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TOURINGKALENDER

23.-25.september MC Hertugernes Træf, AJ-s. Der er
opsat skiJ.te ved Fynshav.

23. -25. september Hygger,veekend ved BeJ.vedere. Fra
Vonge mod Tørrj-ng krydser man AJ-lr oS kort der.
efter kommer træfstedet.

HJARDEMÅL TRÆF T983
Sydjysk MC CJ.ub arrangerer igen i år træf i Hjar-
demåt ved Hanstho]-m.
Det sker i weekenden 14.-L5.-16. oktober, som viså wiJ. prøve at holde ved fremover.
Der startes fra stranden i Åtenrå 1ørdag formiddagfor at køre samlet derop, men viJ- du afsted fredager det også i orden.

Onsdag den 25. .september 1968 mødtes ca. 90 mo-
torcyklister på Kalvø Badehotel vcd Genner.
Der var mc-ister fra Esbjerg, Sønderborg, Tønder
samt MiddeJ-fart og mange af byerne imeJ-lem, man-
ge fJ-ere end arrangørerne travde regnet med.
Formå1et med mødet var - stiftende generaJ-forsam-
ling af en mc-klub.
Det er nu I! år siden Sydjysk MC CIub bJ-ev stif- \, -

tet, forkortet tiJ- SMC og senere, da ASAM bJ-ev
opløst og SMC i Sønderborg oprettet, ændret tiJ-
SMCC, Sydjysk Motor Cykel Club.
Søndag den 25. september er det så L5 år siden
vi mødtes første gangr oS derfor syntes vi det
kunne være sjovt at ses igen.

SLADRESPALTEN

Kaj (P) Hansen kørte al.ene hjem fra EngJ-and i år,
hal-t a1ene, men det forJ-yder fra egen kiJ-der at
den korte strækning gerurenr HoJ-J-and kostede en he1
tank benzin, men han havde også kørt omkring ZOO
krn inden han nåede den tyske grærlse.
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15 årslUBlLÆUM

I anJ-edning af vores jr.rbiJ-æum SØNDAG DEN 25. SEp-
TEMBER 1983 viJ- kJ-ubben gerne inwitere ALLE tid-
J-igere- og nuværerlde medlemmer tiJ-
GLANT KOMSAMMEN.

PROGRAIVI:

Kl. L2.30 mødes vi på Urnehowed Tingsted ved BoJ--
derslev, hvor vJ- sp+ser medbragte klemmer og klub-
ben er vært ved et øL.
Derefter køres ad gammeJ-kendte veje tiJ- Lyngtoftev Kro, hvor der serveres kaffe og kager.
Bagefter er der sikkert err masse at snakke offir og
er der nogJ-e der tager biJ-J-eder eJ-J-er fiJ-m med,
ser vj- på dem hvis der er interesse derfor.

Vi håbei rigtig mange mød.er op og gør dagen rig-
tig festJ-ig.

Ve1 mødt
BestyreJ-sen

komme tiJ- Tingstedet,
Kro, Genner, kI. ca L5.

NB! For dem der ikke kan
vil vi være på Lyngtofte
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