederne på tønden kan man se det er formand
Steen og bestyrelsen, der får køllen at føle.

Et lille livstegn fra os på Sydfyn.

Vi startede året med en "lille" istandsætttel-
se af vores ellers udmærkede klublokaler. Det
kom til at koste os den nette sum af 6000,-
kr, men så er der også tæpper på gulvene og
diverse ting og sager.

Til fastelavn holdt vi som sædvanlig fest med
tøndeslagning, hvor alle skulle mØde udklæd-
te, om aftenen var der fællesspisning med fest.
Vi har i årets løb deltaget i22træf , hvoraf de
13 var danske, 5 hollandske, 2 svenske, lsle of
Man og FIM-Rally.

Så blev det tid til det 6. Falke-træf (forhå-

bentlig ikke det sidste. Vi havde som sædvan-
ligt "held" med vejret, idet alle blev våde.
Det begyndte allerede fredag aften, hvor nog-
le idioter absolut skulle 6delægge toilettet.
Tidligt l6rdag væltede folk ind og i løbet af
dagen kom der, trods vejret, ca. 800 menne-
sker. Med stor tørst og herlig dansk træfmen-
talitet blev der hurtigt smadret en del flasker
og en masse stole og bordem og alle var glade.

- Eller var de ?

I aftenens løb måtte vi sende indtil flere på
skadestuen og om natten manglede der plud-
selig et stort stykke af teltet, som nogle bar-
ner@ve på MC absolut skulle ødelægge (hvor

Hvilket blev fejret ved at vi dannede espalier
og kørte i kortege gennem byen.

Her på det sidste har vi været så heldige at få
fat på et hus. Det har været et problem, da
vi kØrer helt privat og ikke vil ind under kom-
munal st6tte og indflydelse. Huset vi har fået,
er en gammel kapellanbolig. der har stået tom
i 20 år. Lejen består i, at vi skal istandsætte
og holde huset ved lige. Vi synes selv vi har
været heldige.

Alle motorcyklister er velkomne til at besøge
os og få en sludder og en kop kaffe Stedet
findes lettest ved at køre mod R6snæs, dreje
fra ved skiltet mod Røsnæshallen, så ligger
det ved indkørslen til Raklevgården.

Lad os håbe vi får en fredelig og solrig MC-
sommer' 

Anders Jensen

er de dog søde de små). Det er en selvfOlge
at der var en mægtig erstatning at betale da
"festen" var forbi.

Week-end'en efter druknede vi sorgen ved en
fest som klubbens slunkne kasse måtte beta-
le.

Siden har vi holdt nogle interne fester og i

November havde vi indbudt nogle klubber
til et mindre arrangement. Og når dette læ-
ses er vi nok kommet over Julefrokoster og
Nytårsaften.

Vi håber vi ses i 1978 til nogle bedre danske
træf . Bjarne Jørgensen

MC Clu h Ka lundhOrg _.;$nr:;.il::;1rl.[:*,".,

Til en indledning vil jeg lige gøre opmærksom
på, at vi er flere klubber i Kalundborg. Hvil-
ket åbenbart ikke alle ved, da vi tit bliver for-
vekslet med MC Club 71. Men vi håber folk
snart vil lære vort klubmærke (Kalundborg
byvåben med de fem tårne) at kende, så de
ved at det dreler sig om os.

Vi har lige teiret2 års jubilæum, med en vel-
lykket fest. Vi er for tiden 37 medlemmer,
hvoraf de 7 er piger, den ene har selv motor-
cykel. Der er 31 cykler i klubben: 28 riskvær-
ne, I BMW, 1 Ducati og 1 Norton.

Klubbens medlemmer har, som de fleste tou-
ringmotorcyklister benyttet sommeren til tu-
re rundt i Europa, bl.a. lsle of Man, Vesttysk-
land, Holland, England, Sverige, ltalien, Fran-
krig og herhjemme.

En af klubbens medlemmer er blevet gift.

Adr.: Sønderuangsvej 8, Askov, 6600 Vejen Giro nr. 7 153325
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