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Medlemsportræt

Vi har spurgt Carl Chr. Eis, 33 år, om hans
motorcykelinteresse, og han fortæller her lidt
af det han har bedrevet med sin hobby.

Min interesse for motorcykler startede da jeg
var 12-13 år.
Jeg fik tilbudt en gammel MZ 150 for 100 kr.
af en bekendt. Den blev ribbet for alt -
skærme, lygte, lydpotte etc., så det lignede
lidt af en cross maskine.
Jeg fik lov til at låne en lille græsmark af en
bonde, til at køre på.



Her tilbragte ieg og nogle kammerater
mange herlige timer. Senere fik jeg fat i en

DKW 125, som blev stående hos bonden,

men den er desværre blevet solgt til skrot'
Efter næsten 2 årlier kom interessen lor mc

atter op i mig. Det skete i 1988, da Als-Løbet
gik forbi hvor vi bor, og alle de skønne gamle
motorcykler kørte forbi.
Jeg meldte mig ind i DVK, hvor jeg i

medlemsbladet så en annonce med en

NSU Max fra 1953. Jeg kontaktede manden

som boede i Bisserup på sjælland, og det

resulterede i at lragtmanden ca. en uge efter
kom med cyklen.
I løbet af efteråret 88, blev den skildt totalt
ad, alt maling og rust blev slebet af, senere
skildte jeg motoren ad. Det viste sig at et

tandhjul på oliepumpen var revet, ellers var

motoren pæn indvendig.
Jeg købte en motor og andre dele hos en i

Ulkebø|, så kunne motoren atter samles.

En arbejdskollega som sprøjtemaler i friti-
den, fik jeg til at male stellet' Så kunne leg
begynde at samle cyklen. Der manglede
dog enkelte dele, såsom luftfilter, baglygte

og sæder. De blev fremskaflet al medlem-
mer af SMCC, som også skaffede mig

originale staferings tegninger.
Motorcyklen stod færdig samlet ijuli 1989,

som billedet viser. Nu mangler den kun at

blive synet.
Jeg håber på mange skønne ture med

SMCC tilnæste år. v
Hilsen Calle, medl. nr' 300

Madpakketur
i Sydjydsk MC Club
Det blev den 30. sePtember og solen

skinnede fra en klar himmel, så det vart lige

den rette dag til madpakketur i SMCC'

nærmere betegnet hos Margit og Poul i

Tandslet.
Hele 19 motorcykler og 3 biler var mødt op

fra nær og fjern, ialt ca. 30 personer. Det var

flot at se gårdspladsen fyldt op med motor-

cykler.
Margit og Poul bød på kaffe/the, Gl. Dansk'

som er normal ku§me ved madpakketure,

så efter lidt "benzin" på brødmotoren

startede vi turen lidt over kl. 11.

Lyden fra de engelske motorcykler som

Matchless, BSA og Triumph kunne nok lå
nakkehårene til at rejse sig af lryd, når man

selv må låne sig frem.

Redaktion, best.medl.: Steen H. Eriksen,

Diernæsvej 1 19, 61 00 Haderslev.

Forkvinde: Margit Christensen,
Mommarkvej 315, Tandslet, 6470 Sydals.

Best.medl.: Poul Madsen,
Mommarkvej 31 5, Tandslet, 6470 Sydals'

En flot FN veteranmotorcykel lra 1932 var

også mødt op.
Jeg havde lånt Margits BMW, med ejeren

på bagsædet, og turen gik som sagt lra
Tandslet ad små veje, over Ertebjerg'
Asserballe (hvor en gravhund nær var

blevet jordet), og man tænker tilbage, når

man ser 19 motorcykler irække på de små
veje.
I Guderup så vi Kurt Hansens Matchless
maskinpark, en samling som starter med en

lille sød Alldays Matchless fra 1915 med

remtræk, til en 1000 kubikker fra 1932 og

yderligere nogle fra S0'erne.
Den lille fra 1915 blev startet, så man kunne

se og høre den - da røgen lagde sig. Den

har iøvrigt deltaget i mange veteranløb o!-
lungeret upåklageligt.

Hos Ats Cylinderservice i Bro.
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Fra Guderup køfte vi over det meget
serværdige Ketting Nor til Als Cylinderservi-
ce i Bro ved Augustenborg. Vi blev godt nok
imponeret over den fine opdækning til ære
for os. Vi fik også et velkomstskrift, som korl
beskrev hvad de i grunden beskæftiger sig
med, så man følte sig velkommen.
Her skulle madpakken efter planen foftæ-
res, men inden vi kom så vidt, skulle folket
lige have »snakket af" udenlor, nogle skulle
endda hen efter cigaretter.
Men langt om længe kom de dog indendøre.
Vi fik vist hvordan en krumtap, der var
svejset op, blev slebet. Vi så også hvorledes
man kunne lorlænge den gamle motorcy-

. kels levetid, ved at bore den gamle cylinder-v foring ud og montere en ny. bgså siempler
til ugængse motorer kunne skaffes. Ligele-
des foretog man fræsning af ventilsæder,
kon sagt en kraftig ansigtsløftning af moto-
ren. Vi kiggede også en kort stund på
vaskemakinen til rensning af motordele,
som foregik med 80 graders varmt vand.
Det skal indskydes, at den var »en anelse«
større end køkkenmodellen.
Det der imponerede de fleste, var nok den
orden og renhed der herskede iværkstedet,
ikke 6n metalspån var at se nogetsteds (der
var nok fejet).
Forsinket, efter planen, gik det så over
Mjanghøj til Tandslet ad små grusveje (en
hund af ukendt race, var også her lige ved at
komme af dage). Ad omveje hørte jeg også,
at en Yamaha-larer var væltet, da han
skulle kigge efter nogle spejde(piger), og
det var vel at bemærke ikke Porno Kaj.

- Fra Tandslet qik det over Lebøl til DenvGamle Vibæk Vandmølle fra 1756, der pga.
omfattende restaurering kun kan beses
udefra.
19 motorcykler vækker som altid opsigt,
særlig gennem de små byer, hvor beboerne
kom ud til hækken, jeg var jo den sidste i

rækken, så ALLE var nået frem når jeg
passerede.

Uden problemer ankom vitil Viggo Høy på
Kegnæs, hvor vi beså sønnens veludruste-
de bilværksted. To af Viggos BSA'er reside-
rede her, den tredie, en 350'er fra 1939 som
Viggo kørte på, stod nok så hjemmevant

PallesTriumph.

lænet op af husmuren. Den ene af de to
BSA'er, var en Empire Star af ældre dato og
til med nyrestaureret. Ved opstafien fandt vi
ud af, at der var "skrald" i de oplagte
udstødningsrør, den gik som en drøm. Den
anden BSA blev selvfølgelig også stanet, til
glæde for os alle.
Eftersom tiden var ved at løbe fra os, blev
der blæst til afgang, og kortegen bevægede
sig langs med den solbesklnnede kyst på
Kegnæs, til Sarup.
Her bor lnga Klinke og »flg[5]«, og vi så på
Lanz Bulldog tral<torer. Der var to stk., en fra
1934 med 10500 kubik og 30 HK, den
anden fra 1 950 havde 5500 kubik og 20 HK.
De vejede henholdsvis 2600 og 1B0O kg.
Det var en hel videnskab at stane det store
monstrum op. De skulle nemlig forvarmes
med en blæselampe, og stor var forundrin-
gen, da rattet på den ældste traktor blev
afmonteret, og brugt som starthjul. Den
gamle traktor brugte 250 gram brændstof i

timen pr. HK og var temmelig dyr i drift. Den
kunne køre på alt, lige fra rapsolie til

Lanz Bulldog traktor.



spildolie, på grund af en høj kompretions-
temperatur.
Det dunkede taktfast i jorden fra de store
maskiner. Det må være en STOR smed,
der opfandt traktorerne.
En lille Pony traktor med manuel lifl, gamle
cykler, motorcykler og hestekøretøjer var
herogså, og vi blev budt på en øllvand, det
var meget flot gjort.
I tilknytning til laden, havde lnga en butik
med tørrede blomster og andre kønne ting,
og nogle fik da også købt lidt med hjem til
konen.

Da tiden var gået meget hurtigt med alle de
oplevelser, og kaffen skulle indtages på
Naldmose Camping, var det om at komme
afsted, nogle kørte hjem, og det skulle jeg
også. I Tandslet overtog Margit BMW'en og
fræsede efter de andre til Naldmose.

Steen

PS! Jeg fik senere at vide, at kaffen og
bagværket var meget fint, og klokken blev
da også 18 inden de første brød op.

Generalforsamling
i SMCC den 26. nov. 1989.

Fremmødte: Kedde, Poul Rinkenæs, poul
Christensen, Jønne Branderup, poul, Mar-
git, Steen, Jøm Thrane, "Pascal", Frede
Quast og Poul Erik Kurzweg.
Der var godt nok indkaldt til generalforsam-
ling til kl. 14, men "SMCC-tid" er jo altid 1/z

lime senere, så kl. 14,30 startede vi.

1. Valg af dirigent og referent. - Blev
henholdsvis Jønne og Margit, og Jønne fik
straks ansvaret for klubbens klokke.

2. Formandens beretning. -Undertegne-
de gav et kort oversigt over hvad der var
sket i årets løb.

5/2 - Vi slog katten af tønden hos Kaj MC i

Sønderborg.
8/2 - Filmaften hos Jørn Thrane.

1512 - Tn Eriks bryllup.
2314 - Fest i By i Nordborg. Udstiling af
MC'er.
13/5 - Hyttelørdag iTandstet.
2116 - Onsdagsmøde hos Teddy og Eva.
9/8 - Onsdagsmøde hos Poulog Margit i

Tandslet.
13/9 - Onsdagsmøde hos Chr. og Rita i

Tandslet.
2719 - Klubmøde på Lyngtofte kro med
lysbilleder fra SMCC's start i 1968.
30/9 - Madpakketur hos Poul og Margit i

Tandslet.
25110 - Onsdagsmøde hos Steen og Vivi.
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28fi0 - Klubmøde på Lyngtofie kro, Enfield !1
Bullet foredrag.
15111 - Filmaften hos Jørn Thrane, (BMW-
film).
26111 - Generalforsamling på Lyngtofte
kro.
10112 - Julehyggeaften på Lyngtofte kro.
-så det havde faktisk været et hektisk år
med mange arrangementer og et virkeligt
godt fremmøde af mange motoriserede
venner lra det jydske og fynske.

3. Kassererens beretning - var ikke lige-
frem en solstrålehistorie. Steen berettede at
der faktisk var lawande i kassen, eftersom
klubbens indtægtsgrundlag ikke er særlig
stort og udgifterne havde været mange.
Hyttelørdagen havde givet underskud, men
også porto til medlemsudsendelse er efter-
hånden en slor post. Skal man ha' en
foredragsholder koster det lidt, har man
filmaften iklubben skalmovibox lejes og film t1
sendes retur m.v. Alt løber op i penge
desværre. Det eksakte underskud var
1334,37 danske kroner. Så skal 1990 være
et lige så spændende år som 89 har været,
må vi ha'lidt "klejner" i kassen, - så derfor
ser vi os i nødsaget til at hæve kontingerrtet.
Men det har faktisk også kørt næsten
uændret siden 1968, en stigning først i

70'erne til 75,- kr. blev senere sat ned igen.
Der har sandelig også vaeret glædelige

"udgifter", bl.a. begivenheder som Eriks
bryllup, hvor brudeparret naturligvis fik de
obligatoriske lysestager. - Og her var det



så Jønne der spurgte, om man fik det HVER
gang man blev gift?
Regnskabet blev godkendt,

4. lndkomne forslag. - lngen.

5. Kommende arrangementer. -Der blev
appeleret til de fremmødte, at melde sig til at
lave nogle onsdagsmøder, sommergrillafte-
ner, madpakketure og virksomhedsbesøg.
Der var virkelig mange vakse SMCC'ere,
der havde tid og lyst til at stå for et
arrangement. Har du som ikke var med til
generalforsamlingen lyst til at arrangere
et og andet, tager vi mod tilbuddet med

-læde - 
ja, det var altså dig vi mente!

Så det var hurtigt overstået. Men de fleste
pointerede at de gerne ville have titmel-
ding til onsdagsmøderne, af hensyn til
kaffe og kageindkøb, da det glædeligt er
kommet mange flere til mødeme end ventet,
- og så bli/ Steen heller ikke snydt for
kagen, når han kommer lidt senere end kl.
19.00, for da havde medlemmerne fra
ædedolkenes klub renset fadene.

6. Kontingent.- Grundet regnskabstekni-
ske problemer (som Pascal udtrykte det så
flot) ser vi os desværre nødsaget til at
torhø1e kontingentet fra 60,- kr. til 1OO,- kr.
årligt. Det vil sige ca. 8,33 kr. pr. måned. Det
var enddog nogen der gik ind tor 1OO%
kontingentforhøjelse, men det blev dog
nedstemt. Vi skal ikke samle penge, det hele
skal bare helst balancere.

lt. Valg af formand, kasserer, best.med-
lem, revisor og suppleant. Der blev lagt
hårdt pres på den gamle bestyrelse om at
fortsætte et år mere, frivillig tvang, eftersom
det havde gået fint sidste år med 100%
medlemstilgang, tra 23 til 40, takket være
vore mange arrangementer, hvor mange
mc-interesserede har deltaget fra andre
klubber og er blevet interesseret i at være
med hos os. Også »annonceringen« i

Touring Nyt og Veteranen samt ugeavisen
Mellemfjords, har gjort sit til medlemstilgan-
gen.
Men principielt mener jeg at det er sundt at

prøve på skift at være formand, kasserer
osv., så kan man ved selvsyn se at det
faktisk kræver lid{ tid. Det praKiseres også
rundt om i andre klubber. Der kom dog
heldigvis et par nye modige maend til, så
konstellationen af bestyrelsen ser nu såle-
des ud.
Formand m/k - Margit Christensen.
Kasserer - Steen H. Eriksen.
Best.medl. - Poul Madsen.
Bevisor - "Pascal" Hans Verner Wolf.
Suppleant - Jørn Thrane.

Herefter kunne vi ikke længere - uden
kaffe, ostemad, rullepølse og lagkage. Og
en hel del kopper senere måtte vi videre til
de sidste par punkter.

8. Eventuelt. - Det var efterhånden på
tide at få klublovene set igennem og
revideret, eftersom de ikke er fulgt med
tiden og udviklingen hvad formål og behov
angik, så de vil komme ud til alle medlem-
mer i en kraftig revideret udgave.
Sidst blev de revideret i 1981 , hvor der blev
ændret på hvor mange der skulle være i

bestyrelsen.
2/s at lorsamlingen skulle stemme for at
lovene kunne vedtages, hvilket de blev
enstemmigt.

9. Nye medlemmer. - Der kunne bydes
velkommen til tre nye medlemmer som var
Hans Verner Wolf, Poul Erik Kurzweg og
Frede Ouast. - Velkommen tll jer alle tre.
Herefter kunne generalforsamlingen afslut-
tes, hvor der under hele mødet havde
hersket god ro og orden. Steen kunne
oplyse at Mini Motor (Åge Krogh) havde 25
års jubilæum den 7. december.
Han skulle selvfølgelig have en hilsen,
eftersom han er et mangeårigt medlem af
klubben. Stort tillykke til ham.
De eneste rigtige motorcyklister, der denne
dag dukkede op standsma-.ssigt på motor-
cykel, var Kedde på sin Yamaha, Pascal på
en hidsig udgave af en BMW og Poul Chr.,
som også prøvede at nå frem på sin BMW,
men bagtøjet opgav 500 meler tør kroen, så
valgsproget I'ar da han ankom, ikke ud og
se med SMCC, men ud og gå med SMCC.



Og hør nu det. . . - Steen var mødt op på
en motorcykel fra dengang det var tør, en
nyerhvervelse af mærket Triumph. Han
havde lidt startuanskeligheder, men det var
inget problem, hænderne var hurtigt oppe af
bukselommerne og dyret blev skubbet i

gang, vi skulle naturligvis se hvor meget
spreel der var i den og høre den i gang . . . .

så nu er han fornemt kørende.

Hilsen fra Margit.

Sladrespalten

Hot-Dog krigen
Hot-Dog krigen begyndte en mandag etter
fyraften.
Nord for Åbenrå holdt en BMW med
antennerne ude, da Poul Rinkenæs kom

"listende" forbi.
Poul nåede helt til Genner, inden han blev
stoppet, og præsenteret for et bødeforlæg,
100,16 km/t.
Det var jo over de 19 km/t, og dermed den
store takst. lkke tale om, sagde Poul, det
skal retten atgørell
Altså, dommer, domsmænd, skrivere, rets-
præsident og diverse andre funktioner var
mødt op denne efiermiddag, alle godt løn-
net, for at tage stilling til bødens størrelse.
Den lød på 450,- kr. - lig med 45 hot-dog -,

det var sku' for meget, mente Poul, 35
hot-dog kunne bedre passe, og argumente-
rede med hensyn til fartmålerens fejlvisnin-
ger. Betjenten, der også var mødt op, til fuld
løn, holdt last på sit, og så kunne Poul
begynde fodra.
Den l«indelige retsassessor syntes Poul
talte godt for sig, men mente samtidig, at
dersom Poul fik medhold ville det lå uover-
skuelige følger, og fastholdt dermed bøde-
størelsen på de 45 hot-dog.
(Man forstår bedre staten har underskud).
Altså, Ml man selv spise hot-dog'ene, og
ikke give staten dem, skal man ikke dreje så
meget på håndtaget.

Politireporleren
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Enfield Bu I let foredrag
Der mødte en masse motorcyklister op på
Lyngtofte Kro lørdag den 28. oktober da
Nocole og Jens holdt foredrag om motorcyk-
len Enfield Bullet fra lndien.
Motorcyklister lra nord, syd, øst og vest
mødte op. Fra Odense kom et par stykker
fraAlbion MC, nogle fra Middelfad, Horsens,
DVM Smedeby MC og så selvfølgelig vore
egne medlemmer - ialt 45 deltagere.

Puch motorcykel tilhører Thoruald fra Fyn.

Nicole og Jens fra Katrød ved Fynshav, der
er impodør af motorcyklen, kom kørende på
en sådan maskine med sidevogn,
En skitse på et stykke pap fortalte om prisen
og afgifterne på motorcyklen, det var en
hårrejsende historie, sølle 500,- kr. til impor-
tøren selv.

Harley-Rik Shaws.

Jens kunne ikke pegod-
kendt, så han og tndien,
for at få fabrikke le ting,
inden de kunne s
Det var ikke ligetil, så medens de på
fabrikken tænkte over tingene, tog Nicole og



Jens sammen med deres dreng, en tur
rundt i lndien med tog, eller hvad der ellers

bød sig. De havde mange fantastiske ople-

velser, nogle af dem så vi på lysbilleder, og

fofiællingerne var meget spændende.
Vi kender jo alle Boyal Enfield fra England.

Det er dens kondtruKion der er bygget
videre på.

Et typisk indisk værksted. Det meste foregår
på forlovet. Forrest en Enfield Bullet.

Derfremstilles 60 stk. om dagen, men der er
også ansat 2500 mænd g kvinder På

fabrikken. Kan motoren ikke mere, isættes

en ltaliensk dieselmotor, en stationær motor,

den går omkring 70 km/|.
Næsten alle motorcyklerne eksporteres til

militæret i Nepal, Nigeria og Mosambique,
så at Iå modeller til danmark, var ikke helt

let, men det lykkedes.
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kommende

Onsdagsmøder
712 Hos Poul Christensen, Panbovej 4,

Kirke Hørup, 6400 Sønderborg,
11.74416248.
OBS! Husk at melde ankomst!

Klubmøde på Lyngtofte Kro
20fi Foredrag om cross-sport ved Werner

Carstensen. Han medbringer en
cross-maskine som vi kan studere.
Deterkl.14.00.

1713 Dansk Veteran Knallerlklub vil kom-
me og holde foredrag og lremvise
knalleder m.m.
Mere herom senere,

Tøndeslagning
2512 Som sædvanlig holdes tøndeslao-

ning hos {aj MC, som byder på kaff!
og boller. Det er kt, 14.

Arrangementer?
Bes§relsen modtager gerne forslag til kom-
mende klubarrangementer.
Hvem vil f.eks. arrangere:
Virksomhedsbesøg, film, foredrag, madpak-
keture, orienteringsløb, museumsture, ud-
stillinger eller andet interessant.

Sydjydsk MC CIub
Ønsker alle

en glædelig jul

et godt nytar
-mange gode ture i 1990.

TilR.E. 150 cc 1950
Købes: Amal karburator, kickstarter, fjedre

og skåle (kobling), spedometer,
sæde, baglygte og bagskærm.

TilR.E. 125 cc 1949
Købes: Motor komplet, sæde, baglygte og

tankdæksel.

CarlChr. Eis
Tandslet
rfi.74 40 71 87

Vi modtager også geme stof til Kubikken.
Det kan være turberetninger, debatindlæg
eller har du noget liggende som du ikk6
bruger mere, så sæt det i Køb og salg
annoncen.

Enlig lærer søger ung pige med egen mc,
(eg har ingen) - så kan jeg også få
lysestager.

&

l{øb og salg


