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Så skulle det prøves igen! - Postkas-
seløb.
Og hvad er så det for noget. Jo, man
finder et område på et kort som er af-
grænset af f.eks. hovedvej og skowe-
Je.

lndenfor dette område laver man en
rute, hvor man placerer et vist antal
" post-kasser".
Buten må ikke indeholde blind+ samt
private veje. Dem som så møder op
for at deltage, får udleveret et kort

over området og
f.eks. to timer til
at lede, og så
gælder det om
at finde så man-
ge kasser som
muligt. Man ken-
der ikke antallet
af kasserne.
Kommer man
forsent i måt, ko
ster det en kas-
se pr. minut, (ik-
ke øl).
Nå, til det aktuel-
le. Chr. havde
været heroppe
og vi havde fun-De fem deltgere md deres præmie. futo: Steen



det en rute som vi gennemkørte, og
fandt de steder vi ville opsætte kasser.

Lørdag formiddag kom Rita og Chr. og
sammen kørte vi ud med kasserne.
Vejret var ikke for godt, det regnede
og blæste en strid vestenvind. Ved Vi-
vi og Steen kunne vi så bare vente på
deltagerne! Tiden fordrev vi bl.a. med
at kigge på billeder fra deres bryllup,
de var bare flottte. Selv ikke Vivi kun-
ne forstå at Steen kunne se så godt
ud!!
Da klokken var lidt i to, var der kom-
met fem motorcykler, og der kom ikke
flere.
Nå, starten blev lidt forsinket, men de
fem "huntere" drønede afsted da
klokken var 14.10, fire drejede til højre
og Søren med Lis kørte til venstre, og
vi andre havde så to timer til billeder
og snak, og var meget spændte på re-
sultatet.

Det kendte vi to timer senere:
Flemming Flugt 8 kasser (bedre tid)
Poul Madsen 8 kasser
Søren Hedegård 10 kasser

(-3 istraf)
Jørgen Andersen 6 kasser
Kim Andersen 4 kasser

Der var opsat 17 kasser.

Takket være sponsorstøtte fra
MINI-MOTOR i Christiansfeld, var der
præmie til alle.
Vi kunne høre på deltagerne at de
havde haft det sjovt undervejs, og Kim
fortalte at han ville lave et postkasse-
løb næste år. Det glæder vi os til.
Vi vil gerne sige tak til Vivi og Steen
for kafte og kage mm.
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Hermed en stor tak til de af
klubbens medlemmer, der hjalp
til med at få Oldtimerløbet til at
blive en succes igen i år, har vi
modtaget fra Lion i Gråsten.
Som en erkendlighed for det
store arbejde vi gjorde, har vi få-
et lov til at ønske en ting til klub-
ben. Bestyrelsen har besluttet
at ønske 1000 stk. klæbemær-
ker, som vi vil sælge for 5,- kr pr.

stk. Jeg bestilte mærkerne i

uge 40, og de skulle gerne væ-
re leveret, så de kan købes på
generalforsamlingen.

?

Teddy
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Det var med en spænding/foruentning
Christian og jeg drog til Nybøl for at
se veteran-cross.
lnden starten gik, var vi en tur i

"ryttergården" for at se på "saggrne",
og hvilke sager. Mathless - BSA -

Monark - Triumph - Jawa m. fl., 6n- og
to cylindrede firtaktere tilbage fra
60'erne. Enkelte totaktere var der
også, Husqwarna, Greeves o.a. Og
der var Metiss+ og Wisard stel,

Vmonteret med bl.a. Mathless og
Triumph motorer.
Man kan stadigvæk købe nye Metisse
stel, og har man selv en motor, bliver
prisen ca. 60.000 kr.

Nu tilselve løbet.
Ved startmaskinen holder 17
cross-cykler klar. Starten går, og
sikken herlig lyd/musik der høres, det
kan ikke beskrives men skal opleves.

Kørernes alder er omkring SG60 år,

men de kan bare det der stadigvæk.
Vinderen blev en belgier der kørte en
Metisse-Tiiumph.
Det var en dejlig ettermiddag,
sammen med en hel del S.M.C.C'ere
og andet godt folk.

Herluf

En strensker med sln Metr'sseTriumph.
Foto: Herluf

er starten gået.



Mølleløbet 1994
Fint vejr lørdag morgen, så det var ba-

re med at komme afsted.
Morgenkaffen skulle nydes i Elstrup
Mølle, og vi var lidt sPændte, idet
"kun" 11 havde bestilt kaffe,- men der
kom da ca. 20 stk.
En del andre sprang kaffen over og
mødte bare op ved møllen, så alt i alt
var der mødt ca. 30 som ville med På
turen, helt fint.
Erna og Gedde m.fl. havde lavet tu-
ren, så afsted gik det.
Det første stop var ved Max's MC,

nogle var inde for at kigge og handle,
andre nød bare det fine vejr udenfor.
Vi fortsatte mod Kegnæs og kørte til

Grønmark hvor vi spiste de medbrag-
te klemmer hos Peter Høi og familie.
De havde dækket op i værkstedet
med borde og stole, og de gav både øl

og vand - se det kalder man service!
Så skulle vi ind og besøge Musse's
Museum ved Kobbelled. Det indehol-
der gamle brugsgenstande fra land-
bruget og den alm. husholdning. Det
var et spændende og interessant be-
sø9, og sikken en have, bare flot.
Ved Drejet blev der gjort en (t)ispause,
inden vi kørte til Go-kart-Centret, hvor
vi betragtede de mange aktive kørere.
Efterhånden var klokken blevet en del
over kaffetid, så vi drog afsted til Nald-
mose Camping for at nyde kaffe/the
og det hjemmebagte.
Der skulle oEså laves lidt sjovt. Det

startede med at køre i slalom og sam-

tidig spise kage og flYtte et bæger
med vand. Der opstod en del sjove si-

tuationer!
Det var vanskeligt at finde en vinder,

men Erna og Cedde fik 1- Præmien, 2.
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præmien fik Rita og Chr. (det var no-
get med en piruette).
Så var der ringridningen der stod for
tur, og efter "omridning" lykkedes det
for undertegnede at vinde for andet år
itræk!
På de næste pladser kom Jens Peter,

Peter Rudolph og Leif.
Efter al den ståhej var det på tide at få
grillen tændt (en pose kul plus 1 liter
tændvæske!), så vi kunne få noOet 

\spise/drikke.
Det var bare en skøn dag, og en stor
tak til Erna og Cedde og deres hjælpe-
re samt tak til Rita og sonia som kom

med kager - og dem der ellers hjalP-

Herluf

NB! Vivil prøve at lægge denne week-
end fast: anden weekend ijuni.
På den måde nåber vi at der vil kom-

me flere og at flere evt. vil overnatte.
Vi ses igen til næste års Mølleløb.

Nye medlemmer

Christian Jacobsen,
Nellemandsvej 24, 6400
Sønderboe,7448-6468.

Flemming Jensen, Stubæk
Vestergade 39, 6200
Aabenraa, 7461-3970.

Kurt Johansen, Østerhøi 14,

631 0 Broage\ 7444-0155.



Da "skriverkarlens" hukommelse
åbenbart ikke er god, hviklet mu-
ligvis skyldes mandens høje alder,
viljeg komme med nogle rettelser.
Det var kun tre rundstykker med
sild, jeg spiste, og han glemte og-

^ . så at skrive at vi kørte gennem det
U 

"arr" r<ryos fem gange, oa nan
forsøgte at guide os ud af Ham-
borg.
Det var ikke skyer der var skyld i

at vi ikke kom ud til Eiderdæmnin-
gen, men at den ældste mand i

truppen, var træt efter den foregå-
ende aftens udskeielser.
Da han fik BMW'en i røven, holdt
han ikke tilbage for en Porche (øn-
sketænkning), men en bedstemor
ien gammel Mazda 323, som kun
kørte 50 km/t. Hun var 150 m væk
fra krydset og hun drejede iøvrigt
ind på den vej vi kom fra, men det
var sku et syn for guder som vil
blive husket i mange år frem.

O ,"n nu tit selve treffet.

Der var det sædvanlige udbud af
billigt japansk isenkram, incl. en
VF 750 fra Als, hvilket udgjorde
ca. 9Bo/0.

Der var mange sidevognscykler,
japanske og BMW med 15" hjul i

højden 8" i breden.

Ellers var der en hel del ældre ty-
ske cykler - NSU-Adler-DKW, med
og uden sidevogn.
Der var også et par Triumph og
BSA.
Og så var der nogle mere speciel-
le, bl.a. en Biough-Superior 680
cc fra sidst i 2O'erne, som var
enormt flot restaureret. Den havde
en JAP V-motor. Der var to stk.
Moto Guzzi Falcone, en 52 model
og en 72 model med kun 300 km
på tælleren, begge så ud som de
lige var trukket ud af forretningen.
Af de lidt mere specielle var der
en Ducati 200 Sport-stel med en
NSU Max motor og stor tank og
lille sæde - en rigtig racer.
Det var 293. gang træffet blev at
holdt og der blev samlet ind til en
gave tilden mand som havde star-
tet træffet - han blev 80 år.

Absolut et anbefalingsværdig træf
at besøge.

PoulMadsen

OBS! Den geniale redaktør har
grublet lidt over hvor tit treffet hol-
des! - En gang om året? - ellers er
treffet nok startet en dag Odin var
et smut i Hamborg i hans to-hjule-
de stridsvogn.
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Der afholdes igen i år

iulestue pG Lyngtofte Kro
den I l. december 199h.

Vi mødes med julemanden kl.
14.00 og medbringer en pakke til
max . 20,- kr. - det er jo ikke det

pakken koster, men spændingen
med at pakke den op.

Og husk - julestuen er jo en
speciel oplevelse tor børn.

Gløgg, æbleskiver samt kattel
the er for egen regning.

Bestyrelsen



lflær hritixk
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Fra fagbladet " lngeniøren"" har vi
sakset følgende artikel.

Forfatteren kører selv en britisk antik-
vitet, hvis motorlarm lejlighedsvis run-
ger i gården bag forlagshuset, så al
telefonsamtale i blokkens travle kon-
torer må indstil/es iflere minutter

Artiklen indledes med nogle nedsæt-
tende bemærkninger om japanske
motorcykler, som åbenbart er for
spinkle til en normal velfodret dan-
ske1 men det hopper viover som ire-
levant og går lige til sagen:

Englænderne, derimod, kan dæleme'
lave køreløjer. Og med humor ikke
mindst. Et britisk motorprodukt vil al-
tid fremstå som en mekanisering af
John Cleese (Fawlty Towers) eller Ro-

wan Atkinson (Blackadder). De to
nævnte herrer kører som en selvføl-
ge i engelske biler.
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En englænderkører er altid let gen-

kendelig. Firhjulsbrugere kan kendes
gå rødrandede øjne, våOt tøj og per-

manente forkølelser, fordi engelske bi-
ler altid er forrygende utætte. Korrekti-
on - de har en god ventilation.

Tohlulsbrugerne er i øvrigt også ka-

rakteriserede ved de røde øjne, det
våOe tøj og forkølelserne. Dette skyl-
des ikke "ventilationen", men det fak-
tum, at de har skubbet deres motor-
cykel tredive kilometer hjem forleden,
nat i øsende regn. En englænderfikt
seret motorcykeltosse kan som regel
også kendes på brækkede ben og
brandsår, fordi motoren eksploderede
forleden, you know.

Af andre symptomer kan i forbifarten
nævnes, at en englænderkører altid
er permanent fattig, fordi 120 pct. af
lønnen går til reparationer.

Til gengæld er en englænderkører
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sprængfyldt med patriotiske løgnehi-
storier om køretøjernes fortræffeligh+
der. Derfor ser en englænderkører al-
tid ud som om, han eller hun har mas-
ser af penge, og du må være forberedt
på historier om køretø1ets evne til at
køre til en eller anden europæisk stor-
by på en skefuld benzin.

At man så har brugt et halv ton olie på
turen er naturligvis en anden sag.

Hov, sagde vi olie? Hvis du vil finde
frem til et engelsk motorkøretøi, er
oliesporene et godt clou. Brug erfarin-
gerne fra din fortids medlemskab af pi-

I gespejderbevægelsen, og søg efter de
- spor, du finder i asfaltjunglen. En eng-

lænder efterlader altid Castrol 50'er
olie fra motoren og en fedtet Cal-
trol 90'er plamage fra transmissionen.

Er der friske benzinpøle, har vedkom-
mende indehaver at køreløyel forladt
scenen inden for de sidste liorten da-
ge.

Omridset af de spildte væsker kan
som regel fortælle, hvilket fabrikat kø
reløjel havde, og glider du i veritable
oceaner af olie - så var det en Tri-
umph! Led eventuelt også efter møtrik-
ker - de falder nemlig altid af. 26 sno-
ringer pr. tomme er BSA, 24 er
Whitworth, og passer dimsen ingen
steder overhovedet - ja, så var det

1igen 
en Triumph.

- Skulle du finde frem til køreteil samt in-
dehaver, så venter der dig en exentrisk
oplevelse. Vi englændertosser snak-
ker Fanden el øre at - og vi bliver ved.
We're on a mission from God, you
know! Vi praler af maskinernes ek-
semplariske design og ekstreme hold-
barhed (i dag - Gud ved om vi også
kan køre hjem.

At skidtet som oftesl ikke er braset

sammen under os, kan vi kun takke
englændernes totale mangel på kom-
munikation for. lngen engelsk motorfa-
brik ved, hvordan elkørelø1 skal skru-
es sammen - eller hvorfor, og de for-
skellige afdelinger i produktionen taler
aldrig sammen.

For at undgå at fremstå som idioter,
overdimensionerer britiske teknikere
alle metaldele med 20o/o og fordobler
godstykkelsen i ørrigt bare for en sik-
kerheds skyld. Så er der også mere
gods at wejse i, når akslen, stellet el-
ler beslaget alligevel knækker.

Plastdele er man så behageligt fri for,
da englænderne aldrig har forstået at
holde oliebaserede produkter samlet
på 6t steO. Til erstatning for plastdele-
ne har briterne i stedet brugt døde træ-
er og døde køer. Det er da også leven-
de materialer, ikke sandt?

På den led kommer en britisk bil hur-
tigt til at veje over to ton og motorcyk-
lerne er designet som jernbanebroer.

Her en nok den sande fornøjelse ved
alkøre britisk. Ud over det dyriske brøl
fra motoren, der effektivt overdøver ly-
den af alt, der falder af køreleilel, er
sikkerheden i top. Den passive sikker-
hed er fænomenal. lkke den aktive,
naturligvis, for det havde forudsat at
bremserne virkede, og det gør de nu
så sjældent.

Men fornøjelsen ved alpløje sit britiske
sværvægtsprodukt som en keltisk,
apokalyptisk helvedeskile igennem el-
ler hen over en lapansk firhjulet bud-
dingeform er klart til stede. Det er der-
for, at vi englænderkørere altid har et
bredt, sadistisk grin. Masochismen bli-
ver jo tilfredsstillet på alle andre punk-
ter. Slå mig, og bid mig også tiOt.

Tiger



Redaktionen syntes lige vi skulle hilse på en gammel bekendt, Harley
Hawg. Der er jo ikke mange der kan huske ham.
Nogle kan - men en god historie kan ikke fortælles tit nok. - Go' fornøjelse!

COIOSSAI EFFRONTTRY PROIIUCTIONS PRESTNTS:
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HÅRLEV HA§MG continued

13

I



Vi vil hermed gerne takke for opmærksomheden ved brylluppet
den 27. august 1994. Tak for den festlige våde espalier ved kirken.

Viviog Steen H. Eriksen

Da Poul Christensen
er blevet "landsbys-
med", holdt han et
lille Hauswarming
den 6. august.
Mange fra klubben
mødte op, nogle
med gaver til både D
køkken, gane og bo
dy, og Poultraktere-
de som sædvanlig
med hjemmebag
(måske ikke hans
eget hjemmebag),
men det smagte
godt, kaffe og en hel
"sidevogn" fuld af
øldåser i isterninger.



Ny belægning på

bremsebakker?
Ring til Herluf, 74 5201 23
eller 74 5280 57.

v-

Bestyrelsen iS.M.C.C.
Formand: Herluf Jacobsen,
Starup Skowej12, 6100
Haderslev, telt.74 5201 23.
Kasserer: Poul Madsen,
Lille Mommarkvej3g,
Lil lemomm ark, 64Z0 Sydals,
lelt.74 40 40 08.

Næstformand: Teddy Sztuk,
Tornhøjvej25, Tombø|,
6200 Abenrå, telf . 74 68 sB 20.

Best. medl: Poul Christensen,
Frederiksgård 23, Helved, 6440
Augustenborg, telf. t4 47 49 01

Kim Andresen, Posekærvej 40,
6200 Åbenrå, telf. 74 62 93 69.

S.M.C.C. - giro nr. 715 39 25

Redaktionen:
Steen H. Eriksen,
Diernæsvej119,
6100 Haderslev, tetf. 74 St SB Ss

TV
svd

Den 25. januar '95 kt. 19.00
præcis, har SMCC arrangeret
et firmabesøg på TV-Syd, Lem-
kecvejl i Haderslev.

Hvem kan ikke tænke sig at se
et TV-program blive til? - Nu
har i chancen, kom til ons-
dagsmøde på W-SyO i Hader-
slev.

Rundvisningen tager ca. to ti-
mer, og det koster 25. kr, det er
incl. en øl eller vand.

Tilmeld jer til Herluf , 74 52 01

23 - der skal være mindst 10
personer for at gennemføre
rundvisningen.

Sådan finder iW-Syd

iii-i"*'Zt'''tt'utr
7tn s,lsJe y'v*-
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kommende AftAnPe-
menter

NOVEMBEB

I okale og i nte r n ati on al e

træf og løb

Onsdagsmøde kI.19.00 hos Eva
og Teddy, Tornhøjvej25, Tumbø|,
telt.74 68 58 20.
Onsdagsmøde kl.19 hos
Flemming Flugt, Gl. LandevejlT,
Vester Sottrup, lelf .74 46 75 00.
Generalforsaml ing på Lyngtofte
Kro kl. 14.

Se nærmere inde i bladet.

DECEMBER
11. Julestue på Lyngtofte Kro k|.14.

Se nærmere inde i bladet.

JANUAR
11. Onsdagsmøde k|.19 hos Poul

Ch ristensen, Frederi ksg ård 23,
Helved, lelt.74 47 49 01.

25. Firmabesøg på TV-Syd,
Lemkesvej, 6100 Haderslev.
Se nærmere inde i bladet.

FEBRUAR
15. Onsdagsmøde kl. 19 hos Kim

Andersen, Posekærvej 40, 6200
Aabenraa, lelt.74 62 93 69.

26. Fastelavn. Vi slår som sædvanlig
katten af tønden hos Kajs MC i

Sønderborg. Det er kl. 14.00.
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NOVEMBER
12. Stumpemarked i Herninghallerne.

DECEMBER
2.- 4. Julezielfahrt i Møllegården,

Nordostvej iVoerså.
Yamaha Club Århus.

2.- 4. Frostskade Træf i skovene ved
Reftele, '15 km syd for Anderstorp,
Sverige. Skilte fra Uno-X
stationen i Reftele.

3.- 4. 2. Jule-Marked i Neumiinster.

JANUAR
6.-8. Vintertræf hos MC Suså,

En glebjergv ej 78, 47OO N æstved.
lnfo: 5380 0710.

20.-22. FIM Vintertræf hos Helsinge
MC Klub, Valbyvej29,
3200 Helsinge.
Overnatning inde og ude.

25.-29. - 24. KrystallRally på Rdndane
Høyfjells Hotel iOtta. Pris pr.

\ person pr. døgn (incl. fuld

rl pension)395,- Nkr. lngen
) tr''ii\ overnatning i telt. Skriftlig

tilmelding inden 31. dec. til:
Krptallrally, Leif Atnesen, N-2080
Eidsvoll, Norge i

28.-29. Vintertræf hos MC Bulldogs,
Abenråvej 161, 6780 Skærbæk.
lnto:74752477.

MARTS
10.-'12. Aurora-Træffen i Bangstorp,

Sverige, 2,5 km nordvest for
Karlskoga advei237.

17.- 19. MC Udstilling "Trafik & Sport
påTo Hlul" i Herning.

Glæbetig Sul
0g

Gobt IlUtår


