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MC 75 Hammel Adr.: Viborgvej 150, Anbæk,8450 Hammel

Åbent Hus: Torsdag aften

Som nævnt i vort sidste indlæ9, TN 6177,har
vi af kommunen fået en nedlagt landejendom
stillet til rådighed Eneste betingelse, udover
at vi ikke skulle betale leje, var, at de ikke vil-
le yde os tilskud af nogen art, Vi har praktisk
talt været på knæ for borgmesteren og enkel-
te har sågar fors6gt at flirte med hans kone,
(der i parantets bemærket var "Ballets Dron-
ning" i 1928). Det er hidtil lykkedes dem at
være standhaftige og holde deres "løfte". Det
eneste vihar fået ud af vores gentagne bønner
er at vi fik lov til at rive eg gammel barak ned
og benytte materialerne, plus at vi f ik 1500,-
kr for det. Men for at vi nu ikke skulle tro at
vi er noget, blev pengene ikke udbetalt så vi
kunne købe olie, som er vort største problem,
men vi fik lov, for kommunens regning, at ind-
kdbe isoleringsmaterialer. Dette resulterede i

at vi nu, foruden stuehuset, har fået gennemi-
soleret udhusene, hvilket jo selvf0lgelig også

er meget godt, men stadig bruger vi 60 % af
vore kontingentindtægter på opvarmning og
olieselskaberne lader sig nu engang ikke beta-
le i naturalier, f.eks. i form af en tur i sidevog-
nen på en Nimbus.

Ved hjælp af ekstraordinære tilskud fra klub-
bens medlemmer er det dog lykkedes at at ind-
købe materialer nok til at få både gildesal (den
gamle stald) og et værksted (laden). Træet og
murstenene springer naturligvis ikke selv på
plads og lØseligt anslået har vi i løbet af vinte-
ren brugt i alt ca. 1000 timer på ombygningen,
nogle selvf6lgelig f lere en andre.

Onsdag den 26. april var det i den lokale rekla-
meavis ( ca. 9000 læsere) lykkedes os at blive
ugens emne i den faste spalte "Ugens Protræt"
hvor kun byens spidser får lov til at briliere !

Det lykkedes os her (synes vi selv( i løbet af
ca. 600 spaltemillimeter og et par billeder at
gøre lidt god reklame såvel for os selv som for
motorcyklismen i ålmindelighed. Tiltrængt i

disse for vor sag så vanskelige tider, ikke ?

Som en forlængelse af den omtale vi her f ik,
havde vi lørdag den 29. arrangeret "Åbent
Hus" for byens borgere og andet godtfolk,
men desværre havde lournalisten ikke fået
nævnt datoen og den indrykkede annonce var
blevet placeret under "diverse" mellem tilbud

om gamle senge og invalide kanariefugle. Det-
te betød at der kun kom 60-70 mennesker,
mens der ved et lignende arrangement for 2

år siden var fremmyldret 250 interesserede
siæle.

Sidste påfund i vor PR-afdeling er at give "Lan-
det Rundt" tilbuddet om at få lov til at f ilme
os til et indslag som gerne skulle give fædre-
landets måbende masser det indtryk at man
udmærket kan være motorcyklist og danne
klub uden at dette er ensbetydende med at
man henter gamle damer fra alderdomshjem-
met til tortering i klubbens dertil indrettede
kælder. De gode mennesker fra Danmarks
Radio greb naturligvis tilbuddet med kyshånd
og bes6gte os den 1. mai med et helt f ilmhold.
Det bliver spændende at se hvordan det går.

Vi holder åbent hus hver torsdag, hvor I er

mere end velkomne til at besøge os og få en

kop kaffe og en sludder.

Vi ønsker alle en god MC-sommer forskånet
for uheld og terror, og håbe vi må møde nogen
rundt på kloden hvor vi kommer frem.

Per Nielsen

Kampen er ikke med på tipskuponen, men
som optimist og realist forventer jeg af mine
holdkammerater i United Sydjyske Bootswin-
gers, at vi besejrer Touring-Egon og hans kum-
paner fra The Kingrivervalley Grasshoppers på

knock-out i første halvleg.

Påklædning: Helst blufærdighedskrænkende,
f.eks. klubtrøje.
MøD OP. Vi ses.

HYTTEWEEKENDEN
Den 'l . og 2. april holdt vi vores årlige hytte-
week-end. Denne gang havde vi lejet spejder-
centret "Stevninghus" ved Sdr. Hostrup SØ.

Smukke "Mugge" dagen derpå

ONSDAGSMøDER
716 Mommark Færgekro
1416 Kastrup Kro mellem Gram og Gab0l
2116 Stranden i Åbenrå
28l6 Bovrup Gæstgivergård
517 Tiset Kro sydvest for Gram
12l7 Lyngtoft Kro
19/7 Øster Hojst Kro
2617 Mørks Kro i Kiplev
218 Bevtofl.Kro
9/8 Tinglev Kro

FODBOLD
Søndag den 1 f. iuni kl. 14 (dansk tid) sker
der ting og sager på Askov Stadion. Vi har
udfordret Kongeådalens Touring Club til en
fodboldkamp.
Medbring følgende: Energi, gummisko, hjelm
og stænklapper. Til stede på banen vil være en
mand med f løjte og forhåbentlig nogle første-
hjælpsuddannede personer. Hvis vi ved et til-
fælde skulle få sved på panden, er der mulig-
hed for at blive spulet i omklædningsrummet
efter kampen.

Poul Lervad
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De første deltagere kom allerede f redag mid-
dag - det var 3 hollændere Efter nogle ti-
mers reng@ring var hytten ved at være præsen-
tabel, og om aftenen landede en flok flager-
mus på gårdspladsen.

I løbet af l6rdagen dukkede flere deitagere op,
og der blev travlt i køkkenet, hvor bl.a. Tor-
ben, Bitten og Rigmor svang knive og skeer.

Klokken 15 kørte den første deltager i O-løbet
ud på ruten. Den var på 55 km og skulle gen-
nemkøres med 30 km/t, Efterhånden som del.
tagerne kom tilbage, fandt vl ud af, at et par
spidsfindige detaljer på ruteordren havde haft
deres virkning.

I rnellemtiden havde k6kkenpersonalet og
hjælpsornme gæster fået tilberedt menuen,
der bestod af brankede skosåler, hvide kartof-
ler og sauce d la Rigmor. Den liglige duft fra
de dampende fade medfØrte store kødannelser
og trafikpropper mellem køkkenet og spisesa-
len

Efterhånden som maverne blev fyldt op, svancit
det kraftigt i gryderne og til sidst måtte køkke-

DIT4C FORÅRSMøDE
På forhånci var det blevet meddelt, at dette
forårsmøde skulle være i forsikringernes tegn.
Det kom til at passe. En mand fra det uaf-
hængige (uafhængig af hvad ? ) forsikringsop-
lysningen, f ik lov at bruge næsten halvdelen
af tiden til at delagtiggøre os alle i det sam-
f undsnyttige arbejde, forsi kringsselakaberne
gSr Ja, det er de barmhjertige samaritaner om
rgen, der det er faktisk til underskudspriser,
vi får deres forsikringer I Det var det indtryk
man kunne få ved at se og h@re på denne "eks-
pert" med sin f ilm.
Peter Salicaths oplæg angående DMC-forsik-

net melde pas med varm mad - men da var
der også blevet spist 25 kg kartofler og 400
frikadeller. De f leste blev vist mæt.

Ved 2O-tiden genoplevede vi året 1976 på f ilm.
Ernst, også kaldet "Mike von Sadelbums",
havde f ilrnet ved mange forskellige arrangemen-
ter bl,a. Båltræf, Christianiatræf , Jumbo Rally
m.m. Filmforevisningen blev sluttet af med 3
minutters krimi af den gode gammeldags slags,
hvor helten tæver banditten og får et kys af
filmens primadonna

Derefter gik vi over til præmieuddelingen.
Længstk@rende blev Jan Wierenga f ra Holland.
Vinder af minizielfahrten, hvor der med mindst
mulige krn skulle staves til ordet STEVNING-
HUS, blev Steffen Alm fra SMCC. Tcrben Krag
og Harry Jensen blev nr. 2, de havde uafhæng-
idt af hinanden valgt samme rute. Nr. 3 blev
Axel S6rensen fra KTC Vinder af O-løbet
blev Henrik Elmer/Claus Jacobsen fra Falster
MCTC. Nr. 2 blev igen Torben Krag og på 3.
pladsen Paul og Birthe f ra MC Flagermusene.
Eks-formand Steen blev nr. 5, han var en del
forarget, for medens han suste frem og tilbage

ring var derimod yderst vedkommende Lad
os se, måske bliver det en god ordning,
De århusianske BMW-folks forslag om at de-
centralisere DMC, synes vi faldt noget til jor-
den, da vi nu er godt igang med at bygge de 4
regioner op. Her på Fyn har vi det sidste år
praktiseret noget, der minder om regionsråde-
ne. De implicerede har arbejdet sammen om
rent praktiske ting Jeg mener det har med-
ført større sammenhold og en øget aktivitet
menge steder Vi tror på DMC regionsråd.

TOURING.POKAL

Den fynske Touringpokal ser ud til at have

på ruten, blev skiltene langs den samlet ind af
l6bsledelsen.

Det vilde kondi-race, 4 minutters kørsel på
kondicykel med 2-mandshold f ra hver klub,
blev vundet af SMCC. Køreren var Steffen Alm,
Åse Petersen deltog på holdet som hepper.
Nr. 2 blev MB 6094 Hejls med Torben Krag
og Chresten Nielsen som ryttere.

Derefter blev der strammet kabler på stereoan-
lægget, og der blev danset efter fri fantasi. Tou.
ring-Egon (Putte) fra KTC flippede ud for de
næste par år. Torben Krag sås danse i en va-
skebalje og ud på demå timer, så selv smukke
"Mugge" fra Flagermusene træt ud.

Henad søndag formiddag var de fleste kommet
ud af fjerene. For at Mike og Bente ikke skul,
le gå glip af morgenmaden, forsøgte Torben
Krag at vække dem med en stilfærdig "lur"-
march (melodi spillet på lur).

Oprydningen gik hurtigt og nemt. Det er sim-
pelthen en fornøjelse at være med til at lave
et arrangement, når så mange h.lælper til.

Poul Lervad

haft sln virkning. Der bliver slæbt points
h.jem i Massevis.

Til Herning-udstillingen var vi 1 5 cykler, i På-
sken tog vi til Holland og Bruno til Luxem-
bourg. April gik faktisk med hygge-week-ends
1-2. hos SMCC, B-9. på Rømø og 22-23. hos
KTC. Den 29-30. april var vi sammen med al-
le de andre fynboer og jyder til 8. int. Motor-
radtreffen hos Bolf Andersch i Kellinghusen,
si vidt vi kunne se var totrediedele af deltager-
ne danskere ! Det havde formanden og John-
ny forudset, så de tog til Døla-treffen ved Lil-
lehammer i Norge i stedet fot. J,rgen lversen
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CampMachine præsenterer

DIADORA
- den italienske kvalitetsstøvle
til touring og racing.
Behagelig pris og pasform.

SAMP MACHINE Aps.
ÅeouLEvARD 55, I 960 KBH. v.
TELEFOil (Ol ) 37 70 Oe
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