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ON SDAGSARRANGEMENTER

Vj- starter nu igen med at mødes pri-
vat onsdag aften, til ].idt hyggesnak.
Hver deltaget betaler værten 10r- kr.
og så er det op ti] værten hvad der
skal serweresr er der owerskud, er
det bare godt, underskud, en skam!
28. nowember hos Margit og Poul, l4om-

markwej l1!, Tandstet.
12, december hos Bitten og Knud Olufr

Bjo].derupvej 27! Bjolderup, Bo1-
derslev.

It. december JULESTUE på Lyngtofte
Kro.

9. januar hos Inger og Chr,, Dlejeri-
vaget ]-, Guderup.

23, januar hos Margit og Poul, AhLe-
, feJ-dtvej 8, Søgård.

Brugsgr Kjrko: Conry Haam
q Torbeø Haløø, Ia&lcltriwl
76, Brøgæ.

TøNDE SLÅGNING,/IIY GGE -WEE](END

I 1985 skal vi prøve noget nyt.
Fastelawn, og deroed tøndesJ.agning
er a]-tid b].evet holdt en eftemid-
dag Eed efterføtgeDde kaffe, - der-
for prøwer wi i 1985 at arrangere en
weekend i forbj.nde]-se med faste1awn.
Det afholdes den 16. og 17. februar
1985 på Augustenhof der tigger ved
Nordborg.
Det er ingen betinge]-se, at i over-
natter, men det er Du mere hyggeLigt
når det ikke er de same hwer gang.
HUSK DATOEN OG MøD OP.



Under rubrikken VI HAR VÆRET TIL:,
brj.nger vi artik]-er fra medlemerne
om a]-t muligt, det behøver j.kke aI-
tid at være om mc - men det gør ikke
noget,
Vi lægger ud med en ].i].].e historie
fra det køretekniske.

VI HAR V.8RET TIL:
På tur med veteranklubben til Skam-
Iingsbanken den I8. maj.
Kt. I dansk tid, startede vi på BMw
fra Tandslet til Smedewaget i Gude-
rup. Vi fulgtes med Kurt Hansen på
Matchles Xl 1OOO cc. årg. L932. I
tjærehabit og med lomerne fulde af
værktøj påbegyndte vi rejsen til KoI-
dingr hvor vi var inwiteret på nor-
genkaffe k-I. 10 hos G.PrHansen.
Vi war fu]-de af forventninger soD ny-
bagte medlemer af veteranklubben. Vi
nåede weJ- derop uden motorstop. Dyre-
haven lJo var vorea måL, her gav vi
hånd og sagde pat goddag til a].]'e de
fremmødte rrveteranefr, Derefter bød
værten os på kaffe og ruudstykker og
en ].i].le en til ttalsen. Efter en ti-
mes tid med hyggesnak og kaffer brød
va op.
Der var: 1 Match1es, 1 Terrot, I Ho-
rexr I Indianr I Nimbus Kakkelowns-
rørr 4 Nimbus, 1 NsU. 1 FNr I Harley
Davidson, 2 BMW, I Royal Enfield, J
B§A, - - - og så os på R9o5.

Herfra gik turen til Christiansfeld
ad små veje, her skulle der skrues
for første gaug. Det var FNen der var
galt med. Videre gik det ti]' Hejls-
minde havn. hvor der var ophold for
at få samling på tropperne. 15 min.
senere gik det videre mod Binderup
Strand og en ny pause. lJi.lburs Royal,
Enfie]-d rystede et rrkatteøje'r af sig,
som wi samlede op for ham, En ø]s tid
senere gik det videre over Sdr. Sten-
derup til Løverodde. Hef sku].le mad-
pakken fortæres i skovkanten. Værten
gav igen en Gamel Dansk. Der blev
griuet og snakket meget. Een fik for-
årsfornemeLser af en kriblen op i
buksetenener tran påstod det var skov-
myrer, han blev bedt on at gå ned ti].
vandet og køle af . ( jeg nmer ingen
navne, så bli'r Kurt ked af det).
En anden fortalte on dengang han lånte
naboens telt tiI somerferien, men
glemte teJ-tstagerhe og Eåtte så sove
på hotel al.]'igeve1.
Igen opbrud,
Vi kørte som bagtropr og så hvordan
folk Iangs med wejen var ved at tabe
hat og briller af forundring. FoIk
med svage neryer må tide forfærde.I.igtt
for veterancykler er jo som bekendt
ikke ]'yd].yse at køre bag efter.
Vi begyndte så småt på hjemturen igen.

Ved Skamling vendte de feo søDderiy-
der æsen hjemadr NimbusrTerrotr BSAr
llatchJ'es og os. Vi kørte over SjøIudt
Åstorp og Taps mod Haders].ev. Her for-
Iod NiEbus og Terrot rrf].okkenrr.
Ved Feldsted b].ev vi budt ind på kaffe
hos Svend Erik på Nygade 8r og her j-

hans garage/hobbyrw var der noget for
den kræsne. JAP-BSA V-Eotor-1925 Tri-
mph Ricardo-1p1/ Wanderer- Indj.an-
2 stk. Llatch].es, de4 ene en Silverar-
rou. Der stod TILT i øjnene på Poul
A, Madsen, Tands1et.
Herfra kørte vi ]'ige hjeo uden flere
stop, Xl. 18 nul dut stod vi atter \,
på hjemLig grund' Tandsret.

eW.
Kontingentet er uforandret i 1985t
vj- ska1 betale 50.- kroner for hele
året, og det bedes betalt på ved-
1agte giroindbetalingskort snarest.
DMC er gået heJ't i fisk, vi prøver
på at få opJ-ysninger freE vedrørende
k].ubben, hworefter vi Eedde].er det
videre til jer.
Dem der har betalt for 1984, wi1 få
pengene tilbage, lige så snart der
er ordeu på tingene.

Jb
v

ULYKKE
Det er med beklagelse wi. må erfare
at Kaj Hansen, bedre kendt som por-
no Kaj, med sin tye MZ ramte en bil\_,
i krydset ved Minutvejen.
Højre ben er slamt tilredtr og de
første dage tilbragte han på ÅUenrå
Sygehus, men er nu overført tj.l
Odense Sygehus. Vi håber at se ham
opretgående snart og ønsker ham her-
med god bedring.

{J



Generalforsanllng aten 4.11.1984 på lyngtofte kro.

Generalforsamllngen startecie tiI bedste SIICC
ticl nenllg 14rlo. Traditionen er brudt, vi be-
gyndte nem1lg mecl kaffen og lagkage m.n for
at afyente flere klubuedlemmers komme.
1. Dlrlgent blev Steen.

v 2. Referent _Margit\-' 1. Formandens beretning. Kedde fortalte om de
aktiviteter «ler havde været i 1øbet af året,

v let skal dog tilfØjes at den der slog katten\r'i af tøntlen til fastelavn endnu ikke har fået
præn1en.

4. Kassererens beretning. Steen kan ikke afslutte
regnskabet endeltgt før ]1.12.1984. Men det
kan fra påtide1lg kilde oplyses at kassece-
holilningen er på ca. 2ooo kr.

5. Indkomne forslag.
Onsdagsmøder privat nver 14. oag 1 vlnter-
halvåret.jJer betales 1o kr pr person som
sædvanligt.
28.november PoUL og MARGIT i Tandslet.
12 ttecember KIiiUD 0LU.t' og .dITTIIN i Bjolcterup
9 januar KlrDDm og INGE i Guderup
6 februar STEEN og VIVI i DIernæs

a7 2o februar foreorag på f.yngtofte kro
Vi slutter sæsonen tlen 17 aprl1 (påske)
fed julestuen kan vi fastlægge de sidste

t, onsdagsmøder.
6. Julestuen holcies tradltionen tro på Lyng-

tofte kro den 19. deeember
7 . Vi holcter fastelavnsfest clen 16 og 17 fe-oruar

på ,rugustenhof fyr. C{ lø VV- L5aY
Kedde har kø1ierne.

8. Haral.ct Stuhr fra Kettingskov har kø.rt ti1
QrækenlanA på MZ. Han vil fortælle om turen
den 20. feoruar 85 på.iyngtofte kro.kl 19,1o
Det skal lige tilføjes at han er 69 år.



9. Madpakketur den 4 maj.
Vi møoes hos Knud 01uf og Bitten t11 morgen-
kaffe og kører derefter en tur 1 omegnen.
Klubben giver en 1111e opstrammer.
HUSK PÅS.

lo.Mlke arrangerer Hjaroenåt turen 1 foreiiet
198r.
.r.ter vil komme en notlts i kublkken. ' 

\,11. Kedde har ringet tlI Ole Hernansen uden
resultat. Hvad mect al1e Dt{C-penge????
1J medlemmer har betalt (ff . Bo = lo4okr), y
De medlemmer der har betalt skal have at
vide hvad der blevet af llMC. Vi beslutteOe
at få dn fra DM0-gruppen tl1 at komme og
orientere derom.

L2.Sct. Hans.
Henvlsning tl1 flagermusene.

1J.SMCO Hjardenålstur er den sidste Weekend 1
september 28 og 29

-u;VT.
Kritik af hytteweekend på Augustenhof Iyr.
ilet var for dårllgt arrangeret pengemæsslgt.
Der skal kun være 6n pengekasse.

Næste gang bllver der lavet en liste oye.r
alle de fremmøote sd kan de respektlve med_
lemmer selv krydse af ved ø1, pø1ser, kaft.e yz
og hvad de ellers nåtte have fået.
Dem der lkke overnattede kunne f.eks godt
betale lo kr og dem der overnattede 4o kr. Y./
Underskuddet rred hytteweekend.en skyldes
hovedsagellgt at der rrar så få der blev om
natten. ( 9 )
Giver bt arrarigement overskuci er det goclt
og giver det underskud betaler klubben.

i)er blev sluttelig rbetaltrr 1oo kr til fornand
og kasserer som er gammel skik ifø1ge regnskabs
bogen. De.tte var en.god generalforsamllng aldrig
har sa FÅ bestuttet *å mr;c"f .
i)er var fremmøOt I voksne og 3 børn.

Med venltg hl1seD trÅ.C.



drlK rravde ladet. sive ud, at han viJ-le hentemig til weekend_turen Aer Sik til Hjardemå1.'{an bJ.ew desværre forhindret, og det kom Ern.-g Bente for 'æLL.e rornf-ndrett og det kom Ernst

§#ii'-i:::;- li"åi. 
oil 

å*ii.T: :?":,:[:;.1.:a;vad ringede ti1 mig freda§-;ii.;; åå'!ir.*..om jeg vil1" l"y: "t uagsåae, 
-.:"å ";s;; pænt jatak, og vi afta1te, at ;;;g"r, rrentedJ mig )-ør_dag midda.q.

Min første tur på motorcykeJ-.
HYGGE.WEEKEND I HJARDEMÅL

Søndag morgen sov de fJ.este J-idt J.ængere, menSvend og jeg stod tidJ-i;;-;p, og gik en J.ang

rob^l_emer, hvad skull_e

derop, med et enkel_t
r jo J-idt øm bagi, når

;:il ti:l._Il:lT;;;
godt trakteret meåbone steak, ialtvar vilagermusene.

ggeligt med fæl_les_
ede seJ.v op til_ dans.
r €rr enkeJ-t blev J-idttorcyklen, et skønt

:'å"I;:*åå',1å iI*;."stod opr tog sineviJ-Ie jo være grimt
gang d' Han nåede det hver

t-e



tur i masser af frisk Iuft, det gjorde godt.
Efter morgenmaden pakkede vi sammen og gjorde
os kJ.ar tiJ- hjemturen. Nogle kørte nordpå,
mens Jørgen og jeg kørte hjemad.
Det var en dejlig weekend og bestemt ikke min
sidste tur på motorcykel. Vivi_

VJ

1

L



VI HAR VÆRET TIL:
Kørekursus på aet køretekniske an1ægi Rødekro, tørdag den 12. ma; fra t i.
9 -),2.

v
øvgJ'se 1: Slalomkørsel ved ]-aw has_
. ..'hgd' 25-lo kn/t os yed eo-x-it.
:.ø -O" var der større afstand me1_rem KegIerne.

3::1:: 4: Kombineret bremse os und_vlgemanøvre ved 50_6O ks/t.

l ---€>.. -... -.-..J r.) F1..., t .\t.:i

øveIse 5;. KørseL i elipsebue ved)o-35 kn/t.

Øvelse_6: Kørse]- gennem skarDt vei_
:"t.s Jca. po ) ved 5o-5o xn7t.,gennemkørsel 3-! gange pr. øvelse.

9r:1""-2: Undvigemanøvre ved !0_6Okn,zt på Lige vej.

v

øve1se 3: Bremsemanøvre wed !0_60kn/t. -A) ku med fod.bremse.B) ku
med håndbremse. C) begge samtidig.

f

-rl 1,... - t' .
a-!-lrY
I
a

\.........-.bEqaqq§qE



Formand: Ctrr. F. Andersen, Me jerivænget J., Grr-
derup, 643o Nordborg. Telf. 4Sg44S.

Kasserer: Steen H. Eriksen, Diernæsvej 119r
Hoptrup, 5tOO Haderslev. T]-f. 575855.

MEDLEIT{SLI STE

I Steen H. Eriksen,
Dieræsve j I-f 9. 61OO Haderslev

4 Ernst A. Paut;
Runebakken t3o, 6500 vo5ens

15 Erik Thomsen' JeLshøjvej J5r
Maltbæk,66oo ve5en

l7 Åge Krogh,
Kongensgade 28, 6070 christiansfeld

47 løri Peier Branderup, Åvaget /,
Het1evad,6zJO Rødexro

50 Ka5 Hansenr Flensborglandevei llt
Søgård, 6zoo Åbenrå

88 PouI Petersenl Ahlefeldtvei B'
Søgårdr 62OO Åbenrå

1o5 Jørn Rolfsted Pedersen, Skolegade 6,
Guderup, 64Jo Nordborg

1J5 PouI Lervad, Stendiget 74r
Sengeløse, 25lo Tåstrup

L)9 Ka.i Jensen'
Åbenråve5 lrr 54oo Sønderborg

141 chr. F. Andersen, Mejerivmget 1r
Guderup, 64Jo Nordborg

147 chr. christiansenr
Btæsborg 39, 6440 Augustenborg

175 Jørgen Lervad,
Vejen Mosevej 6, 560o ve;en

181 Torben Hansen,
, rndustrivej 15, 6lfo Broager

194 Torben Jørgensen,
Parkalle 101, 7600 Struer

228 Gunnar Olesen, Sebbelundvej 21.
tgen, 643o Nordborg

229 Margit Christensenr
Momarkvej 3L5, 6473 Tandslet

249 Bitten Eriksenr Bjolderupvei 27t
Bjolderup, 5192 Bolderslew

25O Knud Oluf Petersenr Ejolderupvei 27i
Bjolderupi 6J92 Bo].ders]'ev

262 Jets Peder Lauridsen,
Skowvej 3r 9550 Mariager

264 Poul Madsen,
Mommarkvej )Lr, 6\7) Tandslet

267 John Peterseni GranYaget 3,
Smedetry, 534o Kruså

2'/) Firt Matthiesent
Farvetrus 254, 5åoo Åt"nrå

284 Kim Andersenr
Hvedemarken 2 Tln/ft 54oo sønderborg

285 Karf Chr. Jenser'
I(Iøvemarken ), 6)82 Tørsbøl

285 lnga Jensenr
Kløvermarken ). 6)82 Tørsbør

291 Teddy sztukr Tornhø;vej 25r
Tombøl,5zoo Åuenrå

2gZ Po\L Christensenr Panbowej 4'
I(i-rke Hørup, 64oo Sønderborg

JULESTUE

Onsdag den f9. december afholder vi iulestue
på Lynstofte Kro 19.1O.
Vi.åoå. alle op med en aave til en værdi af Y
nindst 20,- kr.r som så iiiulemandenrr deler ud.
Gloga os æb1eskiver er den sdvanliSe menur som
deltagerne selv betalerr grundet Schlfiter-rege_
rinsens sparepolitik.

g\,
Er d€r no8]'e der ønsker oplysninger ang. trdr
ringer i bare tiI Xedde. han ved sikkert heller
ikke Eeget.

ry
Det kan ikke passe det kun er i Tandsret de op-
Iewer nogett alle i andrer skriv en god histo-
rier gerne en personlig oplevelser men alt kan
bruges i nødstilfælde.

OBS! OBS! OBS!

Vær opmærksom pår at
der er onsdagsmøde
allerede i aften
onsdag hos Margit og
PouI i Tandslet.

HUSK JULESTUE!!!!
Se ovenfor!

tr


