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ONSDAGSMøDER
517 Tiset Kro sydvest for Gram
1217 Lyngtoft Kro
'1917 Øster Høist Kro
26/7 Møtks Kro i Kliplev
218 Bevtoft Kro
9/8 Tinglev Kro
16/8 Lyngtoft Kro (muligvis m. film)
2318 Smedeby Kro ved Kruså
30/8 Jegerup Kro nord for Vojens
6/9 hjt Kro, Løjt Kirkeby

LøST & FAST
Det kan oplyses, at Bitten har fundet sit 3.
gear i Honda-kværnen igen. Og efter en me-
get omfattende motoriustering skulle hun nu
være at finde på de Syd- og Sønderjyske veje
rgen.

Til gengæld bedes eventuelle findere af Paul
Friis's 2. gear om snarest at henvende sig hos
ham. lndtil da klarer han sig med fire dobbel-
te udkoblinger.

Vel hjemkommet fra en week-end tur til Mu-
gello banen ved Rom, kunne Torben Hansen
oplyse. at Kenny Roberts vandt 500-klassen.
Hvem der vandt de øvrige klasser, vidste han
ikke - snorke, snorke - men 1900 km på
2O timer er også ret pænt.

Erik kan snart ses på sin nyligt istandsatte
Norton.

Der er netop indløbet meddelelse om, at Mar-
gits marsvin ikke har fået hvalpe.

Tekst til billede: Opskrift: 2 æggeskaller (ho-
veder) knaldes sammen, hvorefter de lægges i

blød. Derefter tager man 10 fumlede f ingre,
deraf helst 4 tommelfingre med oliehinde.
Lad det hele gære (arbejde) i 10 minutter el-
ler mere efter behov, hvorefter Margits karbu-
rator skulle være i brugbar stand. lndholdet
at æggeskallerne tilhører Jens Peter og Knud
Oluf. t

EN TUR TIL øSTRIG
En aften, hvor Nortonsen og jeg sad og ordne-
de verdens problemer, kom vi også til at tale
lidt om motorcyklisme, DMC, forsikringer, ve-
stefyre, træffer og andet 969l. Vi blev hurtigy
enige om, at det hele ragede os en fjer. Om
forsikringen kostede det ene eller det andet,
om leirpas var rØde eller blå. om nummerpla-
den sad foran eller bagpå og var lyserØde, hvad
betød det, vil ville k0re motorcykel alligevel,
og det fordi vi kan lide det.
Eftersom 1. maj var nært forestående, skulle
vi finde på noget at bruge den til, og hvad var
mere nærliggende end at bruge den til hjemtu-
ren fra Østrigs GP. Mon der var f lere der ville
med ? - Knud Oluf sagde ja, inden han hav-
de hort, hvor vi skulle hen.

Vi ville kØre tidlig lørdag morgen, hvorfor det
skulle være tidlig, er der vel ingen der ved.
Det er nok et udslag af den almindelige hver-
dags forjagethed.

Erik sov, da jeg kom ned til ham kl. 05. Jeg
sov, da han havde fået pakket og spist, og
Knud Oluf vågnede netop, da vi kørte ind på
gårdspladsen i Torp ved O7-tiden. Hans søster,
Bodil ville gerne med, så vi var 4 på 3 cykler,
der tordnede af sted sydpå. Det vil sige på
motorvejen ved Flensburg holdt Eriks BMW
op med at tordne, den tikkede kun. Men det
var kun en bagatel af en brækket vippearm,
så vi var snart i sadlerne igen. Herefter forløb
alt glat.

På Camping-centret Gersbergalm satte vi tel-
tet op. Veludhvilet gik vi s@ndag morgen i

gang med morgenmaden. Forinden havde vi
dog fået fjernet det værste motorvejsstøv i et
varmt brusebad. Tilbage til maden. Den be-
stod af 3-6 år gamle militære luxusretter på

dåse. til desert medbragt rugbrød med militær
pålæg. Kaffen, eller hvad det nu var, kom og-
så fra det militære kØkken. Vi blev mætte.

Vi var jo taget afsted for at se noget godt race,
så vi trillede ud til banen. Ldbet skal ikke om-
tales nærmere, det har MC-bladene giort for
lang tid siden, men Kenny Roberts er bare
god.

Om aftenen hyggede vi os med Belle Helene
og en enkelt Ø1. Belle Helene er ikke noget
frækt, men en isanretning.

Mandag morgen stod menuen på Da Capo, så

der var ingen fornyelse, bortset fra deserten,
der bestod af 1 100 km motorvej.

Undervejs konstaterede leg, at der er to grun-
de til, at folk kører forkert på motorvej. En-
ten sover de, eller også korer de så stærkt,
(og det er sltså hurtigt) at de overser skiltene.
10-15 km inden motorvejskrlidset ved Wllrz-
burg var der en del vejarbejde med fartbegræns-
ning. Erik bemærkede ingenting og suste bare
videre, ieg fulgte efter, selvom det lugtede
fælt af hvide kasketter og blå lys. Knud Oluf
blev mindre og mindre i mine spejle, men hans
High Speed Tractor kunne jo bare indhente os
bagefter.

Ved motorvejskrydset skulle vi dreje af mod
Kassel. Erik sov, men ieg nåede lige at få ham
vækket i tide. Vi fortsatte nordpå, men Knud
Oluf kom ikke. Vi ventede på ham i 5 minut-
ter og konkluderede så, at han måtte være kørt
mod Frankf urt eller måske stoppet af et blå
lys. At cyklen kunne have brækket sig regne-
de vi forudelukket, og i så tilfælde havde han
alligevel komplet værktØj, reservedele og me-
get mere - alt undtagen drejebænk og svej-

MøLLETUR
I Pinsen holdt vi en energi-studietur. Vi, var
Bitten, Knud Oluf og undertegnede. Turens
første punkt var en udstilling i Tønder-hallen.
Her sås forskellige metoder til opvarmning,
elektricifisering. isolering af huse med mere.

Derefter søgte vi ud mod vestkysten og kørte
langs denne ad mindre trafikerede veje, indtil
vi ved aftenstide nåede til Tvindskolerne ved
Ulfborg.
Der var egentlig overraskende mange møller
på strækningen. og de blev alle studeret på
nært hold. Nogle steder gav den stolte Ole-
opfinder en detaljeret forklaring om opbyg-
ning, effekt og så videre,

Undervejs f ik vi naturligvis friske energitil-
skud i form af diverse måltider, kaffe og kage.

Nederst til venstre: Noget af turen foregik
på mindre befærdede veje.

Herunder: Bitten studerer mekanikken på
en mølle i marsklandet.



seværk, det havde han nemlig glemt at tage
med. Altså - vi fortsatte nordpå.

En time senere tordnede han forbi os. Han
havde været halvvejs i Frankfurt. Derefter
forløb normalt. Da vi passerede Søgård blev
vi budt på kaffe og kage hos Poul og Margit.

Poul Lervad

Det ser ud til, at der er kommet gang italgen-
gen af nye medlemmer til klubben, og vi håber
det fortsætter. Jeg må her hellere lige indsky-
de, at vi er modstandere af veste, og at vi ikke
kører sammen med nogen der bærer vest.

Vi havde et problem med vores O-løbs turne-
ring her på Fyn. De fynske klubber er gået
sammen og kører omtalte turnering, da der

Klubben har afholdt sit 5-års lubilæum.
Det blev fejret med er hygge week-end på vort
private område. Vi havde inviteret 12andre
klubber, og der kom i alt 120 personer.

Lørdag eftermiddag afholdt vi nogle konkur-
rencer, tovtrækning, pudekamp, sækkevæde-
løb og flere andre. Præmierne havde vi fået

Valdemar Træf fandt sted i dagene 28-30 apr.
Træffet blev afviklet til vores tilfredshed, og
det blev bevist, at det godt kan lade sig gøre
at holde et træf uden at der er ballade.

En stor del af æren for at det gik så godt, til-
falder de klubber, der gæstede os. Det var en
fornØjelse at se den selvjustits klubberne ud-
viste. Det eneste der gik os imod. var vejret,
men det er vi desværre ikke helt herre over,

Til venstre:
Nå, det var derfor den tikkede !

Til høire:
E r i k t i I bered er morgen mad en.

var røster fremme om at invitere en eller flere
klubber, der kører med vest, blev der proteste-
ret voldsomt fra os og flere andre, derefter blev
der indkaldt til et møde, hvor problemet blev
løst.

St. Bededag kørte vi vores årlige klubtur "Fyn
rundt". Det foregik langs med kysten, og slut-
tede hos Verner og Kirsten i Nårup, der gav

skænket af AM Motor i BrØnderslev, Sæby
Motorcykel Central og Sdndergård HiØrring.

Efter konkurrencerne var der spisning. hvor
deltagerne kunne kØbe madpakker. Resten af
aftenen og natten hyggede man sig ved bålet.

Det blev en virkelig god week-end, og fra klub-
bens side var vi godt tilfreds, så det bliver sik-

Vi beklager at måtte afvise enkelte klubber,
men dette skete af hensyn til at træffet blev
holdt som et lukket træf med forhåndstilmel-
ding.
Der blev fundet en del effekter på træfplad-
sen og vi ser gerne at ejermændene henvender
sig snarest til formanden på tlf. (03) 61 69 36.

I Pinsen var så godt som hele klubben på
Bornholm, og det kan nok være at de gæve

FUNDET

I forbindelse med hytte week-end'en i Stev-
ninghus blev der fundet en sovepose på vejen
mellem hytten og hovedvejen, s6ndag formid-
dag. Henvendelse til: Fritz Lorentzen, Ring-
løkke 19, 6400 Sonderborg.

kaffen (ikke et ord om kaffeklub)

Af fremtidige arrangementer kan nævnes vo-
res St. Hans fest, der ikke plejer at være kede-
lig. Mange har allerede planlagt deres sommer
ferietur, nogle kprer til Ungarn, andre til Græ-
kenland og nogle bliver hjemme i haven.

God sommerferie. Henning Hansen

kert ikke sidste gang der bliver afholdt hygge
week-end hos os.

Til træffet i Husum først i juni var vi 14 cyk-
ler af sted. Det blev en indbringende week-
end. Der blev en pokal til klubben og to per-
sonlige pokaler, så det var meget vellykket.
Det var forøvrigt et udmærket træf.

John Mølgård

bornholmere spærrede 0jnene op, da over 30
motorcykler rullede i land fra færgen. Vi var
rundt for at kigge på øen, undervejs blev vi
fanget af en fotograf, så vi kom såmænd også
i den lokale avis, med en rosende omtale af
vores kørsel og opf@rsel,

Udover at have været repræsenteret ved så
godt som alle træf herhjemme og en del i ud-
landet, er klubben også begyndt at spille fir-

MC KNASTEN, FyN tiluii"tryå'.;';;:oooo"'l'ii"1*n'1ræerne)

I N D U I ST E R N E ffi,,,ff";*.}J;;il #ål',ffi;,:'l?,il?iJl'rrsdas

RingstedMC 74 Adr.: Schaldemosevej 1. 4100 Ringsted


