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Dykkertur til Bonaire



Emnet var dykning. Foruden motorcyk-

ler er dykning en af Steens store

hobbies, som de 12 fremmødte

SMCC'ere nu kunne få glæde af, da

han mødte oP På LYngtofte kro med alt

sit uds§r samt lysbilleder fra sit "trip" til.

Bonaire i 1984.

Øen er beliggende 50 km nord for

Venezuela, i det Caraibiske hav, ved

Sydamerikas nordsPids'

Men inden man kommer til dette dYk-

kersted, sætter man sig i et nattog fra

Hamborg til Amsterdam, derefter med

flyveren, (mellemlander i Lisabon og

Tobaco), og efter 18 timer er man På

Caracao, derefter med et lille fly endelig

til Bonaire. Man bliver installeret på

"Hotellef', eller noget der tilnærmelses-

vis ligner. Selve øen Bonaire er ganske

øde-og har været det siden midt i

1850'eine. De dengang 40 meter høje

træer, er der drevet rovhugst på (som

så meget andet) og brugt til de stoute

vidundådige træskibe, i deres storheds-

tid. Slavehytterne står der stadig og

vidner om fordums dumhed og udåd'

Og dog et øen ikke helt øde, På den

nordlige del af øen q der lidt skov,

nærmest buskasagtigt, helt så store

træer som dengang er ikke lykkedes at

få til at gro. Det er regnskovens skæbne
om igen, sjovt nok at mennesket aldrig

bliver klogere.

Skibe må ikke ankre op her. lkke fordi
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øboerne er bange for at de sidste træer

bliver
befind
rev, s
smide
må man fortøje skibe.

Der ligger te øq i denne ø-gruPPe: De

Hollandske Antiller består af Aruba,

Caracao og Bonaire, sidstnævnte På

størrelse med Bornholm og har form

som en EF agurk.

Selve koralformationerne var i kunstne

riske søjler, brainkoralder ifølge navnelt
lignede en hjerne-masse, andre var

kæmpestore og tanglignende m.m.

Her var fisk i alle former og farver. De.
var så tamme at de nemt kunne

håndfodres. LYden under vand er 5

gange hurtigere og noget al de mest

larmende, der kunne høres hemedff-
skulle i følge Steen, være en koralæ-

dende fisk. Fiskene var rødfisk, kuffert-

fisk, rovfisken Barracuda, trompetfisk,

og morænen, en åleart der skulle tirres

lidt for at komme ud af sit'hi'. At det så

var en af de værste og larligste rovfisk,

fandt vore tre dykkervenner i dybet først

ud af senere, da de faldt i snak med de

lokale folk. Vi fik også set, at der ligger

lidt af en hærværksmand gemt i Steen,

dybest nede, for her i dYbet (var det

dybhavskuller) kom det rigtigt op i ham,

ei stikkende og værgeløst søpindsvin



måtte lade livet her i det !6" varme
vand. Luften er at bemærke 40-45
grader celsius. Men alt er nu ikke lutter
lagkage her i den underuands idyl, for
her på bunden lever også den død-
sensfarlige stenfisk. Hvis man plejer
omgang med den er returbilletten spildt
og det er nat over Venezuela, for 10
min. efter man er blevet stukket af den,
indtræder døden.

Gamle skibsskrog lå godt gemt på
havets bund, sænket som lølge al

1, narkotikasmugling. Skibene overgros
forbavsende hurtigt med alt godt fra
havet, og vil om fqe år falde ganske
naturligt sammen med alt det øvrige, et
eksperiment der blev nøje overvåget af
biologer, for at følge processens varig-
hed.

På hotellet i dykkernes apatement futte-
de de små venlige firben og kakkelak-
ker lystigt rundt og hyggede om Steen,
Fred og Fons.
På en tur så Steen hulemalerier, og på
øst§sten et grusomt syn. Ved tre
hytter, hvor man kunne l<øbe ø1, lå
indfangede skilpadder, vendt om på
ryggen på et bildæk, baster og bundet
på "hænder og fødde/'. De ventede på
deres endeligt i suppegryden. Her var
altid frisk kød - et meget grusomt syn.
Kon§lier var der også drevet rovdrift

på, kæmpebjerge af tomme sneglehu-
se talte deres tydelige sprog.
Da de færreste SMCC'ere ikke er
kommet ud af pille, rode og rage-alde-
ren endnu, skulle vi selvfølgelig også se
og prØve alt det medbragte udstyr, i

20.000 kr.s klassen for hele mollevitten.

Der var luftflasker, vægtbælte, harpun,
lygte, svømmefødder, fangstnet, kom-
pas, handsker, et par dykkerdragter
(bl.a. den §nde surferdragt, brugt på
Antillerne, det er for varmt at bruge den

§kke dragt i det varme vand), en
træplade med 25 meter snor til at
placere søfartens A{lag på, som fortæl-
ler,at her under vandskorpen opererer
en dykker.
De tre vigtigste ting er en snorkel, hvis
man løber tør for luft, et kompas, så du
kan orientere dig og en dolk, hvis man
hænger fast i noget.
Man skal kende til dykning og ikke være
i vandet længere tid end kroppen kan
klare, kende den kritiske grænse på 50
meters dybde.
Vi blev i et par timer af dagligdagen ført
ind i dykningens mysterier og forunderli-
ge verden, der findes under havoverfla-
den - meget spændende.
Turen varede i 17 dage og kostede den
nette sum af 18.000 kr. alt incl.

Margit C"
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Klubmøde den 7. marts

- plus 60'er fest

En hektisk søgen efter en loredragshol-
der,. resulterede i, at Albion MC og

Triumph klubben blev repræsenteret af

"Lausf', der i virkeligheden hedder
Hans Henrik Andersen, han sprang til i

sidste øjeblik, for at fortælle om klubber-

nes virke og sine mangeartede oplevel-

ser på mc.

Han kom ikke på Tridenten som sæd-

valigt, den og Hurricanen måtte pænt

blive hjemme. Nej, han kom såmænd
futtende fra Fyns land på en bedaget
BSA af udgået model. De blev begge

s§ndsomt hevet indenfor døren På

Lyngtofte kro, for at Laust kunne få

varmen. Mc'en på det nærmeste svedte

så meget, at der skulle placeres flere

turistaviser på gulvet under cyklen' for

at suge det værste "sved". Denne

motorcykel var valgt i anledning af 60'er
festen, en lille robust 350 cc, årg. 1969,

meget brugt i militæret. Den harterræn-
gearkasse, dvs. 3 lave gear og 4. som

er høj gear. Den har det allerbedst med.

80 km/t ved 6000 omdr. Den er meget

stabil, har bl.a. været i Sverige, hvor
jord og himmel stod i et, elementerne
rasede, det værste var at 3. geat rug.

Det kan være lidt anstrengende allrøre
40 km/t, og skifte fra 2. til 4. En mc, man

skal se og rcte ved (og højst sansynligt

få olie på fingrene).

Palle "Jawa med sidevogn" og TriumPh,

havde taget nogle lysbilleder med fra

Triumph træf, Alsløb i veteranklubben
og SMCCs Naldemose hYggehalløj, så
vores foredragsholder kunne nå at lå
pakket diverse kulørte blade ud af

rygseekken, såsom klubblade og motor-

cykelmagasiner.

Han indledte med at fortælle lidt om
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Albion MC. Foruden den er der 2 andre

klubber der "operere/'i engelske motor-

cykler, nemlig BSA og TriumPh klub-

ben. Sidstnævnte et ret ny, den stiften-

de generalforsamling fandt sted den 31.
juli1988 på Bramdrupdam kro, hvorfire
m/k fra SMCC også deltog.

I 1982 startede Laust med mc kørsel,

sammen med en kammerat, Palle, der
havde erhvervet en Bonneville af tvivl-

som karakter. Laust selv er meget glad

for sin Trident US model, som han

erhveruede iforåret 1990, og den hry
nu kørt 30-40.000 km, men der har da
været lidt tandhjulsproblemer. Nogle

SMCC'ere ville gerne vide hvorfor det

ikke blev BMW han valgte. Han kunne
berolige den spørgelystne med, at det

havde han ptøvel, men var ved at kede

sig ihjel. Hvorfor, - der sker aldrig

noget - ved en Triumph kan man aldrig
vide sig sikker, hvornår eksploderer
den, sker der noget. Det er dog en

stærk cykel, (den har bare været så
uheldig at få et dårligt ry)??

Tridenten har været med sin ejermand i

Jugoslavien, ltalien og Marokko.

Tridenter T160, ses faktisk sjældent til

træf, eller på vejene. Der er vel nok 20
stk. rundt om i Danmark, deraf står de
12 sikkert rundt om i stuer oq sovevæ-
relser til pynt. De er da ogiå ved aE
være oppe i et prismæssigt højt niveau,
ca. 75.000 kr., er ikke unaturligt at
punge ud for et sådant klenodie. Det er
bare synd, at cyklerne ikke bli'r brugt.
En bekendt købte engang en Vincent
og måtte til samtale i flere timer for at
sælgeren kunne forvisse sig om, at den
skulle køres på, og ikke stå til pynt.

På udstillingen i Birmingham stod en
pæn og sirlig herre på de 8O år ved fire
flotte Vincenter, og der blev spurgt om
de var til pynt? - og den distingverede
herre blev lettere mopset. NEJ, en af



dem kørte skam hver dag. En BOTT-ra-
cer blev brugt til Battle og The Twins, en
a-modelfor gammel og en blev så brugt
til veteranløb. Så kom ikke og sig, der
ikke er spræl i de gamle mc-gutter. Willy
Poulsen, der er dommer i klassisk race
på Jyllandsringen, lånte cykler ud til
50-60.000 kr., bare for at få dem ud og
køre. Samme herre er meget kendt
inden for litteraturen, han har skrevet en
mængde bøger om klassiske motorcyk-
ler, han kører dai øvrigt også selv hvis
han ind imellem kan afse tid til det. Til
klassisk race kan man opleve en Norton
Manx til 100-200.000 kr., der skam
kører, tor disse cykler er nemlig bygget
tilat bestille noget.
Vi fik rejseberetningerne meget livagtigi
fortalt fra Marokkoturen, men da vi
bringer hele Laust'es historie løbende i

Kubikken, får i ikke mere her.

Den nye Triumph kunne heller ikke gå
upåagtet hen, men når man hører
prisen, daler begejstringen nok en ken-
de, den koster fra 120-180.000 kr., alt
efter model. Hvis man vil have en, må
man til Tyskland, da der på nuværende
tidspunkt ikke er nogen importør i

Danmark. Triumph fabrikkerne har væ-
ret åbnet og lukket op til flere gange
indenfor de sidste 10 år. De senere
modeller, er dog ikke helt engelske
maskiner (men hvad er snart det), men
med mange udenlandske komponen-
ter, Made in Japan, Tysklend osv. De
nye Triumpher bliver lavet i seks for-
skellige modeller, henholdsvis 750 cc,
900cc og 1200cc, dog nok mere en
japansklignende mc, både lyd og de-
signmæssigt. Den ligner tilnærmelses-
vis alle de andre moderne motorcykler
der futter rundt på vejene.
Laust er lidt knopdækosset eller noget
af en crossentusiast, han fik i den
anlednig et par'frække" telf .nr. - set på

og senere hjembragt et par Sønderjyd-
ske dejligheder, som ved nærmere
eftersyn var Engelske, nemlig en Gold
Star og en crosser. Så hans trip til
Sønderjylland var ikke helt forgæves.

Og viSMCC'ere blev underuist ibrugen
af Engelsk mc.
Tænk engang, Steen kom til tiden den
dag, og entrede den indendørs BSA,
som var det en væddeløbshest, staile-
de den også prøvende. Der skulle
nærmest et brækjern til at skille dem ad,
så lun var han på den.
For at fordrive tiden til festen, så vi
Classic Race 89 på videoen, importeret
fra lsle of Man.
Herefter var det om at få forpoterne ned
i truget og fortære steak, salat og
dessert, før Surrenders stemte deres
guitarer - og så kan det nok være at
det gik løs til alle de store brylcremehits
fra 60'erne, selv Status Quo,,var med,,.
Jo, her kunne man vride sig hæmnings-
løst til den dejlige musik.
De sidste SMCC natteravne blev set på
vejene omkring Lyngtofte kro 00.30,
med eller uden bjørn på.

Margit C.

Hva'ba'!! - Triumph is back!
Fra en tysk brochure ser vi her en
Trident 75O Roaster, desuden fin.
des 9OO Roaster, Daytona 75O
Sport, Trophy 9OO og 12OO Sport
Tourer samt Daytona l OOO Sport.
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Til SMCC!

Hermed en utraditionel indbydelse

Museumscenter Billund
har henvendt sig til os for, om muligt,

sammen med Danmarks Veteranmotor-
cyklister, at lave en aktivitet der kan

tiltrække mange gæster.

Lørdag den2O.juni 1992, åbner muse-

et sine porte for alle mc'er, to- og
tre-hjulede, med og uden sidevogn. Der

er gratis 6ntre, samt en kop kaffe/the for
to personer pr. mc.
Tilgengæld forventer museet, at mc-er-
ne er ved museet, på den anviste plads
(udstillingsområdet ved de udenfor ud-
stillede fly) mellem kl. 1 1.00 til 15.00, og

at der itidsrummet kl. 14.30 til 15.00 vil

være kvalificerede personer tilstede ved
cyklerne, for besvarelse af evt. spørgs-
må|. Endvidere udbeder museet sig en
kort beskrivelse, af de deltagende klub-
ber, som af museet kan anvendes til

PR,

Prakiske oplysninger:
Viforventer, at mc-erne vilvære samlet
ved Billund travbane kl. 10.45, hvodravi
i samlet flok kører en kort tur gennem

- 
Billund by, for så at være ved museet kl.

11.00, Der er ingen tilmelding. Denne
korte beskrivelse af klubberne bedes

stilet til undefiegnede senest fredag
den 29. maj 1992. Skulle du kende
andre interesserede, er en mundtlig
omtale meget værd. Evt. sPørgsmål
kan rettes til undertegnede, eller A. C.

Larsen, Museumscenter Billund,

telf.75 353222.
Vi håber på talstærkt fremmøde for at
gøre en god gerning, og samtidig få en
dag sammen med andre mc-interesse-
rede.

Med venlig hilsen fra Sønderjydsk Nim-
bus Klub, Per O. Forst, telf. 7466 4499.

6

N.B.! lnviterede klubber: Sydjydsk MC
Club, Dansk BSA klub, Triumph klub-
ben, Albion MC, DKW klub, Danmarks
Veteranmotorcykleklub, m.fl.

Mølleløb/ h y g g ewe e ke n d
Albion og Sydjydsk MC Club arrangerer
den 23.-24. maj en madpakketur rundt
på nordals. Vi mødes ved Elstrup Mølle
ved Guderup fra kl. 10-12.
Derefte kører vi afsted og besøger bl.a.
et sportsvognscenter med eksclusivQ
biler, kikker på gammelt bondemiljø
m.m.
Der sluttes af med kaffe og hjemmebag
på Naldmose Camping, hvor der også
stilles grilltil rådighed, så kan man selv
købe det fornødne i Grethes biks, eller
tage det med hjemmefra.
Pris for morgenkaffe, eftermiddagskaffe
m. hjemmebag, franskbrød, Gl. Dansk,
entre : i alt 35,00 kr. Børn gratis.
Tilmelding til Elstrup Mølle, Karen Lin-
now, telf. 74 45 89 89, Naldmose
Camping, lelt.74 47 42 49.
Husk madpakke og kaffe/the/ø|. Der
forventes god pressedækning.

Margit C.
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Fanø-tu r
19.-21. juni 92
Afgang fredag den 19. juni kl. 16. fra

rAugustenborg og vi er så i Esbjerg ca.
rkl. 18.00.
Vita'r færgen over til Fanø, efterhånden
som der er plads (der er ingen pladsbe-
stilling), sejletiden er 20 min.
Prisen er incl.lører 68,00 kr.
Passager 20,00 kr.
Bil incl. 5 pers. 225,OO kr.

Campering på Rødgård Camping,
75 16 34 20.
Pris pr. nat: 36,00 kr. forvoksne.

18,00 kr. Iorbørn.

Lørdag den 20. afuenter vi ankomsten
af de øvrige mc-campister fra SMCC. Vi
kørerfælles tur på øen kl. ca. 14.00. Om
aftenen hygger vi os på campingplad-
sen. Evt. grill.
Søndag den 21. giver vi os tid til at
vågne og få et godt morgenmåltid.
Der pakkes sammen og viskal med en
færge fra ca. kl. 12.00, igen afhængig af
færgens pladser.
Tilmelding angående campingplads
SENEST den'10. juni.
PS! Husk evt. madpakke tilden 19. om
aftenen. Husk badetøj, da der er vand-
land i tilknytning til pladsen.

Svend Christensen
74 47 25 01

Madpakketur
Museumstur og madpakketur den 4. juli
1 992.
Peter Juhler i Mølmark arrangerer en tur
til et privatejet motorcykelmuseum i

Heide.
For ca. 25 år siden, begyndte landmand
Walther Thede i Ostrohe-Kringelkrug, at
samle på tohjulede, motordrevne køre-

tøjer, da disse begyndte at miste betyd-
ning som transportmiddel på grund af
bilismens fremgang. Alt hvad Walther
Thede kunne undvære af penge, blev
anvendt til indkøb af gamle cykler,
knallerter, scootere og motorcykler,

og gjort køre-
de køretøjerne
ondegård og i
2OG l<øretø1er.

Vi mødes hos Peter Juhler til morgen-
kaffe fra kl. 9-11, på "Søndergård"
Bønnelandsvej 4, tylølmark ved Broa-
ger, telf. 74 44 11 §5.

Vi kører præcis kl. 11.00, medbringen-
de en solid madpakke og pAS.
Pris 30,- kr. (morgenkaffe og entre ved
museum).

§ladrespalten

En ny EF-hjelm?
Er der nogen der kender personen
eller hvor man får den smarte mc-
hjelm, vil vi gerne høre nærmere..
Sikkerhedsudvalget i Strasbourg

Klubtrøjer!
Vier stadig i besiddelse af klubtrøjer
og klub-stofmærker.
Henvend jer til Steen.
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Fra DMC-bladet...

vores medlemsklubber. Det var dejligt
at se, at man også fra den side kari få
hjælp, når det behøves.

Yellow

1^

Fastelavn'gz
Det foregik som sædvanlig hos KAJ,s
MC i Sønderborg. Klubben plejer tradi-
tionen tro at give en tønde med slik,
som Teddy i år sørgede for.
Solen strålede fra en stryfri himmel og
det var netop dagen, hvor de fleste
forsikringstagere fra Topsikring måtte
benytte køretøierne igen, så Oet totke-
de enorme mængder tr/C'ister til.
Henved 29 SMCC'ere mødte op med
eller uden cykel, den 30. kom først da
det var overstået, nemlig Steen. t
Det var i år et "lynnedslagning", - efter \
1/z limes kørsel, var tønden ikke mere
hvad den havde været, men slået i

atomer. For allerede efter første om-
gang slog Peter Rudotph (SMCC) bun-
den ud af tønden og løb med kattedron-
ning titlen. Efter et par omgange lykke-
des det for en af de andre klubber at slå
resten ned. Så kattekonge og -dronning
kunne nu kåres og dekoreres meå
kongekroner og nogle små fine mærker
Teddy i dagens anledning havde fået
fremstillet på »værket« rred tiflerne
trykpå.
Og så var det børnenes tur til at gå til
tø1den med køller, gode armkræftår og
hø1lhumør.

brug for det hele, næsten ligesom at
sende et barn ind ien slikbutik. Flere af
SMCC'erne gjorde vist også lidt forret-
ninger nu da de var ved »kvaeldet«, er
det at sige til! . . .

En stor tak til Kaj og hans søde kone, for
de traditionelle fastelavnsboller og kaf-fe. Margiic.
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Udstilling af mc'er.
med efterfølgende tur
ud i det blå
Sted: Vestcenteret i Fredericia

(Vejlevej).
Tid: Lørdagden 2. maj 1992.

For første gang åbner Vestcenteret
dørene for en udstilling af vores motor-
cykler. Der "staftes« op med gratis
morgenkaffe kl. 10.00.

Motorcyklerne opstilles indendørs i cen-
tret. Kl. 12.00 vil der blive udleveret en
gratis madpakke til køreturen, som
foregår i Fredericia og omegn.
Viggo "geqent" vil komme med sin
Nimbus politimotorcykel. Han medbrin-
ger også videobånd, som viser lidt om
politiets arbejdsmetoder (færdsel).

HUSK tilmelding, for madpakkens
s§ld!
Dog ingen betingelse for fremmøde.

Leif:telf. 75 95 41 93.
Bent: telf. 75 94 09 97.
Begge efter kl. 17.

Vester Sottrup
Torsdag den 20. februar 'gZ var der
møde hos Lauritz Hansen i Vester
Sottrup.

Hele 16 m/k troppede op og vi beså
hele hans maskinpark af veteranknal-
lefter - fra Tårnby til Witiler og Disella
med flere.
Det var dengang der var knallerter til, for
nogle af dem kunne med lethed løbe 50
km/t og var fuldt ud lovlige.

Ved kaffen underholdt Lauritz os med
historier, for han er jo en glimrende
fortæller.

Der var særlig den historie om svine-
pædagogen (bondemanden) der gjorde
lykke: Han jagtede vores vært med en
skarpladt jagtbøsse, da han ville på
besøg på pigekammeret, . . . Jo, denne
autentiske beretning kaldte tårerne
frem, men det var nu af grin. Cyklen
blev først hentet hjem efter en måneds
tid, da nabolaget var blevet mere sikkert
at færdes i.

Vi fik nu også fortalt lidt om stanen af
Sydjydsk Veteranknallert Klub og deres
aktiviteter.
En hedig aften hvor lattermusklerne
blev rørt.

OnsdagsmØde
Onsdagsmøde ved Poul Christensen i

Kirkehørup var noget af et tilløbsstykke.
Hele 21 SMCC'ere fandt frem til pan-
bovej i Kirkehørup den 22. januar ,92.

Eftersom vores redaktør ikke havde
"nået" at udsende "Kubikken", gløde-
de telefonerne på det nærmeste i

Tandslet området, for at få så mange til
at komme som muligt. Og hvilket frem-
møde. Poul kræsede ordenfligt op for
os med rugbrødsmadder og friskbagte
boller. Men kronen på værket, var den
berømte Rumtopf (noget med % i, også
kaldet spiritus).
Det er forskellige bær som lagrer irom,
som fint kan nydes med flødeskum på.
Brødtorten er et helt kapitel for sig, som
vi også gjorde et kraftigt indhug i, ja,
den blev vist udryddet totalt.
Så en opskrift på vidunderet i et af de
kommende medlemsblade må nok
overvejes kraftigt. Skulle poul være så
letsindig at invitere en anden gang, må
vi huske at tage nogle stole med
hjemmefra, da siddepladserne slap op
grundet den kraftige invasion, men det
er nu alligevel herligt at folk møder op
når der er nogle aktiviteter.

t>
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Kaffemøde
lrmgard og Polle lagde ud med det
første kaffemøde i 1992 i "byen i

centrum ", nemlig Sønderborg.

lrmgard havde fået en ny lejlighed, så
den kunne vi besigtige med det samme.
De havde håbet på at videoen fra
MCTC's Bornholmstur var kommet, så
vi kunne se den, men desværre, den
må vi så have tilgode til en anden gang.
Men det gjorde nu ikke noget, for luften
svirrede af gode røverhistorier. Der var
et opsamlingsheat over alle nyhederne,
der var på akivitetskalenderen i '92, så
det bli'r spændende, om vi skal vende
bunden i vejret på klubkassen, men det
går nok ikke så galt. Der er virkelig
mange spændende aktiviteter i år. Og
som sædvanlig var kaffebordet overdå-
digt, et helt orgie af kager. Jo, vi
oplevede noget for både øjne, Øret og
ganer.

lnden vi takkede af, skulle vi lige se den
gamle grammofon "in action", det var
ikke klar messing eller tungt soulkor,
men noget fra den danske sangskat, og
der ydes ikke nogen som helst garanti
mod høreskader, for dengang var lyd-
kvaliteren alligevel forbavsende god,
selvom der bli'r skruet lidt op - fint
gammelt håndværk.

Med produktionsnr. 22 eller 23. Årgang
1926. Brdr. Jørgensen Sønderborg.

Kørekursus - broncekursus
DMC

2.-3. maj 1992 er der kørekursus på
P-pladsen ved Danfoss, Nordborg.
Det koster 300,- kr.
Henv" til lrmgard Jensen, Poul Erik
Kurzweg, lelf . 74 43 03 85.

For meget
GORILLA. . !

Han kom ind i soveværelset - klædt
ud fra top til tå - som en gorilla.
Sådan ville han elske med mig,
sagde den 28-årige nøgenmodel,
Angie Read, fornylig i en celeber
skilsmissesag i England.
Den slags bliver ført for åbne døre i

England. Og i hendes sag vakte de
interessante og pikante detaljer stor
opmærksomhed. Fyren, hun ville
skilles fra, er den tidligere verdens-
mester i motorcykelræs - Phil Read.
Nøgenmodellen fortalte i dealjer om
mandens lidt specielle sex-ønsker:

- Hver gang vi skulle i seng sam-
men, planlagde han det, som om det
var en filmoptagelse.
Phil indrettede et specielt sex-værel-
se med spejle i loftet og vægge
beklædt med hvidt skind. Somme
tider bandt og piskede han mig,
fortalte Angie. Under skilsmissesa-
gen indrømmede hun'utroskab, og
han vedgik sin særlige sex-adfærd.
Der var ingen af dem, der havde
noget at skjule for dommeren, som
indimellem ægtefællernes udsagn
ikke kunne skjule sin egen store
forbavselse.
Skilsmissen blev bevilget.
Men hermed var sagen ikke slut for
Angie. Hun følte, at den tidligere
motorcykelstjerne forfulgte hende og
bad om et polititilhold mod ham.
Phil Read indrømmede, at han hav-
de skrevet "hore" på hendes bil.
Men han benægtede at have sat ild
til den.

Onsdags m øder I tirmabesøg
Er der nogen der vil holde et onsdags-
møde (kaffemøde) eller vise deres ar-
beldsplads frem eller andet, så kontakt
en fra bestyrelsen.



Fra DMC har vi modtaget.-. .

Vi tillader os hermed, at sende jer et par
eksemplarer af DMC-bladet (flot 4-far-
vet A4 blad. Red!).
Grunden til at vi sender jer bladene er
den, at vi ønsker al gile opmærksom
på det arbejde, som vi går og laver, og
fordi vi naturligvis ønsker flere medlem-
mertil at støtte dette arbejde ifremtiden.
DMC, som i år fylder 20 år, er Dan-
marks største motorcykelorganisation
for landevejsmotorcyklister.
Af de mange fordele ved at være med

. som klub kan bl.a. nævnes:v - klubrabat ved medlemsskab (min. 5
pers.).
Normalprisen er 180,- kr. årligt, men
ved 5 medl. og derover gives kr. 10.-
i rabat. Er i over 10 medl. er prisen
160,- kr., og kontingentet er 150.-
kr., hvis i er over 20 medl.
Som et tilbud til klubben titbydes i

medlemsskab fra 1. april g2 og frem
til 1. oktober tor 75.- kr. pr. medl.
(min.5).
Det er da billigt, når man tager i

betragtning hvad man får for penge-
ne.

- rabat på motorcykelabonnement
hos Falck, rabatten udgør 167,- kr.

- labatpå visse færgeruter, men også
indkøb af campingpas og andre
varer fra DMC-Shoppen er værd at
lægge mærketil.

^ Desuden får i en masse træfindbydel-
3 ser.

Henvend jer til bestyrelsen!

Sidevognskørekort
Er der nogen i SMCC der er interesseret
i at tage sidevognskørekorl i ca. april -
det er altid sjovere når vi er flere, så
kontakt lngrid og Calle Eis, lelt.74 40 71
87.

Danskeren J. Skafte Æasmussen skabte
DKW i Tyskland. Den her viste maskine er

ens tre-poftede
forbilledet for de

Fra forlaget GIassic, har vi modta.
get oplysning om nyudgivelser af
mc.boger.
Maskinerne, Villy Poulsen beskri.
ver, er nogle aI de fornemmeste fra
fabrikker som: Harley Davidson,
Royal Enfield, DKW, Indian, BSA,
Scott, Nimbus, New Hudson, Hed.
lund, Cotton, Triumph, Rudge samt
H.R.D. Vincent,
Henv. Emst Trap Olsen, Sadotinsga.
de 87r 523O Odense, telf. 66 t4 66
50.

Oldtimerløb 92
- er i weekenden den 30.-31 . maj.
De lorudgående forberedelser til "trætfet,, startede den 10. december 1991,
med evalueringsmøde af sidste års ar-
rangement, og derefter påbegyndt plan-
lægning/slagplan af det kommende Old-
timertræf 92.
Sammen med Lions klub deltog også
lolk fra Sdj. Veteranknallertklub, samt
selvfølgelig en "håndfuld., SMCC'ere af
sidste års medhjælpere. Det kan oplyses
at det i år bliver optaget på video fra start
til slut.
Har du lyst til at hjælpe til ved stævnet i

Gråsten, hører vi meget gerne fra dig.
Kontakt Herluf, telf. 74 52 01 23, eller
Teddy, telI.74 68 58 20.
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Sidevognsløb
Der er side vby-
banen ved luhi
1992. Kom evt.madpakke Fri
entre, rnen man kan købe et klub-
blad for 10,- kr., og så er der et lille
cafeteria.
Hvad med al prøve en tur på en
racer?
Henv. til lngrid Eis
Telt.74 4071 87.

Oldtimer!øb
iGråsten den 30. og 31 maj.

HJÆLP. HJÆLP!
Vil du hjælpe til med at få

arrangementet til at køre, henvend
dig så til Teddy, 74 68 58 20 eiler
Herluf, 74 52 01 29.
Kom evt. torsdag aften og stil teltet
op, sammen med vi andre. Børn er
der også plads til, og brænde til bål
er der sørget for.
Det er påtænk at vagterne kun
bliver af 1 til 2 timers varighed.

HUSKI SMCC er medarrangør.

Bestyrelsen iSMCC
Formand: Margit Christensen, Mom-
markvej 31 5, Tandslet, 6470 Sydals.
Kasserer: Steen H. Eriksen, Djåmæsvej
119, 6100 Haderslev, tell. 74 57 58 55.
Sekretær: Bente Brink, Østerløgumvej
68, Øster Løgum Mark, 6230 Rødet<ro,
lelt.74 69 85 02.
Best. medl.:
Herluf Jacobsen, Starup Skowej 12,
6100 Haderslev, tell. 74 5201 Zg.
Teddy. Sztuk, Tornhøjvq 24, Tombø|,
6200 Abenrå, lell.74 68 58 20.

GIRO nr. 7 15 3325

Albion Rally
14.-16.- august 1992 i Martofte, Hinds-
holm, Fyn.
Træf for engelske cykler.
lnfo: Ole, 66 '14 10 60.

lnternational Britannia Rally
?1 =.2:p. august 1992 i Rødkjærsbro syd
for Viborg.
For engelske cykler.
lnfo: Lone, telf. 64 46 13 10.

Udstilling på
Tandslet skole
- af motorcykler, veteranknallerter, loka-
le samlere, måske solbilen fra Teknikum
og meget mere.
Tidspunkt: Hen på foråreVsommeren.
Mulighed for at låne skolekøkken og
gymnastiksal til overnatning.
Er du interesseret i at være med, så
kontakt Margit Christensen, Mommar-
kvej 315, Tandslet,6470 Sydals.
Nærmere om tidspunkt senere.

Æggeskallen skriver en rapport over
rockeren på en HD.
Han vifter en flue væk: Elendige kryb,
vrisser han.

- lkke kryb, mand, bare en atmindelig
spyflue. Ude på landet flyver de rundt
om køernes røvhuller.

- Du mener måske, at jeg er et røvhul
- hva'.

- lkke mig mand, ikke mig, men det er
meget svært at narre en spyflue.

J'
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Besøg ved dambrug
den 28. marts

SEKS medlemmer var mødt op til dette
fantastiske arrangement.
Et nyt medlem på Honda 350 Four, en
Triumph Tiger og fire i biler.
Jens bød os velkommen og staftede
med at vise os stemmeværket ved
broen, og fortælle om den gamle mølle.
Der havde både været bageri, køb-
mand, slagteri og alm. landbrug på
stedet, men det er meget længe siden
og nu er det desværre ved at forfalde.
Vi fulgte nu vandet ind til dambruget,
som fungerer som et fiskeopdræt til
havbrug.
Det var skide koldt, og der kom en stor
sne/hagl-byge kort efter vi var startet.
Jens fortalte hvordan han udnyttede
vandet så det selv løb ind i bassinerne,
rensede dem og så selv løb ud i en sø til
bundfælning, inden det løb ud i åen.

For at forebygge sygdomme, skal alle
ørrederne vaccineres med en sprøjte,
og da vi taler om flere tusinde stk., er
det godt nok en opgave. Der kommes
lidt bedøvelsespulver i vandet, så fiske-
ne bliver lidt mere medgørlige.
Jens havde lavet mange "opfindelse/'
selv, bl.a. autmatisk læsning af en
tankvogn, og derved sparet penge til en
ekstra medhjælp.
En flaske fik han for besværet, og vi
kørte til Klør Es i Hellevad og fik kaffe og
lagkage.

Steen

Det kunne sku' være meget sjovt, hvis
der kom nogle flere medlemmer evt.
med ledsager til firmabesøgene, det er
lidt flovt at "forstyrre" en virksomhed
med så få interesserede.
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April

22 Onsdagsmøde hos Sonja og Her-
luf, Starup Skowej 12, Starup ved
Haderslev, kl. 19-?
Te1t.74520123.
(Vi gi'r 10 kr. til kaffen).

25 Tur med hjertebørn i Haderslev.
Ring til Bente, lelt.74 69 85 02, og
hør nærmere om tid og sted.

Maj
2 Udstilling af mc i Vestcenter i

Fredericia og madpakketur, fra kl.

10.00..
(tilm. Bent Friis, telf. 75 94 09 97).
Se invitation inde ibladet.

16 Peter Juhler arrangerer en mad'
pakketur. Morgenkaffe fra kl. 10,

afg. ca. kl. 11. Adr. Søndergård,
Mølmark, Bønnelandsvej 4, Broa-
ger, telf. 74 4411 35.
(20 kr. til kaffe).

23 Mølleløbi madpakketu r/ hyg ge-
weekend. Vikører fra Elstrup Mølle
ved Guderup. Mødetid er kl. 10-12
til morgenkaffe. Derefter afg. til

sportsvognscenter, hyggeligt land-
miljø, vikingeudst. m.m. Tilm. til

Karen Linnow,lelt.T4 45 89 89. Pris
for deltsagelse, morgenkaffe m.m.
35,- kr. Vr slutter af som sædvanlig
på Nalmose Camping, Fynshav.

30 Oldtimerløb 92 i Gråsten med
deltagelse af mc'er oP til 1967, så
de første japanere kan også ses
!:,.::' {.ec nærmere inde ibladet).

Juni
6 Madpakketur ved Anders Olsen,

Mosetoften 8, Diernæs (ved Få-
borg). Vi skal se Star sidevogne,
Anders's egen motorcYkelsamling,
Nimbus og NSU butik m.m. Tilmel-
ding m.h.t. morgenkaffe. Om afte-
nen grill. Overnatning i haven itelt"
Telf.62 61 06 56.

1 4 Tur til Skovbybanen for at kigge på

og måske være med til sidevogns-
cross. Tag evt. kaffe og brød med.
Nærmere oplysning ved lngrid EitU
lell.74 4071 87.
Bemærk det er søndag.
(Se inde ibladet).

19 Fanøtur. Svend Christensen arran-
gerer, telf 74 47 2501 .

(Se nærmere inde ibladet).
20 Udstilling af motorcykler på mu-

seumscenter i Billund. Gratis entre

og kaffe. Kl. 11-15 (se invitation
inde i bladetfra Nimbus klub).

Juli
4 Madpakketur/museumstur til Wal-

ther Thedes motorcYkelsamling i

Heide. Arr. Peter Juhler, Mølmark,
lelt.74 4411 35. (Pris 30 kr. til kaffe
+ museumsentr6 - se nærmere
inde ibladet).

U

En mand kom hen til en Pølsevogn og
bestilte en rød med brød.
flan lagde mærke til, at pølsemanden
puttede brødet op under armhulen.

- Hvortor kommer du brødet oP under
armen.

- Min rister er desværre gået i stykker.
En mand, der står ved siden af, siger:
lJndskyld, men ieg vil gerne afbestille min
franske hot-dog.


