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SMCC's

Medlemspoftræt

Jeg er blevet opfordret til at lortælle lidt om
min interesse for motorcykler og hvornår det
stadede.
Det startede nok med den første trædecy-

kel, den kunne man lave udskridninger med,
køre i mudder og deslige.
Da så den lokale smed skulle lave noget
arbejde for min far, kom han kørende på en
Puch årg. 53-54 med varesidevogn.
Jeg var ca. 12 år.
Man stod og beundrede "dyret", og fik lov til
alkøre lidt rundt på gårdspladsen med den,
det var bare lykken.
Da jeg fyldte 16 år, var det knallerten der var



»in« og en brugt Wittler blev anskaffet. Jeg
kom i mekanikerlære i 1956 og fik kørekort til
bil og mc, da jeg blev 18 år. Korl tid efter
blev knalle(en skiftet ud med en BSI\ 831,
årg 55, som der blev brugt megen tid på.
Halvdelen af fritiden blev brugt til kørsel,
resten til reparation af motorcyklen.
Den blev solgt i 1962, hvor jeg købte ny bil
sammen med Rita, på det tidspunkt min
kæreste, nu min kone.
Som bekendt "ingen fest uden rødbeder" -
intet liv uden mc, så kort tid efter købte jeg
en Triumph Tiger Cup, som blev bygget om
til trial, og blev brugt til hurtighedstrial.
Jeg blev medlem af Sønderborg Motorsport,
på det tirlspunkt kaldet ASAM, og begyndte
at køre moto-cross, så Triumphen blev solgt

og jeg købte en Zundapp 250 cc cross
maskine, skiftede nogle år senere til en 250
cc MZ cross.

Efter at have kørt cross ca. 10 år, stoppedq
leg. Jeg var i mellemtiden blevet gift ogv
havde fået vores tørste barn, så der var ikke
råd til cross mere. I stedet blev det til
forskellige små motorcyklertil arbejdskørsel,
bl.a. en DKW 125 cc, en 175 cc og en 350
cc, så en ZUndapp 200cc, og en Ducati 175

- nu kørerjeg en Jawa 350 cc, den købte
jeg af knægten, da han fik en anden.
Mit håb er at få råd til en englænder.

Med mc-hilsen

Chr. Jacobsen
Tandslet

Cross-foredrag
den 20. januar

Det er sundt for os almindelige boulevard-
lræsere al høre om andre former for
mc-kørsel, så det var med spænding vi så
frem til vort første foredrag i 1990, der
omhandlede MOTOCBOSS. Så var det
bare om det havde medlemmernes interes-
se eller ej, det ville tiden vise.

Fra mc-forhandler Erling Sjøholm i Sønder-
borg havde vi lånt en lille 360'er Bultaco
cross model fra sidst i 60'erne, og nogle af
SMCC's medlemmer havde taget gamle
numre med af motorbladet, støvler, dragte
samt hjelme, så det var en hel lille udstilling.

Og sandelig, folk strømmede til lra alle
retninger, helt fra Esbjerg kom der en enkelt
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Norton af fineste race, samt en Yamaha. lalt
blev vi til 34 mlk, og det var da helt fint. Men
også cykler som MZ, Holda'er blev varsomt
stillet på støttefoden udenlor kroen, mens
ejermæmdene ville ind og forvænne øineneu
lidt ved kiggeri på cross-åyker. Y
Werner Carstensen og Elsemarie fra Nord-
als Motorsports Klub og formanden Thage
Larsen med konen og sønnen havde været
så venlige at stille op med 3 motorcykler og
en masse materiale omkring motorsponen.
Foredraget begyndte egentlig klokken 14.00

- men for at give lolk lidt tid tll at cirkulere lidt
rundt og se på de fine ting, ventede vi til
14.30. Ca. SMCC-tid.!

Werner indledte med at fonælle lidt om sin
motorcykel, som var det rene sukkerløj for
englændedanatikere, nemlig en BSA cross-



model MX 50, 500 m', årgang 1972,
Richmann Metisse mark2, med olie istellet.
Han fofialte også kotl om de to yderligere
meget flotte Hondaer lra deres klub. Hen-
holdsvis en 250'er og en 125'er, med
alfjedring, vandkølet og alt det dyre, samt en
masse plastic, som han udtrykte det.

Hondaerne udskildte sig en del lra de 2
andre ældre modeller, med et mere moder-
ne, formfuldendt og tidssvarende design.
Werner havde i dagens anledning taget lidt
gammelt udstyr med, der passede i stil med
BSA'en, eks. et gammelt nyrebælte og en
Cromwell hjelm, og så kunne han i øvrigt

oplyse, at når han havde kørt banen rundt

:7 10 gange, var det lige før at hænderne snart
nåede banen, så det kræver en god fysik.

Herefter forlalte formanden Thage Larsen

lidt om Hondaerne, der tilhørte sønnerne Kai

og Ole, der er aktive kørere, de havde også
en 3. søn der kørte cross, så det var et helt
familieforetagende. Til transporten havde de

også gode rummelige biler, netop indrettet til

formålet, med god plads og en hvis comfort.

Der var plads til to adskildte og to samlede
cykler, samt plads til at sove og kokkerere i,

som er nødvendigt, når man er meget
undervejs til diverse løb i ind og udland.

Banen de har, ligger i Vesterlund ved
Nordborg (bagved lossepladsen). Her på

banen køres der motorcross og trial, også
eget klubhus med gode faciliteter forefindes.

Klubben tæller 50 til 55 medlemmer, heraf
20 der er aktive.

Der køres itre kategorier, A-B og C klassen,
A er for »proff'erne«, B scm drengene kørte i

er for viderekommende og C er for begyn-
dere.
Det er ikke helt gratis at køre cross, det
kræver nemlig licens og det koster f ra2200,-
kr. ned til 35,- kr. Det skal dertil nævnes, at
her indgår forsikring, som dækker eventuel-
le skader, hvis det skulle gå galt. Prøve og
teori godkendes i vores område af Sjøholm,
og banen skal godkendes 1. maj hven år.
For 6n som Werner der kun kører en gang
imellem, for sjov (og motionens skyld??)
eller hvad man skal kalde det, koster det
200,- kr, årligt at være medlem.
Klubben på Nordals er under Dansk Motor
Union (DMU). Klubben har i 1990 fået tildelt
5 løb, hvilket er flot. lnternt har de klubme-
sterskab og de vælger også årets klubkam-
merat, ser film og hygger sig i deres klubhus,
med STOR hygge.

Hvad med et broderet stolmærke fra det legendariske lsle of Man.
De måler 16 x 8 cm.
Margit sælger dem for kun 20,- kr. pr. stk.
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Honda motorcyklerne der var udstillede
repræsenterede en værdi lra 24.000,- kr. op
til 30.000,- kr., så det er om at have
tegnedrengen i orden. Dertil kommer udstyr
som f.eks. bukser, jakke, støvler, hjelm og
handsker, så det løber let op i 35.000,- kr.

rundt regnet alt ialt. Styrthjelmen skal synes
hvert år, der må ikke være klaebemærker
på, ej heller rustne spænder.
Defiil kommer udgifter til reservedele, så-
som dæk, tandhjul og kæder, så tobak og
piger er bandlyst, det er der ikke råd til,

kunne Thage oplyse med et smørret grin.
De køber deres cykler hos Børge Vad i

Hadsund og det gode ved de nye Hondaer
er, at hjulene passer sammen selvom
cyklerne er af lorskellig kubik.
Der er i øvrigt træning hver onsdag aften og
lørdag eflermiddag, hvor vi naturligvis vil

være velkomne til at kigge "indenfor".
Herefter stod krofatter for næste del af
indslaget, og vi nød godt af kaflebordets
glæder, imens der rigtigt blev byttet bøger
og lånt blade af hinanden, alt lige fra Touring
Nyt til Veteranblade, Motor Bladet og DMU-
bøger.
Mange af de besøgende "udvandrede" for
at se på de velindrettede cross-biler. Cykler-
ne skulle i bilen igen, men lørst blev Werners
BSA "luftet" lidt uden for kroen, der var
rigti§ larm (læs musik) i den eftersom der
kun var et lorrør monteret, men det bedste
var næsten lugten af racerolien.
Vi aftalte med NMS, at til sommer kommer
SMCC og besøger banen i Nordborg, for at
Iå det lidt i praksis, så må vi se hvor mange
gange vi kan nå banen rundt før armene
hænger nede ved jorden?!
Til aller sidst var der "freesbe-kast. for de 6
tilbageværende på oprydningsholdet, lor at
få lidt al den indestængte energi frigivet -
dem der ikke havde prøvet BSA'en . . . ??

Margit

Der er åbent fra den 1 . april til 1 . oktober ved
NMS-banen, hvor der trænes i sommerhal-
våret: onsdag fra 17-20 og lørdag fra 13-17

- ivinterhalvåret, lørdag fra 13-17.

Øvrige oplysninger:
Thage Larsen, Midgårsvej 14, Lunden,
6430 Nordborg, telt.74 45 35 91.
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Juleafslutning
den 10. december
lnden lulen og det sædvanlige gaveorgie
stod Ior døren, var det tid lor SMCCs
julestue på Lyngtofte Kro.
Det var lidt synd at kun så lå medlemmer
mødte frem, de havde nok "glemt" det. Men

så havde vi til gengæld gaester.

Det er dejligt at se, at der er "nye hoveder"
til hvert klubmøde. Der var bl.a. Werner
Carstensen, der sammen med sin kone tog

turen fra Nordals på en Gold Wing med

sidevogn.

Også lra Smedeby MC mødte familien Pft
og Bente Brinck op med deres tre børn på
en Yamaha 900 med sidevogn, foruden
dem var der også 8 medlemmer fra SMCC,
så det var ikke den helt store flok.
Nå, men gløggen blev da drukket og
æbleskiverne på fadene svandt langsomt
men sikkert ind til to, som ingen ville kendes
ved, vi var mætte! - og eftersom der ikke var
mange medlemmer lra "ædedolkenes
klub" blev der mange flere æbleskiver til os
andre.
Og nu kunne vi altså ikke vente længere,
børnene blev nødt til at dele pakkerne ud.
Og hvad lik vi så??? Det kan nævnes at
Chr. fra Tandslet fik et skuffesystem, så nu
kan han få orden i alle skruerne i garagen
(såvel Triumph som Jawa) - mens hans
bedre halvdel Rita, fik en flaske med
indhold, og kan sidde og nyde et lille glas
tmens.
Bente og Per med familie fik et komplet sæ\a
til MCens rygt og pleje, så nu kan Yamaha-
erne blive vasket og plejet i alle ender og
kanter.
Steen fik fire "Werner" ø1, opkaldt efter den
legendariske tyske tegneseriehelt Werner
Porschekiller.
Der var også mange andre gode gaver,

men alt har en ende og henad tusmørketid
skildtes vore veje og alle drog hjemover med
alle de nye trivselsgoder vi havde fået til
pakkefesten.
Godt nytårtilalle. Margit



Filmaften
den 15. november

Vi vendte et sidste vemodigt blik til TVet og
yndlingslænestolen inden vi kørte til filmat
ten, og da vi ville slukke lor fjernsynet, viste
det sig sørme at afbryderen var rustet fast,
så der må bo nogle fjernsynsnarkomaner
her i huset.
Jørn Thrane har noget som vi andre ikke
har, nemlig video, så det er som regel noget
der kan trække folk ud af lænestolen.
Dem der var mødt frem af SMCCs "mc/bili-
ster« var Porno Kaj, Teddy, Kurt, Steen og

_ Kedde Krumtap, plus undertegnede med7 familie. - Samt pascalpå BMW.

For at glæde Keddes BMW-hjerte, havde
klubben i dagens anledning tånt nogte film
hjem fra BMW-import i Kolding, og eftersom
vi fremmødte BMW{reaks var i overtal, var
det selvfølgelig lige sagen.
Det var især Paris-Dakar løbet, der vakte
jubel, hvor hestekræfterne rigtig blev sluppet
løs. Også den nye K1'er så ud til at være et
interessant stykke legetøj, dyrt men dejligt.
(A'propos legetøj. Ved I hvad forskellen er
på drenge og mænd?
- Det er såmænd prisen på deres legetøjl)
Vi så også noget om BMW GS modellen
samt ABS-bremsesystemet.
Også Kaj kom med sin mening om en BMW
K75. "Det er som at flyve på et bræt
gennem luften", var hans mening - han er
en rigtig lyseslukker, den Kaj.
Jørgen havde også lånt en video med bl.a.

I MC-ringridning 1987, hos MC-Kæden i

Nordborg. løvrigt optaget af TV-Syd. Og her
optrådte Kedde bl.a. på slap line sammen
med mange andre mc'ister.
Der var også en film fra øernes ø, nemlig
lsle of Man, de haleløse kattes ø, fra et
TT-løb, hvor en trænet TT-kører havde et
kamera spændt på motorcyklen, så man
følte et helt sug i maven hver gang motor-
cyklen blev lagt ned i et sving, hvor den kun
hang fast med det yderste af neglene i

asfalten. Jo, der var sandelig rigtig gang i

gashåndtagene rundt på hele øen. Og de
inkarnerede lsle of Man "turister* fra klub-

ben sad selvfølgelig og diskuterede slagets
gang, som løbet skred frem.
Underet skete denne aften, at der mødte så
mange frem, at der kun var en enkelt
kagerace tilbage på tallerkenen da Steen
ankom en del senere end vi andre, men det
er nu alligevel glædeligt, når medlemmerne
møder så talstærkt frem til arrangementer_
ne. Pascal var mØdt op på sin kraftigt
ombyggede 250 ccm BMW i rigtig gaderå_
cer-look. Se det var en rigtig Str4Cb fristorie
- og det er ikke engang løgn.

Margit

Kontingent
Nu er det ved at være sidste udkald.
Har I ikke betalt kontingent senest den
1. april, tilsendes Kubikken ikke
fremover.

Bestyrelsen

gmeTnr» HlJ,h,.,=J

i dot k/assisks design. _

rerefon ' 74 4747IG
(københavn, aften, 31 3s9939)

JYL LAND:

Katry 9 Fynshav,

københavn ,

Ahornsgade 6

2200 Kbh, Nu4
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Fynshav . 6440 Augustenborg

Ttt.74 47 42 49

ÅOent hete året

'--=--_.----.----
==--

Kan du bruge en arbejdsbordireol til
værkstedet, 92 cm br., 65 cm dyb og
106 cm høj. Der er 18 skinier til
hylder. Pr. stk. 50,- kr.

Steen, telf. 74 57 58 SS.

o Boring al cylindere

GYTINDE & MOTOR
v/J. Hansen
Bro 14 - 6440 Augustenborg
Telelon (04) 4711 95

A
R

o Planslibning al topstykker
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Tøndeslagning
den 25. februar 1990

- afholdtes igen i år søndag eftermiddag
hos Kaj's MC i Søndeborg, der denne dag
havde såkaldt åbent hus. Det er efterhån-
den også en tradition at SMCC deltager der.
Tidligere afholdte klubben selv tøndeslag-
ningen i Nørreskoven ved Fynshav. Men det
kneb med deltagelse, hvorfor vi i klubben
valgte at være med i Sønderborg i stedet for.
det er også meget sjovere, man møder
mange kendte ansigter af forhenværende
mc-ister, der ingen mc har mere, men stadig
har interessen for motorcykler.

--)O jeS skal love for at der i år var mange.
Ca. 40 motorcykler mødte frem fra mc-klub-
berne i området. F.eks.: Banditos, Flager-
musene og Smedeby MC.
Så vi fik skarp konkurrence.

Sydjysk MC Club deltog med 26 mlk, deral
15 på motorcykel, resten fungerede som
tilskuere og heppekor. Selv helt fra Fyn kom
Thoruald og Sonja kørende, for at være
med. Og der blev virkelig hård kamp om
kongetitlen, karamellerne fløj om ørerne på
rublikum, hver gang de ihaerdige mc-ister

v/slog på tønden. Men det blev dog et
SMCC-medlem, Christian Jacobsen på Ja-

wa, der løb med kongetitlen, så han gjorde
ikke sin hjembys slogan til skamme: "Vi gir'
den en tand til i Tandslet" - det virkede, for

det sidste genstridige bræt måtte ned med
nakken.
Præmien var en dåse kædespray, som
hans knægt Palle tog sig kærligt af, han
kører nemlig Triumph (Jawaen har lukket
kædekasse).
Klubben havde i år sponsoreret to tønder,
så der også var en til børnene, så da far og

mor var færdig med at slå tll tønden, kunne
børnene fortsætte, dog ikke på motorcykel.
Efter denne kraftanstrengelse, blev alle de
deltagende budt på kaffe og fastelavnsbol-
ler, og børnene fik åppelsiner, karameller og
balloner.
lnden vi brød op, var Kedde og poul
Rinkenæs ved at overtale en bilist ved
benzintanken, kørende i en Opel GT 1900,
om de ikke kunne få øsen til sidevogn, men
det synes ejeren vist ikke om.

Det skal lige indskydes dt "PaSca[,, var den
eneste der mødte frem i udklædt tilsstand.
Tak til Kaj's MC værksted for dette fine
arrangement. 

:

Margit

Sydjysk MC Club ønsker Laue Tand-
rup til lykke med de 70 år.



kommende

Marts

17 Knalleftforedrag på Lyngtofte Kro ved
Genner Rl. 14.00.

28 Onsdagsmøde hos Sonja og Herluf fra
kl. 19.00. Adr.: Herluf Jacobsen, Starup
Skowej 1 2, Haderslev, llt. 74 52 01 23.

April
4 Onsdagsmøde hos Margit og Kurt i

Guderup kl. 19. Adr.: Kurt Hansen,
Smedevænget 20, Guderup, 6430
Nordborg, llt.74 45 81 84.

5 Torsdagsaftenmøde hos Midtjydske
mc-kammerater iVejle kl. 19. Adr.: E.

Nissen, Håndværkeruej.8, Vejle Ø.

28 Madpakketur hos PeterJuhleri Broager.
Adr. : Peter Juhler, Mølmark, Søndergård
Bønnelandsvej 4, 6310 Broager,
|t 74 44 11 35.
Fra kl. 10-11 kaffe og besigtigelse af
maskinparken. Kirsten samler på cykler
og Peter har flere eksemplarer af
motorcykler. Derefter kørervi en tur ud i

det blå (forhåbentlig) - til bl.a. Nybø|, for
at besøge et malerværksted, der tager
sig af alt fra biler til motorcykler. Måske
også et besøg på Cathrineminde
teglvaerk. Entre 10,- kr.

Maj
3 Torsdagsmødeaften hos midtjydsk mc i

Vejle,

" Nortonsen. arrangerer Hjartem ålstur
sammen med sit livs udkårne. Det er
som sædvanlig på Hjardemål Klit Hotel.

Onsdagsmøde hos lrmgard Jensen, i

Sønderborg. Adr.: lrmgard Jensen,
Slenbjergparken 3a, 2. sal. t.v., 6400
Sønderborg, tlf . 74 43 03 85, kl. 19.

19 Hyggelørdag med grillpølder, ø1, vand,
bål og snobrød, kaffe og hjemmebag
m.m. Det foregår højst sansynligt ved
Naldmose Camping, da
Tandsholmhytten er ved at blive solgt -
mere herom senere.

30 Onsdagsmøde hos lngrid og Calle i

Tandslet. Adr.:Carl Chr. Eis, Lebølvej 2,
Holballe, 6470 Sydals, tll74 4071 87 kl.
.t9.

Juni
7 Vejlemøde torsdag aftenl!!

16 Kedde arrangerer madpakketur med
bl.a. besøg hos NMS - Nordborg Motor
Sport, som har en bane ved Vesterlund. :;
Og hvem ved, måske får vi en prøvetur
på en cross-maskine.
Madpakken spises ideres klubhus.
Dereftervil Kedde guide os rundt på det
skønne Als. - mere herom senere.

23 Besøg på Teknikum i Sønderborg kl.
14.00.
Fremvisning al motollaboratorium og
hvad dertil hører, bl.a. Solbilen fra
Australien-løbet. Der sluttes med kaffe
på en nærliggende kro.

27 Onsdagsmøde hos "Pascal" i Nybl.
Adr.: Hans Verner Wollf, Lærkevej 17,
Nybø|, 6400 Sønderborg, tll. 7 4 46 78 82.

Juli
5 Torsdagsmøde i Vejle.

P.S. Arrangementerne er med forbehold.
\,

Han Herred Træf 18.-1 9.-20. maj 1990,
Thistedvej i Fjerritslev.

- det er nu på lørdag der er stumpemarked
i Herning.

Husk!


