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Er man til Karnewal
i Tyskland, ser man
som bekendt de mest
mærkelige tingester
i optoget.
Denne her gut syntes
han vifle vise det
nyeste frem i gå-mc,



Formand: Christian Franke Andersent
Meieriuænget 1, GuderuPt
64jo Nordtorg' Ilf. \r94\5.

Kasserer: Steen H' Erikseni Diernæs_
vei 119' HoPtruP' 51OO Ha-
derslev. TeIf, 575855.

}IÆRVEJ STUR

Ernst arrangerer igen i år sit verdens-
berømte Hærvejstur.
DET DR NU PÅ iøRDAG, den lJ'-14. april'
Det er kun for mc-kører. og man mødes
hos Ernstr Runebakken llor 55oo Vojens'
Der er mulighed for en weekend med telt!
dersom der er stemning derfort ring evt'
på 54o984.

HJARDEMÅL

Forårs-Hiardemål, der arrangeres af Ernst
afholdes i 1985 den 20.-21. aPril'
Ring evt. til Ernsti ,4oc84r da der er 

"mulighed for at bestitle en hytter altså
kun ior dem der ikke har teltr så vil han
@re behiæIpelj-g med at reservere det '

TRÆF

26.-28. april afholdes Hedetræf. Arran-
gør er Grindsted MC 78' som er beliggende
på Odinsvej, der er en sidevei ti1 veien
mod Ve jIe.

MADPAKKETUR

Den 4. maj arrangerer S.M.C.C' Ead_
pakketur med start fra Bolderslev.
Vi mødes hos Bitten og I(nud-Oluf j-

Bjol-derup, og kører så ud i det blå.
Husk pas, det kan io wærel!
I kan evt. ringe og tilmelde ier til
bestyrelsene det .1etter arrangementett
det er da ikke så svært.

ÅeoNt ltus
Morderen - Erik Thomsent arrangeter den
18. naj åbent hus i anledning af de pas-
serede 40 år.
Mao er velkomen ti]. at medbringe teltt
og dermed nyde godt af gæstfriheden helt
tiI søndag.

KAJ HANSEN

Kaj holder stadig ferie På Odense
Sygehusr og er vi I I ig tiI al modtage
besøg. Han ligger På Z2 stue LL,
Owerlægen har sagt til hailt at han
komer hjem tit iulr men wille ikke
sige hvilket årstallll

MANDESYSSEL

Nu er de lange aftener heldigvis snart
forbi, men skulle der Ere et Par ti-
mer tiloversr kunile du io sysle med en
saks og nogle brikker i Kubikken.
cod fornøje1se, også på odense Z2'

-

VI HAR, VÆRET TIL:
Veterama i LudHigshafen dea 14. oS l-5'
april 1984.
V-eteramarkedet var meget stort t det
fyldte en hel sportsplads plus en hal'
vi rit tt.a. mange gode brochurer med

modelIer.
En englader med Eange dele og mc-bø_
ger var der også.
iet war trvad Ean kulue s j.se t et eldo-
rado for mc_ister ded interesse for
det gamler 6an skulle bare truske at
ha'mange Peage ded hie@efra'
Vejret var skøntt de! var aok 20 gra-
ders Yame r så det trar nok lokket
Eange ud af deres 1ue stuerr for de
stoå ærmest på nakken af }.inanden'
Mange st@per og enkefte hefe cykler
skiftede ejer j- 1øbet af dagen.
Efter at have kigget På aIIe disse
.Iækkerierr tog vi tidt sYdPå tiI

-,



DEUTSCHES ZWEIRAD ITUSEUM i Neckarsulm.
Det war indrettet på et Deutschord-
ens].oss fra llOO tallet. Det blev op-
rettet for 28 år sjdenr altså i 1956,
NSU er en forkortelse af Neckarsulm.
I Neckarsuln blev ikke kun cyklen hi-
storle, men også dens teknik.

NSU mc-produktionen ophørte i 50'erne,
hwor fabrikken gik over til at lave
bifer. Der har været arrangeret særud-
stillinger, såsom IOO år med NSU - !O
år med BMW - Zudapp-udstilling og
endelig DKW-udstiIl ing.
lrennesket har alti.d haft et ønske omr at
bewæge sig hurtigere end benene tilla-
der det, derfor blev cykfen opfudet.
Det begyndte med en.Løbemaskine i 1817
der bfev fuldendt i l85f med pedaler.
I 18O4 lawede man grundmodellen til
den nutidige cykel hed Dunlops luftrin-
ge. Der er a.Ile former for cykler.

.1- Drais's løbemaskine, væItepeter, bicyk-
v leri Michaux cyklenr ældre alm. cyk.ler,

kardantrukne cykler og moderne letvægts-
cykler.
NSU har naturligt nok en særsti].ling,
da de4 er rrfødtrr her. I kæfderen er der
indrettet en speciel Nsu-afdelingr hvor
man kan se deE i alle afskygninger.
F.eks. racere med overliggende l(naster
- en NSU trNorton-kopirr, en Miinch Mam-
mut med 12OO ccm NSU bilmotort NSU-bi-
ler fra Prinz til Ro 80. Her er også
en udstilling af småmotorer ILO og SA-
CIIS som dominerende @rker. Desuden
knallerter i aIle mulj-ge og Mulige
mærker.
Af mc, en ReitHagen anno 1885, 6n af
de første. Dette er den ene af to ko-
pier. Desuden den første serj-e-freEstil--
lede mc - Hildebrandt og tJolffmiillere og
den første prototype af rerket.

' Foruden ADLERT OPEL' TRIUMPH' vICToRIAi
WAI,TDERER og NECKARSULMER.
I 19O1 stod den første seriefremstil-
].ede mc med navnet Neckaru]-Eer klar til
salg, udstyret Eed ef, Ir75 hk ootor.

Hurtigt udyiklede NSU sig til en af de
førende mc produceEter. I)er er også eu
DKW! hvis stifter er danskeren Jørgen
skafte Rasmussen. Han udviklede en +
hk legetøjsmotorr til en cykelhjæIpe-
motorr af hvilken Zshopauer Motorenuer-
ke i Sachen i L921 bragte den berøEte
Reichfarts Eodel på markedet.

Der er vist udviklingen af DKW, i dag
hedder firmaet IFA-mz - de blev meget
populære på motorbanerne.
Zundapprerke i Nurnberg kom frem med
enhedsmodel1en i L925, der blev lavet
26.ooo stk.
BMW er også rigt repræsenteret og der
er minsandten en K-LOO som det nyeste
nye, desuden fra R J2 i 1923 til R8O
G/S i 1981. Andre ærker: Megola med
stjernemotor i forhjuIet. Wlndhoff med
4 cyl. oIj.ekølet motor og kardantræk,
og Opel Motorclub.

Der er over 40 racere udstillett en
de1 af dem er kompressorl-adede maski'
ner fra lO'erne og 40'erne. BMW| DKWI
NSU. I øvrigt en 2 cyl. 5OO ccm V tsin
Husquarna med overliggende knaster og
hårnåIfjedre samt Scottr AJS 7Rr Nor-
ton Manx og sefv BMW sidewognsracere
og japanske 2-takts racere.
Horex racer der er brugt ti]. rrBerg-
rennedrt war der ogsåt den har BOO ccm

, og er med overliggende knastaksel og
e; kompressorladet. Den yder 60 hk og
spadserer 760 krn/t med sidevogn.
Der er da også udstiltet a1m. jaPanske
gadecykler.
Amerikanske maskioerr som POPE 2-cyl.
V twin, topventilet. Norton interoa-
tionalr Sunbeadr IBCian og HD'

Det var så det he1e, ieg kan lige så
godt indrøffier at ieg barrrlåntt'lidt
fra bladet rrveteranenrrr da jeg var
blev,)t køresyg og 1å ude På wc'et og
brækkede mig - det meste af tiden.
Det koste kun 21 50 DM at kome ind
og se hele her]-igheden.

HiIsen Tandslet-trioen.



AKTIVITETSl'NDERSøGELSE

De udsendte skehaer fra foråret 1984
er trermed klar til offentliggøreIse.
Det har taget sin tj.dr men aldereir i
betragtningr altså S.M.C.C.'s, syntes
jeg det er meget godt klaret.
Der kof, 24 skemaer returt og som det
ses på skeEaetr er der ret delte me-
ninger om l.vad S.M.C,C. skal arran-
gere.
Tallene der Eanglerr for at nå 241
var ikke besvaret på skemaerne, og
dermed ikke vedkommeades interesse.

Under arrangementer for børnr kom
følgende bemærkninger:

-Måske ikke specielle børnearran-
gementerr men at der tages hensyn
til børns aktivitet uder ophold.

-Onkel Steen og onkef Kaj fortæI-
Ier oE gamle dage.

-Legoland, Zoo, KnuthenborS Safa-
ripark.

-Skovtur (som Urnehoved til. jubi-
Iæet) med madpakker, Hærvejstur
med Ernst som vejviser.

-SækkeIøb og andre konkurrencer.
-Udflugter til Legoland o.1.
-Boldspif.
-Hvordaa hånteres problemet i and-
re klubber? (m.h.t. medlemspassi-
witeten).

Din ide med S.l'r.C.C.:
-Er ikke så meget at træffe nye
menEeskert som at snakke mere eI-
Ler mindre fortroligt red ære
vemert om fæIles interesser i
hyggelige safivær. Mit håb er at

klubbens medlemmer må blive rys-
tet mere samen.

-Det er b]-evet såledesr at vi føI-
ger med som det tynde øIr dels på

grund af geografiske og familiære
forhold, men også på grund af ne-
get skiftende arbejdstider. Vi må
vel derfor høre til dei mere pas-
sive de1 af klubbenr som det er
vanskeligt at aktivere tiI arran-
gementer. Vi bliver ved med at
Ere hedleme på grud af gode
gamle dinder og gode kammerater.
Brevet sendes tilbage med passen-
de forsinkelse. som svarer til
normal S.M.C,C. standard.

-At møde andre der kører motorcy-
kelr både nye og gamJ-e.

-Selskabelig forening for afdanke-
de mc-ister med swaghed for livets
goder.

-Hyggeligt samvær med ligesindede!
-At dyrke mc-ismen samen. Ture og
arrangementer.

-Socialt samvær, tant og fjas ...

v-

Udower de faste arrangementer, tøndesJ-agning og ju1e-
stuer er du da interesseret i at deJ-tage i S.M.C.C.-
arransementer. 23ato f] NEJ

Vidste du det var till-adt at komme tiJ. arrangementeri bir. l7 nro SENEJ
Skaf der tages hensyn tj-f børn. /?ato /5ole,
Arrangementer for børn, f.eks.:

Er der interesse for at modtage Kubikken'.legEJA ENEJ
NogIe arrangementforsJ.ag som måske har jeres inter-
eSsel

! Hyttu*. "x-"na:/Q Hytte sommerhus/ "lu^p;.ng.6
E ui..a.relz Aø-ttdQnEendagstur ti:- udfl-usts-

! rerietu12 ffrr-røby' f! ua.tirrinserS Iro..a."g {
!rrær: !uar.'ro3 nr.ar".a /

Din ide medr eJ-l-er interesse i S.M.C.C.:

Er du fortsat interesseret i at weere medlem af S.M.C.C.

! "r,r23 ! ue.r

v



MEDLEMSLI STE

I Steen H. Eriksenl
Dieræsve j I19 r 6IoO Haders'l ev

v o 
HII;*"å;"I"i|å, .roo ,o5.,.

f5 Erik Thomsenr Jelshøjvej 35,
MaItbækr 6600 Vejen

37 Age Kroght
Kongensgade 28, 60?0 Christiansfeld

47 Jørn Peter Branderup, Åvaget l,
Hellevad, 62rO Rødekro

60 Ka5 Hansen, Flensborglandevej Jtr
Søgård. 62oo Åbenrå

8B Poul Petersenr Ahlefeldtvej B,
Søgård, 62oo Åbenrå

106 Jørn Rolfsted Pedersen, Skolegade 6,
Guderup, 6430 Nordborg

135 Poul Lervadr Stendiget 741
Sengeløser 2630 Tåstrup

I39 4aj Jensen'
. Åbenråvej Ilr 5{oO Sønderborg

IIr3 Chr. F. Andersenr Mejerivaget tl
Guderup, 64Jo Nordborg

147 Chr. Cl.ristiansen,
Blæsborg 39, 6440 Augustenborg

175 Jørgen Lervadr
Oksbølvej 32r 51OO Haderslew

183 Torben Hansen,
Industrivej 15t 6310 Brpager

194 Torben Jørgensenr
Parkal.Ie 1O1r 7600 Struer

228 Gunnar-Olespn, Sebbelundvej 23,
Egen, 64lO Nordborg

229 Margit Christensejrr
. Mommarkvej )t5t 647) Tandslet

2+9 Bitten Eriksenr Bjolderupvej 27e
- Bjotderupr 6J92 Bolderstev

. 
-)60 Knud OIuf Petersen, Bjolderupvej 2Zr

Y Bjolderup. 6192 Borderslev

-262 
Jens Pedei Lauridsen,

-. Skowvej ), 95jO Mariager
264 Pouf Madsen,

Mommarkvej )t]., 64?3 Tands-Let
267 John PeLersen, Granvænget jr

Smedeby, 6340 Kruså
2?3 F i nn Mat thi esenr

Farvehus z54r 62oo Åbenrå
284 Kim Anderseni

Hvedemarken 2 IIm/fr 64OO Sønderborg
285 KarI Chr. Jensenl

K.tøvermarken 3, 6382 TørsbøI
286 Inga Jensen,

Kløvermarken ), 53BZ Tørsbø11
29I Teddy Sztuk, Tornhøjwej 2!,

Tombølr 62OO Åbenrå
292 Poul Christensenr Panbowej 4,

Kirke Hørup, 54OO Sønderborg
29) Jørn Ttrrane, Borgmesterløkken 10 IIts,

64oo Sønderborg
294 Swen DatIr Jegindøvej 21i

7790 Hvidbjergr Thy

Og så er der en der skriver:
-Hwad med at genoplive Kaløtræfl I !
-At have noget at vende tilbage til
når alt andet engang droppes. At
betale kontingent for at støtte
S.I'l.C,C. (smuk tankerred. ).

Ti]. det første spørgsmål, kan vi op-
lyse, at ved sidste aftroldte tønde-
sl-agning gav det et underskud på ca.
lOOr- kr. Så er det så som så med in-

Og interessen for Kubikken er der og-
:å, men indlæg tif bfadet er det meget
småt med.' Bestyrelsen

EeJl Se enaang på det rler. Ean nå h.e kørt
. så stertr t at h-n her. fået et tiils-sIag der
hgr seråthan lo år tilbage.
Evor er alen entlen halvdel af din kastanie-
brune.

, Bere fozdi tlu ha.r flere kubiJ<, skel du
IkJce gøre tiig nogsu større Ldeer. Ilt
gaole anerlkangke strøsrlEel lrar lkle ea
chance Eod nin nye kl-nesiske special
roter€Dile cylihder Kavasuzu}e^bs 25ol
Evoldsn kan tiu korku:rere nod en na-
sbi-ae ned en støbt alumi-aiums rarme,
nagpeslum fæ19e, kalilu notor og 11t-
hlum Johnson pleJlstænger: Du hex ikle
chsDce rood det liberale denohati iq-noil

Fqn §136s få ret, Ih:ntte=c1apl Jeg få^r vaa-
skeligheri ueti et rllnlel Eelclig+ jeg bar nit
forbonede trlpler ketle-baltel

tr'ørst EÅ vl bave EOVED&LTHIE af fo!
at koms til VENIILffiNEj

...8å r0å ventiletre ud, for flnrnrlerclap
ekal TEre to-takterl

...se lylder yi op t 1, nlnutte! ueti
en blendirlg &f IIIIRo og svær olIX ,i.acltll clen latler så meget, at rlen fak-
tisk fortrmges og reduceres ti1
TOELIIIREDE 0c EATVTXEDS ccll!

Itetop tll tirlen er Earley færtig netl sin
eaestående onbygrring.. .
STÅNIEN ER GÅETJI:33I

"...efte= 455 ongEng€ er tter kun to
ua,ski.Der ttlbage og Lul»onerentle kørere:
Iavorltten RODIIEI n0mSIXUCf, på Kana-
suzu cbirtadiag Epeolef og den ukeudte
FARr.rI' EA1IG fra oalsporede lbntana,
på [EUNDffiCII\Pt'rt...og BOIIISÅEUCX lresser a1t uri af er.Dr og

ba-ler h:rtlgt r-<t på Earleyt Det ser utl son
on fltornilerclap e! færdigtn

rror... h-n pegerede Elgt
Untls§ld, hnderclep, vl hsr klm en chance
tilbage. Jeg vl1 utlløse lctntaphrsets blan-
ding af lo kg oll.e og IDtiroR EoNIIIIIG, og
l61ts nJn hmellge overdådigp Eroaskineolie
glve deo E€re Lnr'l(I påt

s c E It:Fi.TlE:TlFtF.E,Frrr.FEE

Nå, Er. Eanrg, hvad har ilu tørgt <I1g at gøre
uu du hsr vuntlet Granil Nationel Cha4rionship

14.ooo tioIIar, og et års forblrg af Motor
honaiagt
Jeg veil clet ikket Jeg er kr:n en bondel@o1A
og hør aLclrig rræret behrnret for at få så
lM8e pengel
Ered Ekete der med Rottsamckl
PÅ etalgte orogang fa1tlt harr helt sarDrDe:r og
Doto!æ opgavt

VOXES EELIE-SøI{ EAGER, TII,NAGE TII, EANS
R]NGE EIE.I I I{ONTÅNA...

Ilki taaken op og vi1 tlu se tll notoren san-
tidLg, -r. ggde nanA?
}Ill vi få ileres autograf, Eangt



HARLEV HAWG conrinued

IilTE}ItEH»[!,q§ $,rcæ'



. BEN WE HAVE rc RUN hER VP A6OIII
F FTTEN MINUTt9 ON A MIfiURE OF NIIRO
AND EIULK OIL, UML IT L4D9 UP V H(FI
frAT rnE A«u^L DI5PLffEMhT .5 BEU{eD

TO f WO Ht»l9iEP FtrY c . l'

c)



HARLEY HÅIMG conlinued

Beretningen om HARLEY HAWG
mc-compagnon, THUNDERCLAP!
(Dansk oversætteJ-se står på

og hans fantastiske

side ).


