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ONSDAGSMøDEB

6/9 LØjt Kro. Løjt Kirkeby
13/9 EgernsundFærgekro
2Ol9 Thomashus Kro, nord f, Haderslev
2l19 Hellevad Kro
4l1O Stranden i Åbenrå
11110 @ster Lindet Kro
181'lO Mommarkvej 315 i Tandslet
251'lO Lyngtoft Kro
111'l østerløgum Kro
8111 Ribenco i Kruså
15111 Hoptruphus
22111 Løit Kro, Løit Kirkeby
29111 Strandhotellet i Kollund

KÆRE KLUBKAMMERATER

Her går det godt, solen skinner og vandet er
varmt.

Siden sidste nr. af Touring Nyt udkom, har vi

EFTERLYSNING !

Et nydeligt håndbroderet (ca. 200 arbejdsti-
mer) klubmærke påsyet et Dannebrogsflag.
Vores klubflag !

Forsvundet på Delfintræffen 1978, natten
mellem fredag og lørdag. En eller anden må
have været for tæt på med en kniv, for snore-
ne som det hængte i var pænt skåret over.

Da flaget har en vis affektionsværdi for os, ser

Som nogle klubber sikkert ved, har MC Blon-
die eksisteret i efterhånden halvandet år.

Derfor er det ved at være på tide, at de reste-
rende DMC-klubber også bliver gjort opmærk-
somme på vores eksistens.

Vi er ca. 25 medlemmer der har lejet et hus i

Brabrand. en forstad til Århus. med 75 % til-
skud fra Århus kommune. Vi er vel som dan-
ske klubber er flest: Kommer en del omkring,
får nogle pilsnere og har det skægt.

I sommerferien var 13 af klubbens medlem-
mer til et par træf i ltalien. I modsætning til
de resterende derhjemme havde vi godt vejr
med temperaturer op mod de 35o. Desværre

været på forskellige ture både herhjemme og
under fremmede himmelstrØg. Der er også
sket en masse i klubben. Margit har købt hus
og have med dertil h6rende stort værksted.

Andre har været på vingerne til lsle of Man og
Nordamerika. Desuden har der været et væld
af interne arrangementer. Enkelte har fået as-
falteksem efter et eller f lere fors@g på maxi-
mal hældning i kurver. Og så er en gammel
halmet svinger-BMW to gange faldet omkuld
på grund af alderdomssvækkelse i benene. E-
pisoderne forårsagede en del vrede hos ejerne
af de nyskrammede cykler.

Alt dette må andre imidlertid skrive om, for
min skrivemaskine holder fagligt m6de, foro-
apparatet hviler ud efter ferien og jeg mang-
ler inspiration.

Med venlig hilsen - og fat så blyanten !

Poul Lervad

vi meget gerne at det kommer tilbage. (Det
må gerne sendes uden afsenderl.

Da det er første gan$vi skriver her i Touring
Nyt er det temmelig kedeligt at det skulle væ-
re i den anledning, men alligevel.
Vi er en klub med ca. 40 medlemmer der har
bestået i 4 år, og vi bor Kongevejen 80 i Birke-
rOd. Kig ind, vi holder klubaften hver tirsdag,
torsdag og søndag.

Vor klub har faktisk de samme aktiviteter som

fik vi i slutningen af ferien en kedelig meddel-
else: En af klubbens gode venner, Helge Møl-
ler havde mistet livet ved en færdselsulykke,

L6rdag den 10. juni holdt klubben en forsin-
ket fddselsdagsfest med Århus-klubberne som
gæster. Vi ville gerne have haft flere klubber
med, men på grund af pladsmangel var vi n6dt
til at nøjes med byens @vrige klubber. Festen
må siges at have været vellykket og vi håber at
kunne holde en lignende fest en anden gang.

Der er klubaften hver tirsdag og fredag, men
også de 6vrige dage er der aktiviteter i klubben
så kig endelig ind, I er velkomne.

Til sidst, tak for alle invitationerne.

SLADRESPALTEN

Billedtekst: Det forlyder fra ellers pålidelige
kilder, at der f indes en supergejler i.SMCC" -
Her ses de uomstødelige beviser, J P V Norton-
sen i aktion foran Greg-ny-Baa.

andre klubber. Orienteringsløb, filmaftener,
fester og lignende. Vi har også et træfudvalg
som stadig arbelder (langsomt) med at arrange-
re et træf. Vi regner med det bliver i år 1997.

På trods af episoden med flaget (som var helt
nyt) ser vi gerne invitationer til træf, da vi
sjældent får nogen. Dette skyldes sikkert at
dette er det første liVstegn fra klubben efter
4 år.
Tak til de klubber der indtil nu har husket os.
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