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Krqftvqtmeverl«
llqderslev

Vi har været på besøg på Kraftværk
Haderslev (KW-H), og der mødte otte
medlemmer, samt Sørens søn, den
kølige oktober aften.
-Otte medlemmer!? - det var måske
pga. fodbold i fjernsynet.

- Vi fik overtøiet af i
vkontrolrummet,

hvor vi startede
med at se det
avancerede
EDB-system, som
rummer 52 situati-
onsbilleder på fire
skærme.
Via disse to betje-
ningsstationer,
hvor vi desuden
har alarmlister,
hændelseslister,
grafer og meget

mere, kan kedelpasseren overvåge og
styre anlægget.
Der er to mand på hver vagt til at pas-
se anlægget, en kedelpasser og en
krantører.
Det er Sønderjyllands Højspændings-

Kraftv armevær k H ader sl ev ( KW- H). futo: Steen



værk (SH) som har opført og driver
KVV-H, og prisen var ca. 185 mill.
Værket er optørl for at opfylde den po-
litiske aftale fra 1986 omkring den
fremtidige el-udbygning, hvori frem-
går, at elværkerne skal bygge et antal
decentrale KW som i videst mulig
omfang skal fyre med indenlandsk
brændsel.
KVV-H producerer fjernvarme og el
ved forbrænding af affald.
Der brændes 63.000 tons affald samt
1,2 mill. m3 naturgas pr. år i to stk. 4,5
tons ovne, som producerer ca. 25o/o el
og 57o/o fjernvarme af det tilførte
brændsel.
Skorstenen æder 18o/o.

El-ydelsen er på 6,2 MegaWatt og
fjernvarmen på ca. 15 MW.

Kedlerne leverer damp på 65 bar
5201420 med eller uden naturgaso-
verhedere igang, affaldet leveres fra
seks kommuner og vi producerer ca.
for 100.000 kr. om dagen.
Vi gik en tur på anlægget for at se he-
le produktionsforløbet, hvorefter vi
sluttede af i vores kantine med en øll
vand og en lille sludder.

Andreas Brodersen
- medarbejder på værket

Hiælp ved
Oldtimer-
løbet
den27. maj 1995

Ja, så er det atter tid til
Oldtimerløb i Gråsten - og vi har
bestilt godt vejr.
Der bliver som sædvanlig brug
for hjælp til arrangementet, bl.a.
ved indgangene til billetsalg,
salg ved pølsevogne, ølsalg og
alm. oprydning.
I pauserne er der jo en masse
at se på, og mad og drikke i

dagens løb er der også sørget
for.

Lørdag aften er der fri adgang
til den store fest i hallen med
spisning, underholdning og
dans.

Husk! - det er også
S. M.C.C.-arran gement.

Tilmeld jer til Teddy pa tat.
68 58 20.

et

74

Teddy
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nulwtur fu TÅUngtrftr i$rn
Ja, så stod julen igen foran døren, og
vi skulle holde julestue.
Det var der ca. 20 stykker der ville
være med til.
Godt plantet ved bordet med gløgg og
æbleskiver, gik snakken fint. Et par
julesange blev det også tit inden det
spændende øjeblik, hvor gaverne
skulle deles ud.
Hvem skulle være julemand?
Det blev Steen, hans skæg lignede
mest (farven).
Og sikken en julemand.
Efter nogle få minutters fravær, kom
han ind klædt ud som julemand ved
hjælp af kroens Dannebrog!.
Så det kan nok være der kom ,,jugel 

i

æ sykårre", ikke et eile var lørl.
Efter at julemanden havde delt gaver
ud, blev disse pakket ud og betragteU
afprøvel af de heldige.

Efterhånden var klokken blevet
mange - og det var tid til at slutte en
dejlig eftermiddag.
Vi ses igen til næste år.

Herluf

It

De velopl agte j ulestuedeltagere samt,, j ulemanden,,-

l. -\.

Foto: Vivi
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på Lyngtofte Kro
Generalforsamlingen indledtes med
valg af dirigent.
Valget faldt på Jørgen (VF), som star-
tede med at konstatere at generalfor-
samlingen var rettidigt indkaldt.
Derefter fik formanden ordet, for at
fortælle om årets gang.
S.M.C.C. har i årets løb haft iatt 23 ar-
rangementer plus et par strandture
fra stranden i ÅOenrå.
I alt var der 87 medlemmer (ikke alle
havde betalt) i klubben og Herluf Ja-
cobsen takkede for deltagelse i de
forskel I ige arran gementer.
Derefter var det kassererens tur til at
redegøre for indtægter og udgifler i

årets løb.
Poul Madsen kunne fortælle, at over-
skudet i år var på z+te,Z+ kr., og be
holdningen på girokontoen var på
3516,29 kr. og kassen inde-
holdt 216,03 kr. (jeg troede den mind-
ste mønt idag var 25 øre), foruden de
passive effekter.
Regnskabet blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag, så vi
gik videre til valgene.
Kim Andresen og Teddy Sztuk var på
valg, og de blev begge genvalgt.
Som revisor valgtes Peter Juhler og
som suppleanter valgtes Flemming
Hansen og Peter Rudolph.

Under punkt 6, eventuelt, var der op-
fordringer til flere beretninger tra
medlemmernes ture, eller andre erfa-
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ringer der er egnede til at dele med
andre. Også hvis man har ideer til ture
er man mere end velkommen til at,
fremføre dem. t
Derefter gik vi over til diverse hygge-
snak og lidt kaffe/the og kage.

Der var lige en lille hændelse under
generalforsamlingen, som følger:

Bestyrelseåmedlem Teddy Sztuk kom
først midt under generalforsamlingen.

Grunden var, at han havde været på
jagt i Bodum Jagtforening. Her køres
jægerne rundt til de forskellige såter
på gummivogn.

Traktorføreren syntes det var en herlig
dag, så da han kom til Rise Hjarup
rundkørslen, ville han give en om-
gang, så han speedede traktoren op,
og kørte en ekstra runde i rundkørs- -
ren. Men. nan navoe forregner srg, torQ
pludselig tløg jægere, hunde, geværer,
termokander og ikke mindst halmbal-
ler rundt på veien-

Stor panik - ambulancer rekvireret, og
flere kom på sygehus - deriblandt Ted-
dy.

Han havde dog kun nogle afskrabnin-
ger fra flyveturen, trods han tidligere
har været aktiv faldskærmsudspringer.

Traklorføreren fik et chok, og var vist
den mest tilskadekomne.



Så er der en BMWtir

MC-messe DISCOUNTp,is

>

MC-branchen kalder
entusiasterne til messe i
Herning

Efter at man har ligget stilte i fem år,
satser mc-branchen igen på en udstil-
ling.
Den finder sted i Messecenter Her-
ning den 3. - 5. marts.
Udstillingen arrangeres af Motorcykel
lmgorlør Foreningen og Messecenter
Herning.
Henning Kjeldgaard, formand for Mo-
torcykelbranchens Landsforbund, si-
ger at interessen for motorcykler er
blevet stor nok til en udstilling.
Tilslutningen er samtidig et udtryk for
den positive udvikling som motorcy-
kel-branchen også er inde i.

Der er allerede solgt over 2300 net-
to-kvm. udtstillings-areal, og det er
dobbelt så stort som for fem år siden,
lyder det fra Messecenter Herning.
Under udstillingen vil publikum med
førerbevis få lejlighed til at demonstre-
re deres færdigheder både på motor-
cykel og på den ny type EU-knallert.
Det er dansk Kørerlærer Union og
unionens lokalforening i Herning, der
har ansvaret for denne del af pro
grammet.
Udstill in gen omfatter bl.a. motorcykler,
scootere, knallerter, udstyr og tilbehør.
Arrangementet bliver flere gange dag-
ligl garneret af en række underhold-
nings-mæssige indslag. Der er både
modeshows, konkurrencer og der bli-
ver udlodnin g af publikums-præmier.

Et totalt sammenbrud på det spanske
motorcykelmarked giver nu billige
BMW-motorcykler i Danmark.

Lånt fra Erhvervsbladet på foran-
led ni ng at (V F750-Audi).

BMw-importøren i Kolding sender i

disse dage en motorcykel på mark+
det til en pris som er så attraktiv, at
det må være vanskelig at sige nej tit
et køb.
Det er en '93 model, men den er bil-
lig.
I Spanien er der lavkonjuktur, og mo-
torcykler er der ikke råd tit, så impor-
løren er brændt inde med en del mo
torcykler, altså'93 modeller.
Det er den ny 4-ventilede boxer-gene-
ration, R-1100 RS.
lmportøren har hjemkøbt 50 cykler,
men kan skatfe flere hvis efterspørgs-
len er stor nok.
Telefonen har stort set ikke stået stille
siden vi offentliggjorde det gode til-
bud, og vi har sendt 50 andre til Nor-
ge.

Hvor billig er så motorcyklen?
Prisen er 161.976,- kr. excl. levering for
en sports-touring-maskine, som nor-
malt koster 195.975,- kr.
Farve: rød og perlemorhvid.
Den 2-cyl 4-takts luftkølede boxer-mo-
tor yder 90 hk ved 7.250 omdr.
Det lyder måske ikke af så meget,
men det er tilstrækkeligt til at give
BMW'en en tophastighed på 215 km/t
og en acc. fra 0-100 på 4,1 sek.
Gennemsnit kører den 20 km/|.
Sådan!



Sladrespalten
Søndag den 5. februar blev der
observeret en Falck-bil, der (igen)
transporterede en BMW med si-
devogn mod det centrale Als.
Ejeren har for ikke så længe si-
den, erhvervet sig et maskin-
værksted med dertil hørende in-
ventar.
Trods dette, må man konstatere,
at det er nødvendig med exlern
transport af ens køreløj.

I TV Syd blev der vist en udsen-
delse om soldaterne fra krigen i

1864.
Man så en del soldater klædt i de
gamle uniformer, med forladeren
og tornysteret over skulderen.
Bagerst i kolonnen dukkede, efter
finindstilling af fjernsynet, et
kendt ansigt op. Det måtte være
Pascal, ja, det måtte det vaere,
men, men, men -- efter udseen-
det at dømme har han nok været
på vej siden 1864 - godt klaret!

Det var ellers Poul Madsens plan
al køre til stumpemarked i Vis-
senbjerg.
Men, der var en mor der syntes
Poul skulle have tørret køkken-
bordet af, så hun meldte sin an-
komst til en lang weekend.
- Fra påtidetig kitde (VF7S0-Audi)
forlyder det, at selv tirsdagen ef-
ter var bordet pæn og ryddelig.

Besøget på
TV Syd
Alle kom tiltiden, mig selv incl. - men
detvar nok fordi konen var med.
lngrid og Poul C. på BMW'en, var
sent på den, og smed overtøjet på
P-pladsen.
Overtøjet blev hængt på bøjler i gan-
gen, og vi blev vist op på 2. sat til et J
mødelokale.
Anna og Poul bød os velkommen.
Der blev hvisket at Peter Rudolf også
skulle komme, måske kunne han ikke
komme ind, så 6n løb ned for at se ef-
ter ham. Han kom med op, og havde
sin søn med - nu var vi 19 deltagere.

Vi kunne begynde.
(19.03) - og Anna og Poul startede
med at uddele en kopi af aftenens ud-
sendelse, og fortælle, at W Syd star-
tede den 22. oklober 1983 med 6n
udsendelse om ugen.
I 1986 kom W-loven, og TV Syd var
den første af otte stationer, og rekla-
merne startede i 1988.
Budgettet er ca. 30 mill. kr. og det er
en blanding af reklamemidler og li- Q
sens.
Der er ansat 50 personer, de er orga-
niseret i HK, Journalistforbundet og
Metal, derudover er der så en ledel-
sen.

Der blev serveret en øllvand, og kl.
(19.27) blev TV'et tændt, og Anna op-
fordrede os til at følge med i manus.
Den er opbygget i sek. (sekunder),
som en programmedarbejder hele ti-
den informerer speakeren om i ørete-
lefonen.
Så samtidig med at speakeren skal
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oplæse fra manus, som hun selv har
skrevet, skal vedkommende også føl-
ge med i hvad der bliver sagt i øret -

uden at lade sig mærke med det.
Det er måske grunden til at der som-
me tider bliver "stammet" lidt i det.
Speakeren har et (vo . . .) i sit manus,
der fortæller at der skal speakes over
et billede.
Navneskilte er på skærmen i ca. 6-7
sekunder.c
Anna slukkede for TV'et, da hun men-
te at vi ikke var kommet for at se ljern-
syn, og fortsatte med at fortælle om
husets gang.

Dagen starter kl. 7.00, hvor journali-
sterne gennemlæser alle landets avi-
ser. Måske er der noget af interesse.
Kl. 9.00 er der så redaktionsmøde,
hvor emnerne bliver diskuteret og så
er det om at komme afsted.
Tre hold - kameramand, tekniker og
journalist - forgrener sig i det sydjyd-
ske hver dag.

Flytningen til Kolding blev slet ikke
diskuteret, det var en aftale fra begyn-

^delsen, men både Anna og Poul kun-

!h" ou opryse, ar oe oegge ooeoe r Ha-
derslev!
Afstanden i Syd- og Sønderjylland er
nok mere central fra Kolding, da yder-
grænsen er Ry ved Silkeborg og
Kruså.

Rundturen i huset kunne starte, og vi
deltes ito hold.
På redaktionen sad Søren Vesterga-
ard sammen med et par kolleger og
arbejdede.
På kaffemaskinen stod der: "Luk mig,
ellers fordamper jeg", hilsen Vand.

I en af gangene hænger der et kort
over Sydjylland, og der sættes en nål
i kortet for hvert sted der besøges.
Der var fotos af kort helt fra begyn-
delsen, og man kunne tydelig se stig-
ningen for hvert år.

Redigeringsrum - (Et sekund består
af 25 billeder som kan redigeres en-
keltuis, og hvis man tager en udsen-
delse om bl.a. krokøbet i Ejstrup ved
Kolding, tager det i gennemsnit 6n ti-
me at redigere 6t minuts sendetid) -

og lydstudie m.m., båndmagasin,
møderum o.m.m., huset er stort (men
ikke stor nok).

I studiet oplevede vi en fantastisk stu-
dievært, Jørgen VF og Rikke, der
blev spurgt om, hvordan hun fandt på
at melde sig til Miss Kegnes. "Det var
da nemt", sagde Rikke "Der var ikke
andre emner".
Samtidig var det andet hold i redige-
ringsvognen (pris 6,5 mill.) for at se
vores fantastiske produktion.
Et studiekamera koster den nette
sum af 350.000,- kr.

Senere byttede vi, og kunne grine af
de andre amalørcr.

Begge hold mødtes så igen i forhal-
len, hvor vi fik en snak med speaker-
pigen Birgitte, der havde haft probl+
mer med at få de to piger, der skulle
fortælle om en Australien-tur, til at si-
ge noget. Hun måtte "trække" hvert
ord ud af dem.

Efter godt to timers interessant rund-
visning, sagde vi farvel ude på
P-pladsen.
Der var jo ikke noget sted at få kaffe,
da klokken var blevet så mange.

Viviog Steen
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Program:

Fredag:

l-ørdag:

Søndag:

J

Evt. ankomst og alm. hygge.

Vi ser på øen, tænder evt. bål ved stranden
(afhængig af vejret). Om aftenen griller vi og
hygger os på pladsen.

Opbrud i løbet af formiddagen eller man kan
blive til mandag.

Dette må den enkelte dog selv ordne med
campingpladsen, telt.74 58 44 82.

I

Ang. tilmelding, haster det pga. tidspunktet for turen,
dog sen'est den 9. april. Dette er især for dem der vil
have hytte/campingvogn, da de ellers bliver udlejet til
anden side.

For dem der vil leje hytte/campingvogn, er tilmeldingen
bindende efter denne dato.

For telte er det den 14. maj pga. det store rykind, samt
muligheden for at ligge samlet.

Så fat telefonen og vær med til at gøre turen ligeså god
som de andre.

Svend Christensen

Telefon 74 47 25 01

Færgepriser: MC Tlr....-............ 16,00 kr.

Bil T1r................. 32,00 kr.

Voksne T1r................. 16,00 kr.

Børn T|f................. 8,00 kr.

Afg. Arøsund 12.40 - 13.40 - 14.40- osv.
- Dog minus afgang 2O.4O.
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Veien mod

Af Gitte Juhler Callesen
Børnehavepædagog

hqqdanr.c-r't

PÅ MOTORCYKEL!

N ord m ændene kalder ofte
selv deres land "det lange
upraktiske land".
- Og langt er det virke-
ligt, 1750 km i luftlinie.
Norge er otte gange større
end Danmark og har 4,2 mil-
l. indbyggere.
Der er vide ubeboede stræk-
ninger, bjergland med glet-
scher, stejle bjergsider, skar-
pe tinder, skovlandskab,
vandfald og brede dale &
-fjorde.

tD

Jeg hedder Gitte Juhler Calle-
sen og er 28 år.
Min ven, Flemming Flugt, har
haft en mangeårig drøm

-. 
KØRE TIL NORDKAPP
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Det syntes jeg ville være en sDæn_
dende oplevelse, så i foråret '93 var vi
på en prøvetur til Østrig. Vi ville prøve
al køre et længere stræk sammen,
samt at finde ud af, hvad bagagen
skulle indeholde.

Vores tre ugers sommerferie skulle i

år bruges til en tur mod lshavet oå
motorcykel. Bejsens mål var NORb-

Proviant, telt, sovepose og Danebrog
blev pakket på cyklen, og Oen torl
svandt ligefrem under det store læs.
Motorcyklen er en yamaha XT 600 Z,
og vores megen oppak gjorde, at vi
ofte blev genstand for smil og større
interesse.

Mandag den 9. august rullede vi af-

o;l::,$ifl i[ilTffiJ: J' ;3T:#
og mange tusinde kilometer senere.
Vi havde valgt at sejte Hirtshats _ Kri_
stiansand retur. Det er imponerende,
at en sejltur på kun fire timer, kan
bringe os fra et fladt terræn som Dan_
mark tit et ktippefytdt tand.

Hardanger

Da teltet var pakket sammen og vi
havde fået regndragt på, var vi ttår tit
ferieturens første må|, nemlig Hardan_
ger.

telele tit Hardanger er mange. Vi
havde dog valgt al køre via Kristian_
sand - Setesdalen og over Hauke_
lifjeld. Landskabet var storstående,
konstrastfytdt og mangfotdi g.

Dagens første stop skulle ha, været
hos en bagerl - men ak, vi blev kloge_
re. De store afstande i Norge gør, al
der kun findes 6n butik i Oe enfette
landsbyer. Butikken har til gengæld
lidt af hvert. Vi smilede og greå os
selv lidt i øjnene, da vi var inde i den
første. lsenkram og madvarer lå i en
noget rodet forvirring, og vi følte os sat
tilbage til 70'ern es dekorationsmetode.
Vi fik dog købt tidt tørt morgenbrød.

Om aftenen slog vi lejr i den idylliske
by Loflhus, som ligger midt i Hardan_
gerfjordens rigesle frugtavlsområde.
Teltet blev slået op undet et af cam_
pin gpladsens man ge kirsebærtræer.

over havet, I fjeldene er det vigtigt, at
især motorcyklister er opmærksomme
på de mange får, der færdes frit i flok.
De er ofte ved vejrabaterne, samt at
de udnytter de mange tuneller til at
varme sig i.
Turen over fjeldet var så koldt, tre gra_

Lige fra morgenstunden regnede det 9"t, utvifaktisk kun fik taget et biltede.
på vores første feriedag i liorg", hr- Del var af nordens højest beliggende
møret var dog strålende. 

;;?uo::n,"r, 
hvor vi fik tidr ,årmr at
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Et område på 18.830 km2, med
247.OOO indbyggere -

det er Sør - Trøndelag

På hovedvejen E6 bliver trafikken tæt-
tere i takt med at vi nærmede os
Trondheim, som vi kører ind i ved
1zl-tiden. Vi er heldige med vejret og
får de første varme solstråler på ture.
Trondheim er Norges tredje største by.

Det er mærkeligt at komme til storby-
ens hæsblæsende tempo efter et par
fredfyldte dage. Vi ville se lidt af by-
ens sevaerdigheder og kørte direkte
ned til Nidaros-Domen, hvor vi parke-
rede motorcyklen.
Nidaros-kirken er Norges største nati-
onal-helligdom samt Norges største
middelalderbygning. Den er .101 meter
lang og 50 meter bred. Byggeriet star-
tede i 1100{allet i romansk stil, og
sluttede i 1320 i gotisk stil.
I 1869 begyndte, efter flere brandøde-
læggelser en restaurering, og man
tror næsten det er løgn, men restaure-
ringen er endnu ikke færdig. Facaden
minder mig om Notre Dame kirken i

Paris, og da denne blev indviet i 1345
er det måske ikke en tilfældighed!?
Fra kirken kørle vi ned til den gamle
bybro der tører over Nidelven. Broen
har flotte udskårne portaler, og vi ser
de gamle købmandshuse, der er byg-
get på pæle lige ned i elven.
De ældste af husene er fra 168'1, i dag
er de moderniseret og indrettet til luk-
siøse ejerlejligheder, restauranter
m.m.
Vi fik os en middag i en af de restau-
rerede huse langs Bryggen. Vi spiste
Pizza, serveret på norsk man'er. Piz-
zaen serveres udskåret som en lagka-
ge, og retten spises med "klØr fem".
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Sent på dagen slår vi lejr nord for
Trondheim, hvor vi lejer en af de utalli-
ge hytter der er på samtlige camping-
pladser.
Priserne varierer meget, men for en
to-personers hytte er gennemsnitspri-
sen ca.100 N.kr.
Vi prøver på bedste vis at tørre vores
lø!. Handskerne kommer efter min
mors gamle husråd i ovnen på SO gra-
der i et par timer, og bliver nogenlundq-
tøfie L næsle oags ,r, 9en3
nem......

Nord - Trøndelag

Nord - Trøndelag dækker et areal på
23.867 km2, og har 126.550 indbygge-
re.
E6 løber langs med fjorde og store sø-

er i et afuekslende terræn.
E6 er Norges hovedvej, og ofte var ve-
jen i en sådan stand, at vi undrede os
over, at det var den største og eneste
vej nordpå, Vi følte vi kørte på en lille
dansk landevej. Det er altså ikke uden
grund, at nordmændene har ry for at
være gode bilister. Flemming havde

1il,:å,,j",H:.,"?["'Jfi"1',å']",:"p
kunne sidde bagpå og nyde udsigten,
samt få en lur når trætheden meldte
stg.

(V i fo rts ætte r d e n sp ænde nde
beretning i næste nummer.)
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S.M.C.C. siger til lykke med
fødselsdagene:

Peter Høy 30 år
Svend Christensen 40 år
Laue TandrupT5 år

Den 31. marts fylder
Kaj Boilesen, Haderslev
80 år.

Merkedoge Motorcyklister

3

er sure på politiet
Denne overskrift stod i JydskeVestkysten
den 26. november '94, og kommer sik-
kert efter at politiet beslaglagde en del
Harley Davidson motorcykler.
Haderslev Politi mødte op i Brændstrup,
mellem Rødding og Gram, 15 betjente
med hunde kom lor at omringe huset.
De troede åbenbart de ville flygte fra
stedet.
De havde kun 6n ransagningskendelse,
men tog alligevel fem motorcykler med.
Samtidig beslaglagde de en container i

Århus Havn, der indeholdt seks motor-
cykler, som de havde købt i USA. Dem
har vi dog fået igen, fortæller Jens Mul-
ler og Gert Holm (MAX).
Max og jeg har haft en med hjem fra
USA, da vi var på et tre måneders kur-
susiFloridail9SS.
OBSI Der er leveret en del af de beslag-
lagte mc tilbage landet over, men politiet
efterforsker stadig sagen.

Er Nimbus din interesse:
Så skal du læse jan.-febr. nummeret aI
Samvirke, medlemsblad i FDB.
Her skriver forfatteren Anders Bodelsen
om

Motorcyklen som nægter at dø

Over en femtedel af Nimbus-udgaven
Humlebien kører stadig - 35 år efter at
produktionen sluttede.
I dag er der nærmest en kult omkring
Nimbus'en, som blev udtænkt og produ-
ceret af en genial dansker i århundre-
dets begyndelse.

Det er indledningen til en god historie
som er værd at læse - og Anders Bodel-
sen slutter: "Klassisk dansk musik lra
det tyvende årh undrede".

Nyt fra Christiansborg
Hvis Jacob Haugaard bliver træt af
det danske Folketing, skulle der være
muligheder for en karriere som under-
visni ngsminister i Swaziland.
I hvert fald er Haugaards krav om
mindre sex på læreværelserne taget
op i Swaziland, hvor to skolelærer er
blevet fyret for at dyrke sex med ele-
verne.
Tidligere på året udtrykte landets un-
dervisningsministerium bekymring
over det stigende antal af gravide sko-

Slepiger, og ministeriet advarede ele-
- verne mod intime enetimer,

Hvis han ikke allerede er det, har Ja-
kob Haugaard nu chancen for at blive
verdensberømt. Den amerikanske
Tv-station CNN har som tytd mellem
sine nyheder blandt andet en række
quiz-spørgsmå|, som seerne kan for-
søge at besvare for sig selv.
Et af de spørgsmå|, CNNs seere ver-
den over for øjeblikket får, er såle-
des: "Hvilken entertainer blev for ny-
lig den første komiker, der er blevet
indvalgt i det danske parlament?,,
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kommende AffAnPg-
menter

MARTS
8. Onsdagsmøde hos Vivi og Steen

kl. 19.00, Diernæsvej119, 6100
Haderslev, lelt.74 57 58 55.

22. Onsdagsmøde k|.19.00 hos
Kirsten og Peter Juhler, Mølmark,
Søndergård Bønnelandsvej 4,

6310 Broager,lelt. T4 44 1'1 35.

APRIL
5. Onsdagsmøde hos Sonja og

Herluf, Starup Skovvejl2, Starup,
6100 Haderslev, telf 74 52 0123,
og det er også kl. 19.00.

22. Postkasseløb hos Kim Andresen,
Posekærvej 40, 6200 Abenrå.
Vi mødes hos Kim ca. kl. 13.00 og
starten går kl.14.00 præcis.

MAJ
3. Onsdagsmøde på stranden i

Åbenrå.
Vi mødes kl. 19.00, ogkører ad
små veje til Jels, hvor vi sikkert
finder et sted at få kaffe.

20. Madpakketur til Peter Ovesen,
Harndrup, Fyn.
Vi mødes ved Karoline cafeteriet
ved den gamle bro k|.10.00.
Poul Madsen tører så an, og vi
skal bl.a. se speedwaycykler,
Westri og så det specielle
værksted. - Og måske har Poul en
lille overraskelse i baghånden!

26. Skagen-Gråsten løbet, med start
fra Skagen kl. 7.00 om morgenen.
Forhør nærmere hos Teddy, telf.
74 68 58 20.

27. Oldtimerløb i Gråsten.
(Se omtale ibladet.)
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Er der nogle der vil hjælPe, så
ring tilTeddy, lelt.74 68 58 20.

JUNI
2.- ø-lut tilArøved Haderslev.
5. Svend Christensen har igen

arrangerel en tu( denne gang til
Arø.
(Se nærmere inde ibladet.)

9.- Naldmose Camping lMølleløb
11. (Omtale af arrangementet inæste

nummer.) U

tokate ffæf og løb
MARTS

11.

17.

30

3.- "Trafik & Sport" på fo Ulut.
5. Det foregår i Herning-Hallerne

fredag lørdag og søndag.
Stumpemarked i

Herning-Hallerne.
3. int. Jævndøgnstræf, MC
Touring Camp, Nødage(
Djursland.
Bakken Abner. Vil ivære med til
alkørc fra Nørrebrogade kl. ca.
19.00 til Bakken.

APRIL
1. Skjern Motorcykler holder åOent Q

hus.
Albion holder kaffemøde ved
Snoghøjgård, under den gamle
lillebæltsbro på Jyllandssiden.
Åbent Hus og'10 års
jubilæumsfest hos MC Road
Riders, Esbjerg.
Mødested på Esbjerg Torv kl.

14.00.

lnfo: Man-ons-fre efter 19.30 på

75 13 00 69.
FarmerTræt.
lnfo: 97 19 82 54 fredag kl. 20-21.

13.

13.

15.



MAJ i7. BornholmerTræt.
5. MC Touring Camp åbner. 29. Bakken lukker. Afgang fra

lnfo: MC Touring Camp, Nørrebrogade fl. ig.OO.
Nødagervej 32, Nødager, 8560
Kolind, telf. 86 39 2815, tax8627 OKTOBER
31 '19.

5. MC Karavanen '95.
(Se nærmere i bladet).

5. Midtjyde-Træf.
Ungskuepladsen ved Herning
Messecenler.

v 12 -12 Ktippetræf.
Musik, konkurrencer, præmier. MARTS
Skiltet fra motorvejsafkørsel 47 og 6.- Daytona i Florida.
49. 10.- Aurora træffen i Bangtstorp,
Klippevej 7,5220 Odense SØ, tetf. Sverige, 2,5 km nordvest for
65 95 14 63.

12.-Elmer-Tr f '95
Karlskoga.

- Herningvej, Holstebro. APRIL
lnfo: 97 41 16 91 15. Stumpemarked i Husum.

19. Djurstræffen hos Grund MC, 15.- 24{imer Le Mans, Frankrig.
Nordkystvejen 1 E, 8961 30. 6-timer Assen, Holland.
Allingåbro.
lnfo: Ons. og fre. tetf. 86 491192. MAJ

20. Dansk Jumborally - for sidevogne. 7. Superbike (SB), Hockenheim,
lnfo: Telf. 86 27 2515.

26. MC Festival iJels.

JUNI

Odense NV.
lnfo: Telf. 66 14 59 89.

Koldby.
Skilte fra hovedvej A1't.

14. 12. Efterårsfest, Fraugde MC.
15. lnfo: Telf. 65 9514 63.

Tyskland.
7. Road Racing (RR)Jerez,

Spanien.
21. SB, Misano, ltalien.

28. SB, Donnington Park, England.

JUNI

16.- 10. Fulltreffet hos Sandnes MC,
Norge.

mellem Gieten og Borgen, ca.25
km øst for Assen, Holland.

internationale

træf og Iøb

2.- Tigertræf m. levende musik. 21. RR, Nurburgring, Tyskland.u 5:t#å'fJu"'
2.- "Midt i verden-træf,,.

St. Pederstrupvej65, 5210 '11, RR, Mugello, ltalien.

9.- Nipoon TsudoiJapaner træf hos '16.- 9. Biker Fest hos Motoclub Motars
MC Brombasserne, Randers. i Villanova de S. Daniele - Udine,
lnfo: Telf. 86 41 4979. ca. 100 km nord for Venedig.

18. SB, Monza, lalien.
AUGUST 23.- Hondsrugrally ved Het' 11. Thy Træf på lrupling Camping, Drouwenerzand i Brouwen

tnfo: Tetf aften 9g 21 tg 05. 24. RR, Assen, Hoiland.
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Deadline for næste nr. er 23. april '95.

,Kontingent skal betales senest den
cJ1. marts'95.

30.-7. MC Træf hos MC Eagle Eyes i

Fahrendorf, ca. 40 km vest for
Hamborg.

JULI
2.- 5. int. Four-Stroke Rally.

!ekiet.
5.- 50. FIM Rally i Målselv, Norge.
9. RR, Le Mans, Frankrig.
14.-21. Østrigsmøde i Steyr ved

Gasthaus Zur 1000 Jahrigen
Linde, Panholzer im Ramingtal,
Øslrig.

23. RR, Donnington Park, England.

Bindestreg O efter dato betyder, at der
er arrangement iflere dage.
Bing til redaktionen, hvis i er i tvivt om
hvor træffet holdes.

Bestyrelsen iS.M.C.C.
Formand: Herlul Jacobsen, Starup
Skowej 12, 6100 Haderslev,
lelt.74 520123.
lGsserer: Poul Madsen,
Lille Mommarkvej 39, Lillemommark,
6470 Sydals, tel|74 40 40 08.
Næstformand: Teddy Sztuk,
Tornhøjvej 25,Tombø!,
6200 Abenrå, telt.74 68 58 20.
Best. medl: Poul Christensen,
Frederiksgård 23, Helved,
6440 Augustenborg, telf. 74 47 49 01

Kim Andresen, Posekærvej 40,
6200 Åbenrå , telt.74 62 99 69.

S.M.C.C. - giro nr. 715 33 25

Redaktionen:
Steen H. Eriksen, Diernæsvej 119,

6100 Haderslev, telf. 74 57 58 55

Skriv til
Kubikken

Er der virkelig ikke nogen der
oplever noget med deres
motorcykler?

Det er meget pussigt, at hvis man
gennemlæser de sidste to års
Kubikken, er det de samme
personer der skriver om deres
oplevelser.
Et medlemstal på næsten 100, er
meget flot at en klub i dag, men er
det kun de syv af dem der "j<ører"
en tur på motorcyklen.

"Næsten" uanset hvad ioplever,
kan der skrives om. Det kan
endda være at tanten lige er død
og det var en mægtig begravelse,
for i mødte vel på mc?

Nu spøg til side - for det er vel ikke
nødvendig at gå så drastisk til
værks.
Nej, kør en tur på motorcyklen.
Spørg et klubmedlem om han/hun
vil med. Se jer om i Sønderjylland
- eller måske i hele Danmark eller
Tyskland.
Der er en masse at opleve af
spændende ting, se på bagsiden,
om der var noget der kunne friste!

Bedaktionen håber på, at
sommeren vil bidrage til nogle

artikler i Kubikken.

M.v.h.
Steen
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