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Tøndeslagning 1g8g
Efter en årrække ikke at have deltaget i

SMCC's årlige tøndeslagning p.g.a.
skiftende arbejdstider, skulle det så
lykkes for underlegnede at deltage.
Lysten til at deltage var stor, da jeg var
fodret med både god og dårlig kritik om
tøndeslagningen hos Kaj's MC.
Jeg begyndte at forberede ungerne på
det forestående, så forventningerne var
skruet helt op, men få limer før afgang
meldte ungerne fra, de ville hellere slå
katten af tønden på den lokale brand-
station, og så måtte fatter jo selv afsted,

-vrlren det blev det jo ikke ringere af (så
var man ungkarl et par timer).
Da man fra SMCC er vant til et opmøde
på 5-8 personer med børn og mc'er,
var det noget af en glædelig overraskel-
se at se så stort et fremmøde. Der var
selvfølgelig mange jeg ikke kendte,
men det er rart at møde andre lidelses-
fæller. Vi har måske ikke vestene og
nitterne fælles, men vi har alle en mc,
så der er vi nogenlunde enige.
Nå, men tilbage til fremmødet. Jeg gik
lidt rundt og kiggede efter bekendte og
traf Poul og Margit fra Als, de forsøgte

at hverue et ungt ægtepar (50-60 år)
som medlemmer i klubben, jeg håber
det lykkedes, for snakketøjet fejlede
ikke noget.
Poul, Poul, Poul, jeg troede de gamle
oliebrænderes tid var forbi. Da du
ankom, havde du en våd støvle, jeg
troede at det ssldtes regnen, men
pu-ha, det var oolllie. At du ikke har fået
miljømyndighederne på nakken og en
stor regning fra Kaj's MC, skyldes vel
din gode camouflage?. Hvad mener I

om vi splejser til et mc-overtræk til ham,
så man ikke kan se hvilket mærke han
kører -ty, ty, ty .



Nu til en anden Poul, ja det er næsten
ikke til at finde ud af alle de Poul'er, men
det er ham med cigaren jeg tænker på
nu. Midt i hele forestillingen måtte han
have nye bukser, og der var andre end
mig der troede at det s§ldtes cigaren,
der var også nogle der snakkede om
klemmer (næseklemmer eller cykel-
klemmer), men ingen navne, vel Poul.
Der var også en »sammel vammel
kælling", der havde "hår i munden",

hun kørte på en Yamaha og blev ved
lidt hekseri kattedronning, lidt mere
hekseri og det viste sig at det var vores
allesammens Kedde Krumtap. Det var
ikke nemt at vide, da han ikke havde
påhænget med, men de kommer vel
næste år.
Tænk jer, der var også mødt en pæn
ældre herre på omkring de fyne tyve år,
lidt tynd foroven, han havde en lille pige
ved hånden, de fleste mente vel at der
var noget bekendt ved herren, opklarin-
gen kom da også, det var Jønne oglz
Sine.

Klubbens mangeårrige bilist var selvføl-
gelig også mødt op, for at se retfærdig-
heden ske fyldest, men som sædvanlig
kom han for sent. Han havde den store
nyhed med at "Morderen" var blevet
gift. Til lykke. Vi aftalte så et onsdags-
møde hos brudeparret med medbragt
kaffe og brød.

Alt i alt en dejlig efiermiddag. Tak til
Kaj's MC for kaffe og fastelavnsboller,
der var rigeligt af det.

Teddy

kommende

Hyttelørdag
SMCC holder hyttelørdag i Tandsholm-
hytten i Tandslet lørdag den 13. maj
1 989 fra morgenstunden.
Kom og se den store overraskelse!
Skilte vilvære opsat.
Yderligere oplysninger fås hos Steen.

OnsdagsmØde
Vi starter igen med onsdagsmøder, og
det er Teddy der lægger ud i juni
måned.
Onsdag den 21. juni kl. 19.00 hos
Teddy, Tornhøjvej 25,Tumbøl, tlf. 74 68
58 20.
Ring og meld jeres ankomst!
Er der andre der vil lægge lokaler til,
hører vi lige fra jer, så det kan komme
med i det næste nummer.



SYDJYS K MC-CLU B

- HYTTELøBDAG
S.M.C.C. holder hyttelørdag i Tandsholm-
hytten i Tandslet på Als

lørdag den 13. maj 1989
for ALLE interesserede mc'ister på SO'er,
60'er cykler.
Der er et spring mellem veteran- og nyere
motorcykler, og erfaringen viser at disse
årgange mangler et samlingssted.
Derfor inviteres I til at deltage. Der kan
købes grill-pølser, brød, kage samt ø1, vand

\=, og kaffe - til billige priser.

Sydjydsk MC Club startede i 68, hvor
motorcyklister fra hele syd- og sønderjyl-
land mødtes hver onsdag aften over en kop
kaffe, men vi er nu kun Z0 medlemmer
tilbage, og bilen her jo fået en fremtræden-
de rolle i det almindelige liv.

Skilte vil være opsat.
Yderl igere oplysninger
ved Steen, 04 57 58 55.



Nyt i SMCC
Vi har snakkket om evt. at lave nogle
ture i SMCC, hvor vi kan tage på
virksomhedsbesøg???
Tedddy vil gerne være den der får
arrangeret et besøg på Enstedværket
og det kunne da være meget interes-
sant.
Er der andre, der har nogle emner, og
er der interesse for det, hører vi gerne
fra jer.

v*

Touring kørsel i SMCC igen??
Luftkilometer eller landevejskilometer?
Præmie for flest kørte kilometer. -
Hvad......?
Har i en mening om dette, så lad os det
høre. 

*

Eventuelt holde DMC-bladet og bringe
vigtige meddelelser til SMCC{olket i

klubben ...?

NORTONSEN er blevet gift, havde vi

* -hørt fra pålidelig kilde, så derfor tog viv nogle stykker å ftroo"n derop ,,I al
hemmelighed" - for at ønske til lykke,
onsdag den 15. februar.
Teddy havde medbragt kage istor stil af
Eva's hjemmebag, vi havde desuden
kaffe og franskbrød med da vi jo kom
»Uånmeldt..

-Men værterne havde fremstillet den
dejligste tærte og kom med Gammel
Dansk, så det kan være vi guffede.
Jørgen og Sus, Porno Kaj og Poul
Rinkenaes var allerede ankommet før
os som sædvanlig. Tak for en dejlig
aften og et stort til lykke fra SMCC.

Filmaften
onsdag den 8. februar
Godt kl. 19 ankom de første SMCC'ertil
filmaften og kl. 19.30 de sidste, hvor
videoshowet var begyndt indlednings-
vis med TT fra 1981.
De fremmødte var Steen, Poul Rinke-
næs og Porno Kaj, Poul og Margit og
Jannie fra Tandslet.
Efter TT-løbet var der isspeedway,
bestemt ikke noget for bløde mænd,
men for mænd med stærke nerver.
Vi var en tur i Mallory Park til Yamaha
Cup (RD Yamaha 350 cc). Derefter tog
vi et smut til Silverstone og lsle og Man,
som selvfølgelig affødte en masse no-
stalgisk snak om alle de gange de
tilstedeværende havde været derovre
og hvilket "sted man plejede at stå". -
Og om man skulle tage derover igen i

1989..... I filmen optrådte Mike Hail-
wood som en selvfølge. Når man
nævner ordet lsle of Man kommer man
uvilkårligt til at tænke på ham.
Der var også oldtimer-løb hvor bl.a.
Stanley Wood var med, der var mange
fine cykler som Ajs, NSU, Scott, Vel-
ocette med flere - disse forløbere for
det som vi kører rundt på i dag - var
nok med til at sætte prikken over i'et for
de mange motorcykelentusiaster.
Derefter til noget helt andet, nemlig trial
med Mick Andrews, der ved hvordan
man behersker sin mc fuldt og helt og
som nok kunne lære os boulevardkøre-
re et og andet.

- Og heller ingen filmaften uden side-
vognsløb, hvor "sandsækken" nutil-
dags ikke skal praestere det helt store
arbejde som før itiden.
Herefter var vi igen i Silverstone, hvor
tunge drenge som Robberts, Barry
Sheene, Spencer og Mamola leverede
sit til underholdningen. Senere ud på



aftenen var der et nostalgisk indslag fra
1972 hvor der var TT i Tjekkoslovakiet
hvor Ago og hans flotte MV helt stjal
billedet. Det var netop i den tidsperiode
hvor ekspancionspotter på totakterne
var meget moderne. I løbet var der
også andre berønmtheder som Jack
Findley, Peter Williams, Jarno Sarrinen
og Phil Read.
Til at slutte af med så vi en kavalkade
over de løb der havde været i 1988,
d.v.s. kun nogle få omgange af hverl
løb, bl.a. fra Japan, USA, Spanien
Italien, Belgien og Assen i Holland.
Til aller, allersidst et lille kig på det 'l 1.
Paris-Dakarløb. I pauserne mellem film-
skiftene var der lige tid til kaffe og
hjemmebag og Kaj sørgede for vitser af
den værste slags. Den Kaj, den Kaj ...

Jørn Thrane

"BETTE KLEM"
Vi så "apparatet" på stumpemarkedet i

Herning, og den er god til de stramme dæk.
Hvis i er lidt fingernemme, kan i let lave en
magen til.

Der er i sommer og efterår '1988 konstateret
en del uregelmæssigheder i bøndernes
strømforsyning i Guderup med omegn.
I en alsisk ugeavis har de derfor tegnet et

"billede" af den efterlyste person, og det
kan oplyses at han gerne optræder i korte
bukser og spejdeftøj og har en særlig
svaghed for æg og bacon.
Vi bringer derfor her oplysningen videre.
Skulle nogen genkende personen, kan op-
lysninger gives til Baden Powel eller nærme-
stepoliti ...
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