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SMCC hyggctur dcn I. oq Z. /9.

Her sidder jeg j- november måned ved skrivebor_
det. De sædvanfige bunker med artikler der snart
skuLle værc færdige ti1 klubb.l-adet l-å foran
mig og ventede på min opmærksornhcd- Så hermed
l-idt om SMCCS hyggetur tif Daugård.
- Den startede først førdag ved middagstid,
på Daugård Campingplads ved Vej1e, - men så
strømmede IUCerne også ti1 omkr-ing Io _ 12 stk
blev det vlst tit. De jagt interessered,e var
mere elfer mlndre søvnige da andejagten lj-ge var
gået ind. så nogen sku11e snart ha-tændstikker
1 ølnene. AIle campingpladsens mobile borde og
bænke blev slæbt op tif teltet. Og her var så

yimindelig spredt kaffedrikning over det hele og
udveksling af gode historier. Aftalen var at vi
skulle køre en l-il-1e eftermiddagstur i omegnen,
anført af de stedkcndte Vcjl_efoIk. Som sagt -så
q_tort.

Her står aflc de fiite
gamle maskiner -
og en enkelt EI,l',.t.



Fra pladscn Iød motorcykl-ernes glade brummen

viderir ud i fandskabet mod Stovby og Rosenvold

cods. Et fandslot fra 1585 og ombygget i f8L7'

Det 1å virkelig godt her ved Vejle Fjord, om-

kranset af skov' Videre tif Glud hvor kortegen
gjorde hofdt og kiggede på den gamle gård, der

er fl-yttet her tir landsby museet, men endnu

ikkc er færdig. Landets æl-dst daterede lands-
byhus skuIIe ifØl-ge pålidelige kilder befinde

sig her også. så kom vi t-il Barrit skov, Klak-

ring og Juelsmi-nde Havn. Mens Mcerne hvilede sig
på støttefoden, kunne vi i ro og mag betl:agte
sceneriet på havneu og en enkelt "Magnum" is
gJ-ed vi-st også ned.

Ny opstart ti1 Hosby, Pal-sgård, Kirkholm og

Snaptlrn i et dejl-igt afslappet tempo gennem

et afvekslcndc og kuperet terræn'

Herfra Snaptun sejler færgen tj.I Endelave og
Hjarnø. Vi skufl-e ikke med, men vldere ti1 Sejt
BJerreskov, Bjerre forbi Br:åe gI. lnøI1e og
Daugård Strand. Lige før man kom ned Li1 cam-
pingpladsen var der en hel de1 langhornskvæg
ifærd med dagnes dont ( at spise græs ) en
kvægrace man ikke ser hver dag. på camping-
pladsen sluttedes af med en kop kaffe og en en-
kelt Ø1, så ingen fik vist besøg af håndværker-
ne dagen derpå. Ved kaffebol:det kunne vl ifplge
"Dandy" Bent , følge en duehøgs jagt h@jt oppe
på himlen. Vi så svaLernes himmelflugt efter de
sidste vil-dfarne insekter, inden turen gik syd-
over-. Skyerne var denne dag så mærkelige pen-
sefsstt:øgagtige. Det var et pragtfuldt skue
med alIe de transportvidundere med deres raffi-
nementer og udstyr. Der var aft lige fra Match-
Iess, tl] BMW , Nimbus, BSA, AJS , og Triumph.
AIle var sat på græs, mens ejerne gjorde sig
ti1 gode ved kaffebordet. Efter en times tid
var der opbrud blandt del-tagerne. Grunden tif
travlheden skyldtes nok, at der var speed-
way tr:ansmission i TV om aftenen direkte fra
England. ( Sejren gik trods a1le forhåbninger

I'logcns r fuldt drcs

\7



.Lri Sverige) . Ja, selv Rofand proklamcrede at
nu skuffc han hjem tlL sit matrikelnr. peter
fra ALBION kfubbcn started.e også Triumphcn oq
tog hjem til- Esbjcrg. Rcstcn af forsamlingen
kørte op til Erik og Anitta Laursen i Horsens
for- at sc Speedway på fv. Efter: Tvkiggeriet
åd Brylivcrnc sig hjemad ti1 campingpladsen 1

dcD sortc scnsotrurcunat. t{askincrne tiggede om

at få lov til at bestille nogct, så de fik frie
tøjfcr, mcns man solr ryttet bare kunne sidde og
nydc nattens mangeartcdc lugtc. Lygterne søgte
fllttiqt ud i horisontcn på udkig efter ct nyt

. -rykke vej at underlægge sig Metzeler dæk):ene,\r".a el: dct så sær:t man c]: glad for sin MC med
.:lle de oplevef scr den gir-en. Og det ho]dt næs-
trcn tørvejr. Men Bl4l.ten var også 1igeg1ad. Der er
rr)gen solll siger BM!,I,FoRD og Tuborg forgår aLdrig.

IIIADPAKKETUR på fynsk ved Eigil/E1len oq Thorvald
og Sonja l@rdag den 15. september f990.
Efter at have nedsvæJ-get de medbragte klemmer

startede turen med hele 1o deltagende MCer .

Alt fra Yamaha til BIvIi^/, Jawa, Honda og Triumph

Eigil førte an ud i den skønne fynske natul- ogl

Thorvald samlede dem op som kørte i stykker ,

eller af en ell anden grund kom væk fla fLokken.
Era Mj-ddelfar-t gik turcn forbi Svinø, Galnborg

Var1 Ronæs. Her ved campj-ngpladsen gik en f 1ok

ænder og græssede nok så fredeligt på en mark.
De skuLle bare vide at fornøjefserne snal:t var
slut for deres vedkommcnde, fol: Mortensaften
nærmede siq med hastlge skridt. Kvierne spiste
de sidste sparsoftmle græsstrå og baskede de ab-
sol-ut sidste nærgåcndc drilagtige sonmerffuer
væk. Da vi hell-cr ikke kunne lide fluer, kØrte
vi skyndsomst til Føns, forbi den idylliske
Tybrind Vi-q, hvor Teddy oq Steen fra klubben
efter sigende har dykket efter spændcnde tinql
og sager, som nu kan ses på Moesgård museum.

Forsigtig !

Lavtflyvende
motorcykler



Der e:: bl.a. fundet en meget velbevaret stam-

mebåd ira æId.re stenalder og meget mere' Så kom

turen tri Husby. overalt ud til- vejen var der

"ta sel-v boder" mcd agurker , tomater, blommer

m.v. hvis husl'roldningen trængte ti-f at blive

suppieret op e}ler man bare var godt dansk Læk-

kersul-ten.
Langs med vejenc stod tørre tidsler og blomster

og vidncde om, at somJrleren nu snart var ovre' I

skovene kastede model: sol kaskader af soJ-1ys

ned mod jorden, som så snr6g sig videre ned gen-

nem trækronernc og kunne gøre det svært for Ø)-

nene at vænnc sig til det pludselige skift'

melfenr kr-aftigt Lys oql møl:ket i den dunkle skov'

i'lcerne DIir - afhcntet
af Eigil o2 Thol'':.ilc.

vcd det store grevelige slot Wedelsborg fra L1o6,

i;.unne den opmærksomme M/K beundre en usædvanli.g

smuk smedejernslåge indtil- godset. Det heLe var
omkranset af store skræpper, der ofte gror så- 

A
danne steder. På marken ved siden af, var der
halmbal-Ler i al-m- overstørrelse i stor-e stak-
ke . De kl-atter ikke sådan i det på Fyn. Bøn-

derne havde travl-t med at plØje og harve og gi-
vc kanter og hegn en ansigtsJ,øftning, så vi kun-
nc rndsnuse duften af de nYplØiede marker og

brændte grene oghalmrester. Jo efterål:et stad-
føstede sig nu. Det var ragtigt efterårsvejr
hvor de tunge skyer hang i horisonten, med den

let blå hirnmel ovenover. Tilbage stod kun nrajs

oqr roemarkerne, at se på. De skul-l-e nu snart
bjer,Tes ind til vinterfoder.



Videre ned af fyns vestkyst mod Sdr. Åby, Sand_
ager og Assens. Her var en liLlc pause. Traw_
leren Jennie W. bl-ev j-nspiceret af affe os
nysgerrige Mcister. polle der har en fortj-d som
søfarer kunnc lige fortælIe os nysgerrige om

mekanikken. Så vi hanq på skift ind over ræl-in_
gen. ( Dct havdc dog rz.1;61 værle hvis vi hang
ud.... )

Ude i naturen var- det skønt at se, at her på
Fyn havdc vcjtræcrnc fåct l-ov tif at bl-ive ståen-
dc i vid udstræknj-ng, langs ciet fynske vejnet.
Vi kør:te i øvrigt også igennem Thorøehuse, hvor

§ 
Jacob Gades hus ligger. Han var ophavs-

:manden til Tanqo Jafousi. Det siges at denne
rnel-odi spiffes hvert 3. minut et efler andet
sted på kloden.
På ve jen mod Sdr.-. by Bjerr:e langs med li1le-
bæft, var jeg så uheldig at komrne ti1 at ligge
i baghjulet på en Jarva, dcr osede noget så
kraftigt. Itlen hefdigvis b1æste der en sagte

vind, som førte totaktsfimsen væk, så jeg atter
kunne nyde de smukke veje og g1æde mig over de

kØnne små bindingsvarkshuse, der er noget af ken-
detegnet for denne ø. Nogl-e steder var der endda
toppede brosten på gårdspladsen. Videre ude i-

landskabet kom vi forbi de 7 haver. Geografis-
ke og botaniske haver med forskellige fri-
lands havearter. Ved Åstrand Camping, et mini-
stop for at vejre muJ-lgheden for en evt.

a SMCC hyggeweekend til- næste år. I sarnme ånde-v.: drag kunne Eigil fortælfe, at hcr var et af de
varmeste punkter på fyn. Neml-ig med )-,4 grader
h@jere i gennemsnit end andre steder.
Ved Hagenskov cods/Vofdsted, der hvor Brj-tta
Schall Hollberg residerer ( hun qav ikke kaffen)
Her beså vi oacob Er1ands fangekætder. som tnan

kunne komme ned og se via en trappe. Her sad den
opr6rske ærkebiskop og kedede si.g i- fangehull-et
i 1259. Hul1et virkede senere som iskæl-der fra
fToo årene ( Så ae kunne få is i deres drinks )

Men tilbage er kun det dybe kampestensmurede
fangehul der vidner om fortidens rædslcr.

/x-1/



Afprøvning af
fa ngehurlet

Ved
siden af godset var en Lifle vandmØIle, hvor
restaureringen var på sit h@jeste. Duften af
:jære og træ kildrede i næseborene.
Her et eil_er andet sted ude i naturen, skulJ-e
aIle de opdagelsesrejsende have kaffen. Ud af
Eigils ogr El1ens Honda, dukkede der friskbagt
kringle og nylavet dampende kaffe- ud af de
vefudrustede sidetasker. Så er d.er noget ved
at være motorcyklist, og en af de herfige ting
cr da også at sldde ude i naturen og nyde det.
I'ien intet varer evigt,atter skufl-e vi på nakken
ei motorcyklerne igen ti1 bakke ha1vØen Helnæs.

i '.Ø).qe overl-everingerne kunne det være noget
af en pr@velse for b@nderne at komme til- fast-
landet med deres korn pr. hestevogn. Kun en
simpel ebbevej med store sten forbandt Hel-næs

med fastlandet. Tangen der i dag er asfalteret
kan godt ved vintertide r'ære oversvømmet. Bøn-
derne skull-e højst sansynligt ti1 Hagenskov
møLle med deres korn, indtil de meget senere
fik egen møl-le ovre på hal-vøen. MØI1en på Hel--
næs var for pvrlgt meget forfalden og uden
\,t-nqer.

OBS ! OBS I OBS ! OBS !

Er der nogen der ligger inde
;ned smatfilm? Så kan Kedde spi1le
dem ovcr på video. 

-\Tli:744)9{45/

I nattens mulm og mørke
var moLorcykllsten kørt mod
en vejsten of bley sllmget op
1 teleJontrådene. De hÅn kom
ii.l bevtdsthed, følte han slg
gEmske langsomt for og ud-
bnød så:

. Åh, slkken et held: Det er
en hall)e! ø

a
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Ilcroppe på højdedraget stilledc vi vore mo_
torc)'k1et: fra os en stund og nød den maferls_
ke udsigt ud over det stiffe vand. Det var vist
hel-t romantisk..- ...o.s.v.
Intet varer vcd, det var også ved at blive
langt hen på dagcn. Skyggcrnc blcv 1ange og
maverne knurr-edc om kap tned maskinernc. Så hur_
tiqt qik det atter mod Mlddelfart. Maskinerne
fik rigtigt Lov tif at strække ud. Vi hvifede
ørerne lidt i- Sonjas rækkehus, mens Eigit og
ELlen oper-erede j- madværkstedet. Og resul-tatct

. \Iev en kulinarisk oplevelse for smagsløgene,
YjemmelaveL pizza, j-s og kaffe og kage ovcnpå.
En herlig aften med tant og fjas i gode venners
1ag som vi sønderjyder nok vil huske 1ænge. Op_
skrifterne er forJ-ærlgst vandr:et til- sønderjyl-
land og afpr-øvet endda også. . . . .

Plaroi t

Madpakketur ved Sonja og Herluf j. Starup den 13/l-o - 9o

Værternes flotte røde nyanskaffel-se stod nok så prangende
i garagen og afventede at turen skulIe påbegynde. Jawaen
stod nok så ydmyg i et hjørne og så på sin nye kamlnerat.
Vi var nok nogen der føl-te et lilLe stik af misundel,se ved
synet af den røde fartdjævel- ved navnet Triumph. Efter det
overdådige morgenbord, drog vi eIlers derudaf på de 15

cfrerårsfriske MCer.

\

MAGASTNET

B -- - Min konq.
? ville ha' en bil, q
ieg en fiolotcYket - Å
Yi lrnrdt Pt & koøPro-
mia .. t
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Og selve væt-kstedet kunne nok gøre os grønne af misundelse
he:: herskede en udsøgt orden og renhed. Inden vi tog afsted
var der opvisning på ethjulet cykel (rugbrødsmodel-), kun-
sten som Finn også beherskede"
Vi sadfede atter de 2-hjulede og kørte derudaf mod Marstrup,
hvor der var rigtig efterårstravlhed i haverne og mod pam-

hule. De skønne gulbrune og grønne farver her i naturen og
lyden af Mcet:ne samt solens stråLer der varmede os Ij-dt
gjorde sj-t tif at man næsten fØ1te sig et med sin MC og
naturen- Paddehattenes storhedstid var det nu og masser
af dem. Skoven var trukket i efterårsdragten, skovbunden var
helt brun af vj-sne b1ade. SOlen stråler legede med træernes
blade.Sidst i feftet kunne man nyde cyklerne og osen af dem.

Det forlyder fra pålideiige kilder at ,,Krisjan" fra Tandslet
har fået skiftet olie på Jawaen siden sidst vi var på Fyn.
Da osede den så meget og havde det ikke hjulpet med et sklft,
var Jawaen blevet tr-uet med racerolie, det lugter da i det
mindste godt. Gæs og kvier græssed i flæng i nærheden af Sdr.
Vilstrup og Hoptrup. Der vat-- grusvejskørse1, ad hvilke noglc
skilte forkyndte at der ikke sneryddes, så vi skyndte os vi-
dere. Der var rig muli-ghed for at Lavd "fede" udskridnlngcr i
smadderct for de legesyge. Et sted ude på stepperne var vcjen
bogstavelig tal-t forsvundet. En bro var ved at blive renovere+-.
og alfe måtte vende de tohjulede. Et SMCC medlem (gæt hvem)
nåede ]ige at konstatere hvem der havde kørt stærkt, så skulle
fluerne i føIge eksperten være helt fIade..,..

Ved Tørnin9 MØfIe var der pitstop, madpakken skulLe fortæres
her i den gamle park, hvor mange af træerne har nået en an_
seelig a1der" 81.a. en hængebøg på 15g år med en meget spe_
ciel historie.
Videre ti1 Moltrup, Rovstrup og Kohave- Her et sted havde mo_
torcykelkortegen en gravko som frontfigur. Men det fik da
helciigvrs ende. r chrlstiansferd med omegn trivedes ponyerne
godt efter: tykkelsen at dørune. Der var "kondl for n-jertet',
l-øbere, katte på jagt, gt:ønne lucerne marker, herrelØse hun_
de og blssende kvæg. Igennem Hejls gik det Iige indtil Hejls_
mindc hvor der var pause.med en skøn udsigt over vandet. Al-t
imens en rækker is af ubestemmelig race hurtit brev fortæret.
ifter denne udskejelse bar cyk]erne os tilbage tir- værterne i
stalrlrp. "Bedste" havde naturligvis fur-d kontrol over tinqene
for et dejliqt kaffebord vented.e os"

0

t-



Fl-ere steder var jægerne på jagt, mufdvarpene derimod var
på rov under jorden. Man kunne tydelj-gt føIqe deres vej frem
i form af :nuldvarpeskud. Markerne grønnedes for 2. gang
i år, og der var stadig dug på græsset. Det mindede os om at
efteråret hastigt svinder, solen har j-kke så meqen magt
mere. Denne dag va:: det ikke kun et par ydmyge solstrå1er,
der fulgte os på vej, men virkelig mange af slagsen, der
spejlede sig i de blanke rnotorcykfer. Årets æb1ehØst Iå
mange steder i græsset for foden af træet. Det kraftige
b1æsevejr for nyrig kom nok helt bag på æb1eav1erne. Den
sidste tids reqn gjorde at der var vådt i markerne, me]1e*r
stubbene, I lavningerne og i traktorsporene dannedes små
søer. Et sted ude i perlferj-en kunne man høre at d.er v.rr
et gashåndtag som sad lidt l-Øst sikkert Keddes . ,

Første besøg gjaldt Finn Rune Jensen, et kendt ansigt inden_
for speedwaysporten ( bare rolig der kommer et billede for
at glædc vore kvindeJ--ige ]æsere . . . ) Han laver nyt og brugt
og sæ1ger eksempelv.is GM motorer, Her i det superrene værk_
sted 1å f fcre forskellige t"lCdele fremme tj_l- beskuelse. Vi
så bt-.a. på en 5oo cc 1 cy1. motor, kun lov1ig tit speed_
way. Da motorerne er meget hpjkomprimeret bruges methanof
som blændstof. Moto:_en cr opbygget som enhver anden motor
rned cn overliggendc knast og 4 ventiler. Der er i de senere
år sket en rivcnde udvj-kling rnotormæssigt. Finn fortal-te
og viste frem af de dyre sager. A1t fra megafoner, krumtap_
pe, "søfvbelagte krumtapslejer, forskel]ige knaster m.v.
Men dem der fiskede for gode stafdtips anq. profi-lslibning
fik dog et undvi.gende svar, det var,,top_secret,, i og Cet er
vel- j-kke noget at sige til-.

t-



lnaCpakketu - \'cd Ilcrirlf lq Sonia. . - - -

Kør:eL-nc vi1 se]vfølgeIlg gerne hive så mange HK ud af moto-
rcn sorr( overhovedet muligt, og så er det eksPerimenterne
begynder. Eår: man eks. cyklen tiI at lØbe stærkt i toppen
kan det måske bevirke at den får et dårligt bundtræk. Hvad

larmen anqår på motorbanerne er det hØjst till-adte en MC må

l-arme lo2 decibel. Er der nogen der skul-Ie få lyst til speed-
way sporten er her lidt priser. Prisen på en Gl4 motor er
l-7.ooo kr + moms, oet er en standard motor. En special mo-

tor er seLvfølgelig noget dyrel:e. Knasten kostel: Iloo kr:,
et let stempel 15oo kr, megafoner 8oo kr. Otien de kØrer på

er ren vegetabi3-sk Castrof R 40. En looo meter cykel vejer
omkring de 45 kg. Vil man have vægten yderligere presset
neci, skifter man da bare sædet ud med et en anelse lettere.

Merr nogle måtte bryde op igen ret hurtigt, deriblandt Peter-

Dam på Norton Atlas, escor:teret af Pascaf på ttonda . Det var
på grund af ar Peter:s Lygteføri-ngr ikke mere var - hvad den

havde været. ( Lucas an)-æg ????? ) Det siges også i englæn-

derkredse at LUCAS var manden der opfandt mørket.....
Årets sidste nadpakketur foregik også i r:igtr-gt SMCC sol--
skinsve-r r.

I{argi-t
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Enstedværket dcn 20 Ck-u. l-99o.

- Hvor b1.a. maskinteknik^er John Melsner bød
vefkommen til de ca. 24 SMCCcre ( incl bØrn)
Han tog sig af forcdrag, vidco om bl.a. udvik-
lingen f ra pe:-t 'r::rs i.:mpens skær ti1 idag, y-
derltgere var ha:is olr.Javc rrlndvisnirrg og film-
forevislting. lian tog cndda strøm på os rned ordeDe
" Oq det er så en MC club kan jeg se af al-le de
biler på P-pladsen" (vildt overdrevet)Også Nlm-
bus, veteranbil og Skociaklubben havde gæstet
værket. I den anfedning havde han regnet ud at
EV 3, der rummer 1. mill HK skal der 29.516
Nimbusser a 29 HK til at erstatte ellcr l?.119
Skodaer. John fortalte lidt orr strøm, hvad det
var, og hvor farligt det kunne være. Detr kan
hverken lugrtes, ses eII. hØres, men får man

fat i de forkerte ting, man det til- gengæId
rnærkes. I de forsvarligt fukkede glas, der
cirkuferede rundt i mængden, var der eks.
fueiol-ie, så tyk som sirup og kul- pfus et
glas mcd flyveaske. Sidstnævnte el en efter-
spurgt vare, der bI.a. bruges i cementstø-
berier: og ved vejbyggreri. Sønderjyflands Høj-
spændingsværk (SH) eff enstcdværket i dagl-ig
t-ale, ligger rent faktisk i Styrtom sogn. Men
det var lngen god ide at opkalde et e1værk ef-
ter. Så SH fak derfor navn efter et af de nær-
liggende sogne. Til at få det hele tit at funge-
re er der 44o ansatte.
Værkets historie går tilbage rut7 t922, I dag er
der 3 kraft';ærksblokke, der bruger 5 - 6ooo t
pr. døgn EV 1 blev bygget i l95G ydede 6o milJ-
watt, EV 2 bygget i 1965 ydedc 15o mcga-\4,att og
EV 3 bygget i 1979 yder 600 mega wat+- og er sont
Assens værket et af de største i landet. Når et
Elværk når 3o års alderen, er det nedslidt og

skal fornyes.

Kører man forbi SH i Åbenrå, kan man beundre d.en

25 m hØje miljøvold. Her under græstæppet gemmer

§



iinst-edværket fortsat. . . .

siq 7/2 t j- kulreserver. Værket bruger 3o tons
vand pr . sek. som kØl-emiddel,.
Kuffene kommer eks, fra Venezuela, Kina, Austra-
lien og Colombia. Vi så en fiftn fra sidstnævnte
Iand, hvortil- de 2 tilknyttede massegodsskibe
på hver især l-37.ooo tons - ELSAM Jyltand og
ELSAyI Eyn ligger i fast rutcfart. De sejl-er kuf
ti1 Ensteds kultenninal-. Havnen ved værket er
18 m. dyb og idee1. De største skibe som har væ-

ret her var nogle moppedrenge på lAS.ooo tons.
Ind i meflem er kun noget af kutlet som losses
og de sejler så videre til- Århus, <ier ikke har
så stor vanddybde i havnebassinet. Der er også
5 små pramme tilknyttet værkernc på l-rvcr Io.3oot.
Værkerne har hefe tiden 4-5 tons kuL på lager.
KulLene fra Colombia har lavt svovl-indhoLd og af-
giver kun lidt aske. IUen først skaL de fragtes
15o km lned tog ud til- kysten, ti1 havnebyen port
Bulivar, det tager 30 timer at fyfde et skib, men

der arbejdes ogrså i minen i døgndrift. Herefter
sejler_ skibene mod Åbenrå, hvo:: det tager de store
kraner 3 - 4 dage at l-osse skibet igen. En gummi-
ged hejses ned i skibets indre for at skrabe de
si-dste rester sa[uncn. Kulfene forde].es endvidere
i forskellige bunker. Det er af stor betydning
fra hviLket land og mrne kullene kommer m.h.t.
brændværdi og hvor tørre de er. Olieforbruget
på værket er 2% , dette opbevares j. store tanke
og olien skal forøvrigt være 65 grader varm når
den pumpes over i tankanlægget.
Det halve af EV 3 ejes af Preussen Electra. Det
hele må fa}:tisk have været meget spændende for
famifien EIS-s store håb Car-sten tabte en tand
midt i hefe forestillingen.
Herefter var det en sikkerhcdshat på kuplen og så
rundt og se. Det var meget fantastisk og i meget
store dimensioner. EV 3 bruger faktisk 5% af sin
egen produktior-r, det samme som Hadersl-ev J:y, når
grillbaren , fængslet og biffen kØrer.

<D
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Road Racing den f7.Il. 9o.

fnden Svend kunne nå at få budt ve-Ikommen, begyndte KajJensen r-vriqt at fortæIle om den l-ille vakse yamaha 80 ku_bikker, han havde med og som en hel- def fik prøvet.
codt va,net op er dens tophastighed 1ro km i timen.Maskinen
er foreføbig kun qrodkendt til banekØrsel, men er også rj_me1igj- pris omkring de f3.ooo kr.Jo ffcre kubik i maskinerne jo
dyrere b1j_r de. Era 199L må maskinerne køres af b6rnfra 12 å.r,så de blir nok populære, Når gocartbanen starter i Asserballe

yr st-lIIeI. Kaj gernc med et par maskrner. Da børnene var i gang
_:7 rned at se vidco, stal:tede vi med kaffen og en snak først.

Men vi fikda set b1.a. et TT 1øb.
Der deltog 23 voksne og 9 børn i arrangementet.

Irmgard.

Julefrokosten den 3o. 11 . 9 0

På grund af en misforståelse, var der kun rlnge tilslutning, men6 vel-oplagte og festkfædte SMCCere mødte op på Notmarkhus tii al_l-etiders ædegj-Ide. Der var god plads til- at få rørt benene bagefter,hvilket de 5 flittigt benyttede sig af- For den 6. blev det som i debørnerirnrhan fortalte først på aftenen.
Mange mennesker tog for sj-q af retterne, især pascal, han blev helttil- rotterne - men måske br-ev han træt af at r.ave pyramider af snap-seglassene.? Se]-v værtrnd.en var benovet.

Julehygge på Lyngtofte kro oen 2.12.9o

20 SMCCere og 3 børn mødte
set og sunget om juletræet.
blev serveLet jul-egløgg og
ne tåIe det stærke. )

op og efter en kort snak bl-ev der dan_
BØrnene deite derefter pakker ud, og der

æbleskiver. (Kaffe til den de:: ikke kun_

Irmgard

Irmgard.

w



3.

5.

Generalforsamling i SMCC den 4.lL, 199o.

VaIg af dirrgent"
- som blev Irmgard.

Valg af stemmetæ]lere.
- bfcv linud Ol-uf , Teddy og paul- Erj-k Kurzvreg.
Fo::mandens beretning.

Margit fortafte kort om de aktiviteter d.er: havde været i årets
løb. ( 3o ialt) såsom: onsdagsm@der, madpakketure, udstilling
af MCer vcd Fest i By i Nordborg, firmabesøg, foredrag, museums_
besøq, hyggeweek-ends, s]ået katten af tønden ved l(ajs MC, og
Julehyggemødet.
Kasscrerens bcretning: Steen fl:emlagdc regnskabet og der var
24o6,76 kr i klubkassen. Der havde i årets lØb været udgiftel
til- frimærker, klubbIad, foredragshoLdere m.v. Men da ',pascal,,
(Hans werner wolff) var på jagt, kunne kassen ikke rcvideres, men
regnskabet blev godkendt ved sternneffertal af forsamlingen.
Indkomne forslag.
a. rrnrgard Jensen. Jeg vi1 gerne sti11e forslag tir bestyrelsen om
at KUBTKKEN fremover udkommer mlndst 1 gang i kvartal-et og fØr ak-
tiviteternes start- Det brev godkendt og som mårsætning vi1 besty-
refsen bestræbe siq på at bladet udkonuner mindst 1 gang 1 kvartalet
og senest 14. dage før aktiviteternes stal:t.
b. Poul Erik Kurzweg. Jeg vil hermed stille forslag om, at d.e som
lader sig væ1ge ti1 bestyrelsen, så vi.dt mul-igt er for:pligtiqede ti1
at møde op tj_1 arrangementerne,
Forslaget blev forkastet.
KLUBLOVE 56 revideret. Så den lyder så1edes.
Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, d.er består af 7 medåv.l-emmer, valgt på den ordinære generarforsamling, for en periode aF
1 år- Bestyrelsens formand ( der skal udgå fra den foregående besty-
relse) kasserer sarnt 5 best. medLemmer væ1ges af generalforsamlin-
gen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær..Genvalg kan
finde sted.
Kommende arrangementer.
Hyggewcekend Åstrand Camping på pyn og selvføfgelig også en j. Nat-
demose, Firmabesøg, Lysbilledaften, Madpaliketure, foredrag ved
folkene bag Touring Nyt og meget mere.Det bfev besluttet at den som
arrangerer e, tur ud i det b1å eller en madpakketur sel-vfø1ge1ig
serv må bestemrne hvad der skal- ske, der skal ingen retningslinjer
\-ære.

Y
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8.

gener:af f orsamLingen f ortsat

9.

Valg.
Fonrand : Mar:glt
Næstformand : Svend Christensen
Kasser:er : Stccn Eriksen
Best. lncdlcm: Irmgald Jensen ( redaktØr af bladet )

Best. medlem : PouL luladsen

Revisor: Knud Ofuf Pcder:sen

Supplcant I : Teddy Sztuk
Suppleant 2 : Kcdde

Undel punktct evt. bfcv del cfterlyst : Onsdagsmøder I gang

måncdligt evt på en kro en gang imel,lem, bestyrclser lned MC,

Hvis et SMCC rnedlcm tog til træf i Tyskland, så kunne der evt
sættes cn notits i Kubikken " Jeg kører ti1 tt:æf i Tyskland
den og den dato, er der nogen der vil- med?" 3 mdrs gratis
mcdLemsskab af klubben for nye medLemmer, også en medfemsliste
blev efterLyst, klubmærker, og tilmelding (e11er ej) ved onsdags-
mØder ell madpakketure.

Margit

fcrmand Margit Christensen
kasserer Steen Eriksen
best. med1. Irmgard Jensen
bcst. medl- poul Madsen
bladudvalg : frmgard, po11e, MarEit-

6-r:r;;åt"

TILLYKKE TILLyxxE TILLYKKE

tif Peter og Conny Dam i Hørup
med kobberbrylluppet den 13/Il
199o.

- Ska' vi ikke føl.s ad, så larmer det
mer!

€,i* eue



AKTIVITETSKALENDER 1991

Januar f99l-

26.1. kl. 14.oo SMCC holder Kl-ubmøde på Lyngtofte kro.
Anders Busk petersen fra S]RIUS patruljen
kommer og fortæl1-er og viser Iysbilleder.

Februar f99l

10.2. kf. f4.oo FasteLavn. Vj- s1år katten af tønden Då r\tc I
ved Kajs MC værksted sI. Åbenråv"j f ;ø;_ V
derborg.Du rnå gerne møde udklædt.

onsdagsmøde ved Knud oluf petersen og
Bitten, Bjolderupvel Zl, v. Boldersfev.
Vj- skai på FirmabesØg på fnud oluf-s
arbe jdsplads ,,Danf oss,,

t3-2. k1. l-9,
{ præcis )

27 .2. kl-. 19-2o

Marts 1991

9.3. kt- 9-17

lo 1 k1. 19-2t-

Gråsten Salatfabrik,
sten. Der sluttes af
ret. (Husk en pose,
hjem) Tilmelding til

Teglværksvej 5 i crå-
med kaffe i- Ulsnæcente-

vi får lidt lækkert med

Irmgard 74 43 03 a5

Stumpemarked i HerninghalJ.erne.
Her er alt hvad hjertet begærer. Lige fra det
nogen viL opfatte som skranunel til alt hvao
der kan køre på hju1. Lige fra det mest vifde
bll-udstyr ti1 tung værkstedsudiustning.

Aes6g på Levnedsmiddelkontroll_en, Engelsh@j_
gade f i Sønderborg. Der sl-uttes af med Kaffe
hos Irmgard Jensen, Stenbjergparken 3a,2sa1 tv.
Tilmelding til sarrrre : tf f 74 43 o3 85

Kl-ubmøde på Lyngtofte kro i cenner.
Mere herom i næste nr. af. KUBfKKEN.

v

,) a kl.14.oo


