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I'ormand: Christian l-ranke Andersen,
Mejerivænget Ii cuderup,
54lo Norauorg. Ttt.\59q+5.

Kasserer: Steen tl. Eriksen! Diernæs-
wej 1191 Hoptrup! 6IOO Ila-
derslev. Telf. i75855.

VI H.A.R VÆRET T]L:

SeIv om man kører med kardan, kan marr
jo Sodt besøge rrKædentr, Og det gjorde
jeg. Kfubben går ind i det 12. år og
med 10. AIstræf ba-q sig, sj-ger det no-
get om aktiviteten i klubben.
Indbydelsen tiI AIstræf nr. 10 kommer
senerer det kommer til at fa]-de sammen
med BMW-træf, der bliver her på Als.
Jeg tog BMW'en deror.er i strå1ende sot-
skinr kørte en 1i1le tur først gennem
Nørreskoven og Nordborg, derefter om
Mjelrvi g ti I Hardeshøj.
De er eiterhånden blevet færdig med
huset, så nu går de med tanker om at
udwide ovenpå, så baren kan bliwe læn-
gere. Nu står de i fiie lag \.cd Laren
når de fester.
Ankomct ti1 husetr så jeg, at der al-
lerede war kommet en trel del biler ^.
mc. Da der altid er folk der er mi
delige på en rigtig mc, kom der flv,
sjove bcmærkninger. Den bedste kom fra
Chappy: Vi har da 6n kompressorl Der
fik man den. Men da jeg kom indenfor
var værkstedet fyldt op med 4-cyt, ja-
panske mc. Hme hvorfor mon de holder
på wærksted I ?
JeS stilede l-ige ned mod eu bar de
havde lavet i et hjørne. ø1 kostede
IO kr., kaffe var gratis og så var.der
endda kage ti.l. Da jeg var ved at bIi-
ve skidt af kaffe og kage måtte;eg
skyll,e en pi-l-s ned. PouI, I'largit og
Janni kom dog og hjalp mig.
Der skutle også væJ-ges den flotteste
mc, som så fik en pokal. Jeg havde
ekstra monteret sidetasker på BMW'en
med henblik på hjemtransporten af po-
kalen, men jeg var ikke medlemr så den
gik ikke - der var de heldige. Der war
alt fra MZ til HD:
Jeg havde fået et stemmekort og gik så
rundt og syntes HD6n skulle have min
stemme, Margit mente, uden at vide
hvad .jeg ville stemme på, at det kun
var gamle mennesker der slemte På en
Harley, så jeg dmed m-it korl væk.
Harley'en vaodt klart foran en BMW RS.
- Det siger noget om gennemsnitsalde-
ren hos dem der stemte-
Der var også kommet loka-le mc-forhand-
lere med en de1 udstyr. Ikke nogeLrær-
Iigt, men der var ikke ret meget p sl
så den enc fik slet ikke pakket ud- l,
ham om det, vi andre havde sjovt a.IIr -
gevel. Der kom dog en af de nye Kawa 4-
ventiler kørender på prøveplade. Da jeg
så de nye priser, blev jeg glad for den
gamle røde udenforr den er da betalt og
vi]-le ikke række længere end til det
første afdrag på den ny.
Min model var ikke så omswærmet, så jeg
turde godt gå ud og starte; hvilket
den gjorde med det same, endda med eI-
start. Jeg kørte hjem efter 5 timer
hyggelig samvær med ligesindede, Da jeg
igen holdt nede ved Mjelsvig og så den
røde stå i soJ-en, fik den dog den stem-
me som HD'en ikke fikr for vi er jo
hverisær glade for den cykel vi har, -
1Kl Kedde

MEDLEI-ISLI STE

I Steen H. Eriksen,
Dieræsvej IIgr 61oo Haderslev

q Ernst A. Paul,
Runebakken IlO" 65OO Vojens

t, Erik Thomsenr Jelshøjvej f5r
MaItbæk, 66oO vejen

l7 Age Krogh!
Kongensgade 28, 6070 Christiansleld

47 Jørt Peter Branderup, Åvænget l,
Hellevadr 62lO Rødekro

50 Ka.1 Hansen, Flensborglandevej J-1,
Søgård, 6zoo Åbenrå

88 Pout PeLersenr Ahteleldtvej 8r
søgård, 6zoo Åbenrå

Io6 Jørn Ro-Il'sted Pedersen, Skolegade 6,
Guderup, 64lo Nordborg

Il6 Poul Lervad, Stendiget /4,
SengeIøse! 25lO Tåstrup

I19 [aj Jensen'
Åbcnråvej rI. 54oo Sønderborg

I43 chr. F, Andersenr Mejerivænget I,
Guderupr 64Jo Nordborg

tq7 chr. Chr.istiansen!
BIæsborg 39, 6440 Augustenborg

175 Jørgen Lervadr
OksbøIvej )2t 6LOO Haderslev

I8l Torben llansenr
Industrivej L5! 6l10 Broager

194 Torben Jørgensen,
Parkalle 10I, 75OO Struer

228 Gunnar OIesen, Sebbelundvej 21,
Egcn,6qlo Nordborg

229 Margr t Christensen,
Mommarkvej 315, 647) Tandslet

249 Bitten Eriksen, tsjotderupvej 27r
Bjolderupr 5192 Bolderslev

26O Knud Oluf Petersenr ujolderupvej 27r
Bjo.rderupr 6392 Bolderslev

262 Jens Peder Lauridsen,
Skovvej I, q55O Maliager

2(rlt Poul Madseni
Mommarkvej )lrt 6t+7) Tandslet

267 John Petersen, Granvængel I,
Smedeby, 6l4O fruså

:.i71 Finn Matthiesen,
l'arwchus x54, 6zoo Åt,enra

28/t Kirrr Andersenl
llvedemarken 2 IIn,/tr 64OO Sønderborg

2t)! Karl Clrf. Jensent
Kløvcrrnarkcn ), 6)82 Tøi'sboI {

286 Inga Jcnsen,
Kløvermarken ), 6)A2 Tørsbø1

-.:'ll -leddy Sztuk, Tornhø1vej 3!,
TombøIr b3OO Åbenra

!91) Poul Christensen, Panbovej 4,
Kirke llørup, 64OO Sønderborg

2()) .tørn Thranc, BorgmesterLøkken IO IItv,
64oo Sønder Lorg



nÅkt riet skal sbsolut være under + 1 Ju1l
her 1 Montaaa, bare jeg va.r I Elorldan.

Jeg kan næBten gsre det for d.et der
står i baaken, og Jeg er sikker på at
fjade et job, hvad neai Cape trenneEy og
den Cubanske bær og a1t det...

I{o1d. dig nu wk fra a1 bel-Iade og hrsk at
børste ilirre tander.
Evis du få.r overstø:=elsesstenplerne ti1
nin mc, nor, sÅ send alem: 0g overskud.s P18
ventilerne, også.

Ikke overanstreng€ alen, jeg er der før
dag€rry.

TØND LAGN ING
r-ørdag og søndag den 16.

r+S 17. f ebmar L9B5 på
Augrrstenhof Fyr wed Nord-

BE STYRELSE SMøDE

på den tokale Var@s-Bodega den
29. januar 1985.
Emnet var selvfølgelig fastelavn m.m.
S.M,C.C. holder i år fastelawn på Au-
gustenhof lyr, hwor vi før traditionelt
holdt det i Nørreskoven.
Men prtuien er dog den samme, 5 I olie.
Når tønden er sl-agtetr Iørdag eftermid-
dag kl. ca. 14, hygger wi os indendørs
med kaffe og fastelavnsbo.ller,
Der bliver konkurrencer for børnene.
On aftenen viser Steeii film/l-ysbille-
der, som vi nu bliver enige omt og der
bliwer også konkurrencer for de voksne.
Det koster jo noget at leje en hytte,
så her er lidt priser for week-enden:
Augustenhof koster 25or- kr. at Ieje,
så koster det 25)- pr. mand at over-
natter strøm bliver ca. 2OOr- kr. og
da det er fastelavn koster en tØnde

V l91t- kr. samt.det der skal j den ca.
IOO! - kr, og til s-idsL det der skal
være prai.e (wi mangler en sponsorl )
også ca. lOOr- kr.
Det bliver omkring IOOOi- kr. som vi
skal trave ind på en elfer anden måde,
og derfor opfordrer vi jer til at blive
natten over.
Priser: Ti.lmeIding

Ove rnat/morgemad
øt
Vand
Kaffe m,/småkage
Pitabrød m/fyld
Pø1se m,/brød
F astelavnsbolle

20iOO
SOrOO
6roo
4,oo
r, oo
5tOO
5,OO
2rOO

De priser er da til at overkomme og så
er der god varme I huset.

Be styrelsen

Eej, sta:l,tls d.en naskl-ne - du
Denne her ne,sklne er lige så
et SKÅLLE! IOK0I,I0TfV.

Ikl<e mere benzin, i.kJ<e .

hvaC. gør jeg nu?
llrJ

Ker nan få adgalg Eed ea ikhe febrlks-
cyke1. Jeg betaler tilba6e aår jeg få.r
YINDMPE{GE{B.
EA! Der er 0K, bontlehroltt, du gå.r
hErdt ti1 clen.
Jeg k"n se tlh mcsm-I.ÅsfyocN? - ne)I
hvoi er ilJ.t racer.-Jeæa?

ON SDÅGSARRÅNGEI'IENTER

Her cr så de sidste datoer for ons-
dagsmøderne i denne omgangr
Hver deltager betaler værten lOr- kr,
og så er det op tit værten hvad der
skal serveresr
20. lebruar hos MC-Kæden i Hardeshøj.
5. marts hos Poul Christensen, Pan-

bovej 4, Kirke Hørupi
64oo Sønderborg.

20. marts hos Inga og Karl Chr., K1ø-
vermarken ), 6)82 TørsbøI.

l. april hos Bente og Ernstr Rune-
bak:<en I lOr 6rOO VoJens,

f7. aprit hos Vivi og Steen, Diernæs-
vej fI9, 6IOO Haderslev.

Det var så slut på denne onsdagsmøde-
række og vi håber mange vil wære med
æste år, særlig tak til værterne,

STUMPEMARKED - STIJMPEMARKED

Fredag den 8. marts fra kf . 1l-IB i
llernlng HaIIerne.
Alt i stmper til mc, litteratur, mo-
torer, traktorer, knallerter - - -
Kort sagti a1t i hobby!

EORSIDEN

Forsiden er forsiden af Kubikken nr.
2 197lt og ilfistrerer S.M.C.C.' akti-
viteter fra dens start.
Man må noli sige, at der var interesse
for hyttekeek-end dengang.

lukker talken.
, tørstig son

flere perge,

borg.
Der er tøndesla.eninq kI .
l-4 rørdagl ! I {, ;} J .lr.r.}



CO[OSSA[ TFTR{INTERY PROIIUTTIONS PRTSTIIITS:

- I CCULD ..l,lSr necrjr \
lvlAKE tT oN r.4V SAVING5

AND LI..1 SJRE I CO)LD
FIND A,l)B, WHAT WTTH
CAFE KENI.TDY AND THE

\ CI]BAN ARMYAND A|1

Beretningen om HARLEY FIAWG
mc-sompanon, THUNDERCLAP.
(Dansk oversætteJ-se står på

og hans fantastiske

sj-de 3). Fortsættes

ffi,E' i:2.,u. t---+:
LIP fn.rnrrw-i
flE SRUMPETVIli 6Rulffi
II aAre
I T\^/EETIEI I trcP?


