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Af turens skriverkarl
Jørgen Andersen

Turen var planlagt af Poul Madsen,
Peter Høj og Jørgen Andersen, til
et besøg i Sct. Pauli og derefter en
tur til Sternschanzen-Treff (også i

Hamborg).
Men da Bikke ville med, som P+
ters sex-bagage, måtte vi ændre
lidt, så det blev til et besøg på fi-
schmarkt i stedet for Sct. Pauli
(man tager jo ikke brød med til ba-

søndag morgen, og da jeg ikke var
kommet kl. 05.02 ringede Poul
straks til min kone (hun var sg'u

1 lidtsur da jeg kom hjem), tor athø-
re om jeg for en gang skyld havde
sovet over.

Selvfølgelig havde jeg ikke det.
Vi startede fra Poul kl. 05.04 med



ham selv i front, derefter Peter med
Rikke og så HOttOAen titsidst.
Poul, der skulle demonstrere han var
morgenfrisk, lagde ud med at vride
håndtaget til 130 (næsten bundstilling
på en BMW), så det gik nogentunde
hurtigt mod grænsen. MEN, men, ca.
fem kilometer før Kruså så jeg i bak-
spejlet, et par lygter, der hastigt kom
nærmere, og nærmere.
Jeg blinkede som et helt fyrtårn til de
to Bimmere foran og fik Honda'en ned
på tOO, inden en rød Vectra, med blå
blink og uden reklame på siden, strøg
forbi med fuld speed.
Poul og Peter havde ikke set i baksp+
jet at jeg ikke var med mere, det var jo
lidt tidligt for de par herrer.

Da jeg i adstadigt tempo (læs 50) nær-
mede mig grænsen, holdt Vectraen og
et par Bimmere inde ved siden. Ham
fra Vectraen var, med arme og ben ved
at holde foredrag for Poul og Peter.

Han havde sikkert i forbifarten taget
mit nummer, så jeg kunne jo lige så
godt køre ind til de to andre, lor alhøre
om der var noget nyt i hans foredrag.
Det var der ikke, det var noget med en
eller anden hastighedsgrænse, der
sg'u var gyldig hele døgnet, også for
motorryklister.

Vectra-manden bad om tre stykker
pap, og hastede ind i sin bil. Efter nog-
le minutter var han tilbage, og mens
han gav os pappet tilbage, konstatere-
de han atjeg havde kør1128, Peter 129
og Poul (motorbølle) 132.

Med bemærkningen "så vent da for
h...... med alkøre stærkt til i kommer
ned på den anden side af grænsen",
gik han ind i bilen og kørte hjem til
morgenkaffen og lillemor.

I den skrivende stund har vi ikke fået
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et girokort (endnu). Måske fordi det er
over ti år siden en af æ sidst har væ-
ret indfanget af "lovens lange arm".
Måsfe var det fordi Foul (endelig) har
fået mønster på fordækket igen, who
know's?

lnden vi nåede Hamborg skulle Poul,
som sædvanlig ind og tanke.
Det med at tanke inden man kører
l;jemmefra lærer han aldrig.
Vi ankom til Fischmarkt på havnen i

Hamborg kl. ca. 7.30. Så mange men-
nesker, så tiOtig en søndag morgen!
det har jeg aldrig oplevet før. Fisch-?-
markt var virkelig en oplevelse, det kan
jeg anbefale til alle morgenfriske, hvis
der er nogen af dem i SMCC.

Der var rock-musik og masser af bo
der med alt muligt, lige fra body-stock,
fisk, blomster og, ia "you name it".
Rikke ville gerne købe en body-stock
(whaw). Poul, Peter og jeg kom med
en masse gode forslag, synes vi selv,
men hun ville ikke prøve nogen af
dem. Måske var der et par tusinde
mennesker for meget, der ville kikke
på. Kvinder er utaknemmelige når
man endelig vil hjælpe.
For Peter, Rikke og jeg var det blevet
tid for en kop kaffe og et rundstykke
med skinke, maven var begyndt at
rumstere. Foul skulle ikke have skinkq
på sit rundstykke, men marineret sitdY
med rå lø9. Da han havde sfisil det
femte rundstykke med sild og lø9, ttar-
de Rikke fået nok. Hun erklære& hi-
lydt, at hvis han spiste Ud ei rudstyk-
ke mere med sild, var hun den der var
smuttet (Feter € ieg var srnuttst med),
ellers ville hun brække §g l-lvern an-
dre end Purl 'Binrns' lladssr kan
spise fem rundstylder med marineret
sild og rå løg en ssn@ nrøgen kl.8?
-Ja, jeg spør' ba/!



Kl. 9.30 listede vi af fra Fischmarkt for
at være til Sternschanzen-Treff kl. 10.
Vi viste, at Sternschanzen var i nærhe
den af fiernsynstårnet, så det kørte i

efter. Da vi nærmede os tårnet, fik vi
øte pe en Honda Gold Wing, (suk),
med tysk nummerplade. Godt, tænkte
vi, ham tølger vi efter, han skal nok til
træf.
Efter 3 gang rundt om flernsynstårnet,
stoppede tyskeren og spurgte om vi vi-
ste hvor der var Sternschanzen-Treff.

. Ak ja, sådan kan det gå når man kom-
te mer, uden kort, til de store byer. Nå, ef-

ter vi havde spurgt et par andre
mc-ister, fandt vi det, en lille vej mel-
lem nogle træer. Da vi ankom var der
ca. 50 mc'er. Vi stillede de to "gamle
lig" (laes BMW) plus en lækker Honda
ind mellem t1ækernes nye og poledede
maskiner. lnden det hele var slut kl.
12, havde der været mindst 300 maski-
ner, så der var noget at se på. poul

Madsen vil i næste nummer af Kubik-
ken fortælle nærmere om de mange
forskel lige motorcykler.

Vi kørte fra Sternschanzen-Treff, og
jeg skulle køre i front, så vi ikke fik for
mange fartbøder. Vi havde stadig in-
gen kort over Hamborg og jeg synes
ikke der var særlig godt skittet, så vi
måtte køre efter solen. Det var lidt
overskyet, så vi fik set Hamborg båOe
på kryds og tværs.
Det var vor mening at køre fra Ham-
borg og ud til Eider-dæmningen, men
pga. et par kraftige skyer, med tilhar
rende regnbyger, blev vi enige om at
dreje af og køre mod nord. Som forre-
ste mc var det mit ansvar at alle kom
med, i de kryds hvor vi skulle holde til-
bage. I et kryds, nær ltzehoe, brems+
de jeg for at holde tilbage for en ung
mand i en Porche. Peter mente ikke

det er værd at holde tilbage for en
Forche, når man kører BMW, så han
gav gas med det resultat, at han kørte
direkte ind i mit baghjul. Jeg kunne ik-
ke holde Hondaen, så den lagde sig
ned på siden sammen med mig. Rik-
ke, den søde og forstående pige, var
hurtigt henne ved mig for at spørge
om der var sket noget.

Jeg var lidt forvirret, men ellers var alt
OK. Derefter kom er vis Hr. Foul
"Bimmer-Stop" Madsen og på hans
brede midiydske Viborg-accent sagde
han "Hvad fan' ligger du der og roder
rundt efter, skal vi ikke hjem i dag". I

det øieblik kunne jeg have kvalt ham.
Der skete ikke det store med Honda-
en, kun en brækket tap til spejlet og
en bøiet bremsepedal. Peters "Bim-
mer" fik @iet styret, da Rikke næsten
fløi op på nakken af ham. "Skidt med
det", sagde Peter, "Rikke er altid på
nakken af mig"!
Vi kørte så videre ad de små veje til vi
nåede motorvejen. Jeg tror vi hver
især sad og grinede af det lille uheld.
Endelig ude på motorvejen, og så var
det bare derud af. Pludselig, mens jeg
var ved at ovehale, kom Poul farende
uden om mig som død og helv..., han
kørte næsten oppe på midterplanken.
De fem rundstykker med løg og sild
havde gjort deres virkning, han skulle
finde "det lille hus" og det kunne
åbenbart ikke gå stærkt nok. Vi kørte
ind på den første rasteplads, hvor der
var opsat nogle små plast-bokse til
værdig trængende. Den normale toi-
letbygning var under ombygning.
Men, næ, nei, hr. Madsen var skam
for fin til at ski.. på et toilet i en
plast-boks, så vi måtte, med mindst
180 på klokken, videre til næste rast+
plads, hvor der heldigvis var toiletfor-
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hold, der passede hr. Madsens sarte
numse.

Efter mindst en halv time, var Poul en-
delig færdig på potten, og vi kunne kø-
re mod grænsen. Ca. en meter efter vi
havde passeret grænsen til Danmark,
blev farten sat, med morgen's oplevel-
se in mente, "som forholdene tillader".
ALDRIG har vi tre kørt så pænt, når vi
har været sammen.

En dejlig dag, med en masse sjove og
gode oplevelser, og i et godt selskab,
var desværre slut. Jeg glæder mig al-
lerede til vores næste tur, hvor den
end går hen. Måske er der andre
SMCC'er der vil med?

I

i Kotonnekørsel I i
:!rt Det er jo alle i

tiders at køre en r

tur, også når vi I
er en hel masse. I

I
Så er det io ,

Trods mørke regnskyer kom der allig+
vel ti mc'er til Aabenraa strand.

Teddy havde lovet at ringe til Peter
Juhler, hvornår vi ankom til Damende.

Vi kørte til Genner og dertra på små
veje gennem Skovby til Christiansdal,
hvor vi gik en tur (ån km!) på en af de
nye vandrestier.

(Jørgen mente om klubben skulle ha-
ve nyt navn "Vandrefalkene"?)
Desværre kunne vi ikke komme ind på
elektricitetsværket, men måtte nøjes
med at kigge ind af vinduerne.

Lidt efter kørte vi ned til Hindemaj, der
er et område omdannet til naturreser-
vat sammen med Dyrehaven (50 då-
dvr).

Efterhånden var det ved at blive kaffe
tid, så afsted gik det til Damende, hvor
lngrid stod og ventede. Hun var kø'|.li
ge dertil (noget med sidevogn og mG
torvej?!).
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"kolonnekØrsel" I Xatten blev serveret i udestuen med
- oq det . en skøn udsigt over Haderslev Dam.
behersfer alle ! Der var rigeligt med kaffe/the, så selv
ikke. I o, Peter Juhler kom lidt senere, var
Vi vit fra i der også nok til ham.

bestyrelsen I Ueilrf
oofordre alle til . J
ui efterleve de i,,uskrevne L--- ---r
regler" når vi næste kører ligger så ud mod rabat- I

Iølges ad. ten, og tredje kører igen ca. en m+ !

ter til højre for midierstr"g"n *. !

Første kører osv' I

placerer sig ca. Og man holder sin padsl 
:

6n meter til Det er ikke for at d <te.e. men man r

høi1re for undgår evt. uherd ved at køre i en l
midterstregen, bestemt orden I



Fredag
Afgang kl. 14.25 med SUsanne som
privatchauffør, samt Md og Janni på
bagsædet. Mandfolkene var der ikke
plads til, men jeg tor nu heller ikke at

at finde hytterne, men så så vi da hele
campingpladsen.

Svend, Mona,
og Marlene var

Senere ankom Herluf og Sonja, samt
to ægtepar med to børn, (kan selvføl-
gelig ikke huske navnene, det må væ-
re alderen der trykker).
Kedde "krumtap", lnge, Lise og Bo
behøvede slet ikke at have taget mad
med hjemmefra, i deres køletaske var
der båOe rugbrød, leverpostej og
mælk, tre uger gammelt, men fyldt
med vitaminer.

Fem hytter fik senere køleskabet og
gulvet vasket, alle fra samme spand
vand. Jo, man er skam meget vand-
besparende påRømø (god personal+
politik),
Eigil fra Middelfart havde en hytte helt
for sig selv, og om lørdagen kom p+
ter R., som han forbarmede sig over.
Peter er udnævnt til verdensmester i

sammenpakning af telt,

Er Susanne ved at "planke"
swimmingpoolen? Foto: Hertuf

,.,: ,/"

{t'.
,
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Der var tre modige unge
damer, der ville i swim-
mingpoolen, 16 kolde gra-
der, - kald det opvarmet en
gang til!
Om aftenen samledes vi
rundt omkring i forskellige
hytter, til hyggeligt samvær
med kaffe, lakrids, ø1, vin
og "sort s,rin".
lrmgard og Polle fik "Bru-
desuiten" (køjesenge med
10 cm udenomsplads)
LUKSUS.

Hvis de der lå i telt, bare frøs halvt så
meget som jeg gjorde, natten mellem
fredag og lørdag, ja, de må altså have
frostknopper endnu. Tak til Lise for lån
af et tæppe lørdag nat.

Lørdag
Kl. 6.30 - alarmen på Flemmings bike
virkede (godt vækkeur). Herluf truede
med at klippe samtlige ledninger,
"l(an væte han er morgensur?"
Lover ham så at vente en halv time
længere søndag morgen.
Det er forbudt at slå en handicappet,
hurra for det.
De fleste tog til Mandø, hvordan den
tur forløb må i have fra anden side.
Susanne, Mai, Janni, lrmgard, Polle
og.ieg tog med færgen til Sild. De har
nogle gode is, men en alderhelvedqs
dyr kaffe.
Vi fik set byen List, der er meget turist-
præget og dyr, men en storslået natur.
Et godt råd, lad bilen stå i Havneby på
Rømø. Tur-retur koster 60 DM (a, DM
og ikke kr.), og såkør vldere med bus

lGdde, Susanne, Svend og lnga lrygger i "sofaen". a
Foto: Jessie

skal være usagt. Dans i swimming-
poolen, den udendørs, da der ikke var
vand i, for to skønjomfruer og 6n her-
re, jeg sladrer ikke. (Susanne, lnge og
Peter).
Vi var også til dans på "Kommandør-
gården" i træsko, lædefiq samt kryk-
ker.

tundag
Alarmen gik 7.15. Go'morgen Herluf,
jeg håber du er udhvilet.
MORSDAG - hurra, morgenkaffen ser-
veres, (det var ønskedrømme), godt at
vi kvinder kan selv.
Men ros til Polle, han hentede rund-
s§kkerne. Der kunne Flemming lære
noget.
Herefter oprydning af hytter, samt tel-
tene pakkes sammen, hvorefter de
fleste kørte hjemad. Dog var vi nogle
stykker der forBatte til Arnum Hest+
marked.
Jeg blw ikke solgrt idenne omgang.
Ankomst til Sønderborg kl. 14.30.

Tak for en deilig tur. lGn varmt anbe-
fales.

Krykhusaren Jessie

t

på øen.
Lørdag aften hyggede alle
grillmad og sang. Om det

6
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Onsdagsmøde hos lngrid og Calle den
13. april.
Der var mødt mange mc-er, og enkelte
bagsædepassagerer. lngrid levede til
fulde op til notitsen i Kubikken, med at
hun bager lækre kager. Der var boller,
to slags pladekage og lagkage, så det
rrå siges at være over
SMCC-standard.
Det er værst for os, som skal tænke på

oåf"?f"t'rren 
som ikke kan lade være

Thedrikkerne måtte ud i køkkenet og
ha' ekstra vand, den var alligevel bl+
vet for stærk.
Snakken gik godt, man fik mange ting
debatteret.

Steen delte sedter ud, med ftytning af
onsdagsmød e fra 27. aprit tit 28., så att
i aJt en god aften.
Tak for en dejlig aften. Rita

Den 28. april startede vi Jawaen, !ng-
rid og Calle kom, og vi fulgtes til ons-
dagsmøde hos Viviog Steen.

Calle fik tilbudet om at køre forrest, så
det gjorde han, (gæt hvorfor).

Der kom en del, selv om datoen var
blevet lavet om. Vivi's kat kiggede for-
undret på alle de mennesker, gik så
ud for at ta' de tohjulede i øjensyn,
Poul Madsens BMW skulle ses ekstra
efter, den var god at sidde på.

Steen er god med fotoapparatet, det
fik vi at se i en fremlagt mappe med
billeder fra forskellige arrangementer i

klubben.

Snakken gik godt, på et tidspunkt så
alle W. Det var historien om Nimbus,
der blev sendt, så Oet ville alle gerne
se. Så kom aftenens højdepunkt, -
kaffe, the og kage. Vivi er god til at ba-
ge - vi håber på opskriften, Vivi.

Endnu engang glemte jeg alt om kalo-
rier, min tanke var, det feder først i

morgen.

Så endnu et vellykket onsdagsmøde.

Tak for en dejlig aften. Rita

Er det fordi lngrid er i sidevogn, hun er fal&t i søvn atteredeid påHånågenz
Fcto; Steen
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Palle (allene i verden) - klar til at tage til England.

Da alle var kommet helskindet ned og
"fundet" dødemandsknappen på en vis
Honda, fortsatte turen til Varde Artilleri
Museum, som var indrettet i en tidligere
fabriksbygning.

Vi kiggede lidt på gamte kanoner og
andre skydevåben.

Ude ved P-pladsen var der bænke og
borde, så der indtog vi den medbragte
mad (sildemad!).

lnden turen gik videre, tog vi afsked
med Jørgen og hans passager, de
skulle hjem til noget andet, - eller var
det udsigten til tordenvejr og ingen
regnløi1?

Resten fortsatte så til Btåvand, hvor vi
skulle se kanonbunkeren Tirpitz, der nu
er åben for publikum.

Vi så lidt film om bunkeren og det store
kanonrør,38 cm I diamater og 19,6
meter lang.

Efter lidt traven rundt i klitterne, kørte vi
hjem til Kenneth, hvor vi blev budt på
kaffe, men desværre måtte nogle af os

10

futo: Herluf

videre, idet vi skulle have Palle og hans
Tiger 100 sendt med færgen til
England, - han arbejder jo "Over
there".

Så gik turen ellers hjemad og med tak
til Kenneth for en dejlig lørdag, håber vi
på en ny tur til næste år.

Herluf

Lidt tekniske data:

Møllen er 56 m høj.

Veegt 198 tons.

Maskinkabinen på toppen
er ca. 100 m'.

Vingediameter 61 meter.

Hastighed ved vingespids
250 km/t.

Trevingerå9tons.

Etfekten er på max.2000 kW
(3,8 mio.kWh om året.

$



Påskelørdagstur til

stumpemarked
iHusum

Vi havde aflalt otte dage i forvejen, at
køre lørdag morgen kl. 8.15 fra Lille

_rMommarkvei.-'Jørgen ankommer nogenlunde præ-
cis, men opdager at han havde glemt
srne penge.

Yi kører derefter til Lysabild. Jeg bliver
holdende ved Vinbøgevej og venter.
Jørgen kommer tilbage, men Peter er
stadig ikke kommel. Kører så tit Litte
Mommarkvej og ringer til Peter, - snak-
ker med Rikke som siger, at hun ikke
stod op for at lave morgenmad til Pe-
ter, derfor forsinkelsen, men han er da
kørt hjemmefra,

Efter en halv times forsinkelse kører vi
over til Svend, som står og venter med
længsel.
Der tankes i Kruså og vi kører til Hu-
sum.
Vi ankommer som nogle af de første,
rog efter at vi har fået klunset af, går vi
ind til alle herlighederne.

Svend går straks en hel runde. Vi an-
dre når kun en halv, da han begynder
at snakke om vi snart skal hjem, men
vi andre vil se det hele et par gange.

Da vi sidder og får kaffe, kommer Kim
(kardan) og hans makker. Lidt efter
kommer Mogens Lovmand og vi får en
snak om den forestående Berlintur.

Så møder vi Hanne med en ny mand,

som dog viser sig ved nærmere efter-
syn at være Pascal med nyanlagt fuld-
skæ9.

Han havde set og købt noget fantastisk
godt tape, som ved omsnøring kunne
bruges som kondom, og ville ved gi-
ven lejlighed teste det.

Kan vi mon få en testrapport?
Lidt senere møder vi Mogens igen,
han kan ikke finde sin makker, men vi
kan ikke hjælpe da vi ikke kender ham.

Ved udgangen står Svend og venter,
og spørger om vi snart skal køre hjem,
men vi går en omgang mere for at se
det hele. Svend står stadig ved udgan-
gen og vi beslutter alkøre hjemad.

Lige før vi når hen til cyklerne, sidder
der en Guzzi-kører og forsøger at få en
bøjlelås "låst" op med en hammer,
hvilket ikke lykkes. Han har en nøgle,
men takkerne er nok slidt for meget.

Svend har fået alt tøjet på og BMWen
startet, og spørger om vi snart skal kø-
re, da ham med hammeren kommer
og spørger om der er nogen af os der
har en vinkelsliber.

Guzzi-manden er fra Ringkøbing, og
efter en del søgen finder vi en vinkel-
sliber på en tankstation, som han må
betale 1000,- kr. i depositum for at lå-
ne..

Da vi kommer tilbage til P-pladsen, er
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Svend kørt udenfor raekværket, og han
spørger endnu engang om vi snart
skal køre (gad vide om han ikke selv
kan finde hjem).

Vi hjalp med at finde et kabel, men da
det ikke er muligt, forsøger vi at få Gu-
zzien klodset op med brædder som vi
finder på P-pladsen.
De er imidlertid for lange, så jeg bræk-
ker dem i trækstangen til toiletuognen,
hvilket en pikant beklædt trafikbetjent
bliver meget sur over.

Langt om længe har vi fået Guzzien
klodst op, og da den er meget snude-
tung, får vi Jørgen anbragt på bagsæ-
det da han er den tungeste af os.

Forhjulet, med bøjlelåsen, skat afmon-
teres, men møtrikken er 24 mm og BM-
Wnøglen er kun 22 mm, så problemet
er stort.
Efter lidt rådslagning viser det sig at
Svend har en vandpumpetang (godt
han ikke var kørt).

Midt under alt det her possr, kommer
Søren og de andre Øsbyfolk, men de
har ingen værktøj med.

Fem minutters arbejde og hjulet kom-
mer af. Gsen kan slibes over ved
hjælp af slrøm fra toiletvognen, og så
på med hjulet igen.
Under alt det her postyr var Guz-
zi-manden blevet så forstyret, at han
glemte at få vinkelsliberen med tilbage
fra toiletvognen, men til hans held var
den der stadig.
Så kørte vi endelig hjemad, og da vi ef-
terhånden var blevet godt sultne, kørte
vi over Tønder, da Svend vidste at der
var el cafeteria over for Hagges musik-
bar.

Over for baren står en yngre mand og
forsøger at sælge øl lra en barnevogn.
Vel inde i cafeteriet bestiller vi mad, da
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politiet kommer for at snakke med "øl-
sælgeren", til stor moro for de andre
gæster.

Politiet kører igen, men kommer tilba-
ge ti minutter senere, trækker manden
op ad gavlen, og giver ham håndjern
på, pakker barnwogn og mand ind i

patruljevogn ogkører, stadig til stor for-
nøjelse for de andre gæster. Da patrul-
jevognen er væk, forsvinder gæsterne
også. - - - Polterarbend?
Vi spiser færdigt og kører hjem i go' ro
og orden.

Poul lll

Madpakketur
eller onsdagsmøder kan arran-
geres af ALLE medlemmer.
Det er næsten kun bestyrelsen
og et par andre medlemmer der
tilbyder sig som afiangw.
Henvend jer til en fra bestyrel-
sen, så vi kan få dit møde med i

Kubikken.

Stof til næste nummer, skal
indsendes senest den g. okto
ber 1994 til redakionen eller be-
styrelsen.

lndlæg
Har i været på en tur i sommer-
ferien, kan i skrive en lille histo-
rie til Kubikken og fortælle om
jeres oplevelser.
Kniber det med at sætte teksten
rigtig sammen, klarer redaktio-
nen det efter jeres manus.



Lions Clubs International
Broagcr - Gråstcn

OLDTIMERLøBET I99'
- set i bakspejlet

Benzinduften er blæst bort med vin-
den, roen har sænket sig over Grå-
sten, og vi har sommerferien på den
forkerte side.

Så er det igen tid til at tænke i oldti-
merbaner. Det er ikke for tidligt at tage
de første skridt i forberedelserne til
OLDTIMERLØBET 1995.

Men enhver planlægning starter med
et kig bagud. Hvordan gik det såZ et-
ter min mening gik det meget fint. Vi
nåede de fastsatte må|, som bl.a. var:
'1. Et deltagerantal på ca. 400

molorkøreløjeL

Flere publikumme( samt at
fastholde disse på pladsen om
eftermiddagen.

Et fornuftigt overskud.

M.h.t. deltagerantallet kan siges, at
der var færre forudtilmeldte deltagere
end i 1993; men de, der var tilmeldte,
mødte stort set alle op, og der var ret
mange, som mødte uanmeldt op om
lørdagen. Alt i alt nåede vi små +00
startende kør eleilerl Fantastisk f I ot.

:-l

2

!.

Tyskerne tegnede sig for ca.70 kørre-
tøjer mod ca.40 åreltør.

Et nyt indslag var oldtimer traktorerne
som mødte frem med otte af slagsen
Samt HARLEY DAVIDSON træffet,
som samlede 28 skønne maskiner.
Disse skabte liv på pladsen om efter-
middagen, så gæsterne blev, indtil
deltagerne i oldtimerløbet returnere-
de. Et godt supplement til et i forvejen
flot arrangement.

Og hvordan gik det så med økonomi-
en?

Fantastisk flot! Vi slutter med et over-
skud på ca. 60.000,- kr. - det dobbelte
af resultatet i 1993.

Der har været mange indvolverede
personer, alt i alt ca. 70 m/k'er fra
SMCC, CF Gråsten, CF Ordenskorps,
LIONS og familiemedlemmer til disse.
Nogle har været med en, to, tre eller
flere dage; og en mindre flok i me+
eget lang tid forud. Det har været
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hårdt arbejde; men det har også væ-
ret sjovt for de fleste, og det skal det
osse være, når man bruger sin spar-
somme fritid på det.

Der hersker ingen tvivl om, at rigtig
mange arbejdsopgaver i OLDTIMER-
LØBET bærers af medlemmer fra
SMCC, både i planlægningsfasen,
tør, etler og under arrangementet. Og
der skal heller ikke være nogen tvivl
om, at undertegnede sættter meget
stor pris på Oet gode og positive sam-
arbejde, der har bestået i fire år. Jeg
siger tak for overbærenhed og forstå-
else for de svipsere der har været un-
dervejs, og jeg er overbevist om, at de
bliver færre ved fælles hjælp.

Der skal fra LIONS CLUB Broager -

Gråsten lyde en SIOP IAK for ind
satsen, og jeg kan love, at vi skal vide
at anvende de indtjente penge med
eftertanke til humanitært og almen-
nyttigt arbejde i lokalsamfundet, natio-
nalt og internationalt.

Som sagt, vi er så småt ved at taenke
på OLDTTMERLøBET 1995, og jeg
håber at kunne sige på gensyn i Grå-
sten sidste weekend i maj måned.

Mange hilsener

f. LIONS CLUB Broager - Gråsten

Opskrift på

Brownies

400 gr. margarine
700 gr. sukker
- (som røres GODT sammen).

Derefter
2 spsk. vanille
80 gr. cacao
8æg
240 gr. mel

2OO gr. nødder - grwhakket

Det hele kommes i ovnens bra-
depande, hvorefter nødderne
dryrsses over.

Bages ved 175 grader ca. 25-30
minutter midt iovnen.

Her er så opskriften som Flita
savner. Nu håber jeg ilår tornø-
jelse af den.

Hilsen Vivi

Nye medlemmer
396 Allan Jacobsen, Bygade 4b, Hønsnap,

6340 Kruså,74608672.
Flemming Flugt, Gl. Landevel 1Z V.Sottrup,

6400 Sønderboq,74 Æ75 OO.

Flemming Unger, Slobgade 7,

6200 Aabenraa, 74 62 80 30.
lGrl Heinz Peters, Gl. l(ongevei 83,

6200 Aabenraa, 74 62 05 89.
Finn Wissmann, Skovby Bygade 26,

6500 Vcjens, Nfi n æ.
Rainer Makourski, Skovparken 10,

6400 Sønderborg.
Johan Hartvigsen, Lindvedvej 5,

Øster Snede, 8723 Løsning.

Egon Willumsen, Mommarkvei 296,

6470 Sydals

B1ørn

Trafikuheld isommer!
Der sker jo desværre en del uheld i

Danmark med mc, og særlig i

sommermånederne.
Fra aviserne har jeg klippet:
24 årig kvindelig mc'ist tra ÅtUorg
dræbt, da hun af uforklarlige årsager
væltede, og blev kørt over af en bus.
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Købes
Sikkemaskine (fra bliktud el-
ler lign.).
Fyldningsdøre med tre fyld-
ninger.
Alt litteratur om Aermaccihi
og Bultaco.

Poul Madsen
Lillemommarkvej 38

Telt.74 40 40 0B

Bestyrelsen iS.M.C.C.
Formand: Herluf Jacobsen,
Starup Skowej12, 6100
Haderslev, lelt.74 52 01 23.
Kasserer: Poul Madsen,
Lille Mommarkvej3g,
Li I le mom m ark, 6470 Sydals,
telt.74 40 40 08.

Næstformand: Teddy Sztuk,
Tornhøjvej 25, Tombø|,
6200 Abenrå, tetf . 74 68 58 20.

Best. medl: Poul Christensen,
Frederiksgård 23, Helved, 6440
Augustenborg, telf. 74 47 49 01

Kim Andresen, Posekærvej 40,
6200 Abenrå, tetf. 74 62gg69.
S.M.C.C. - giro nr. 715 33 25

Redaktionen:
Steen H. Eriksen,
Diernæsvej119,
6100 Haderslev, telf. 74 57 58 55

på Nybølbanen ved
Sønderborg

Lørdag den 3. september
er der træning om efter-
middagen.
Søndag den 4. september
træning om formiddagen,
og løb fra kl. 12.00.

Der forventes 50 deltage-
re, heraf ca. 15 danske.
Kom til Nybøl for at se og
høre de gode gamle fi-
re-taktere.

Motorcykler bliver man jo
ikke træt af at se på, så
hvis du kommer til Nybøl
og stiller din mc til
fremsyn, vil det sikkert
skabe megen interesse for
publikum.



kommende AffAnge-
menter

Der er altid mulighed for en tur på
mc'en! Hver onsdag i august og
september måned er der start fra
stranden i Aabenraa, med start kl-
19.00, hvis ikke andet er arrangeret.

AUGUST

20. Madpakketur kl. 8.30 præcis ved
Poul Madsen, Lillemommarkvej
39, Lille Mommark, 6470 Sydals,
tell. 74 40 40 08.

Turen går bl.a. til Fredericksstadt,
evt. med middagspause ved et
mus6um, så iskal huskepasset.

27. Als-løb iSønderborg kl. 10

SEPTEMBER

10. Postkasseløb
arrangeret af Chr. og Herluf
Vi mødes hos Vivi og Steen,
Diernæsvej 119 kl. 13:30.

Starten går kl. 14.00.
Løbelvarer to timer.
Alle kan deltage, dog kun på
motorcykel.
Målet er også Diernæsvej 119,

hvor der uddeles præmier til
vinderne og serveres kaffe med
kage af Vivi, ring 74 57 58 55.
Mød op, og få en hyggelig
eftermiddag.

24. Madpakketur kl. 10 hos Sonja og
Herluf, Starup Skovvej 12 i Starup,
74 52 01 23.

OKTOBER
.12. Firmabesøg på Knokbjerg

Varmeværk. Varmeværket I i gger
ved Marstrup syd for Haderslev.

Bygningen har en gul gavl, så
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den er nem at finde, eller
vi kører fra stranden kl. 19.00.
Tilmelding til Teddy, 74 68 58 20.

26. Onsdagsmøde hos Rita og Chr.,
Gl. Skolevej 1, Tandslet,
lelf .74 407152.

NOVEMBER

9. Onsdagsmøde hos Evaog
Teddy, Tornhøjvej 25, Tu mbøI,
telt.74 68 58 20.

AUGUST
19.- 21. lnternatlonal Britannia Rally

hos Jolly Boger MC Rødkærsbro
lidt syd for Viborg.

19.-21.Alstræf -20år iPø|, MC
Kæden.

26.-28. - 30. Troll-Rally. Fyresdal i

Telemark ved RV 355.
SEPTEMBER
3.- 4. Veterancross på ttybølbanen

ved Sønderborg.
(Se nærmere i bladet).

3. 20 års jubilæum hos
Flagermusene ideres klubhus på
Dyrskuepladsen i Aabenraa.

16.- 18. Høstfest i Yamaha Club Århus,
Mødalsvej 77 a, &471 Sabro.

OKTOBER
5.- 9. IFMA motorcykeludstilling i Y

Køln.
NOVEMBER
12. Stumpemarked i Herning

Hallerne.

'l'1. september Assen, Holland.
25. Mugello, San Marino.

2. oktober Jerez, Spanien.

træf og løb

Superbike

_t


