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var en god tur ud i den skønne
natur.

Vi startede med morgenkaffe
på Cafe Anton i Guderup og kl.
1'1.00 startede vi turen gennem
det skønne Nordals.

Det gik først gennem Nørre-
skoven og ud til Himmark
strand, hvor vi havde et lille op
hold. Turen gik videre mod Føl
og Holm, og her var vi inde og
se hvor de er igang med at la-
ve den gamle Hjortespringbåd.

Bl.a. fik vi en interessant histe
rie om, hvorledes Hjortespring-
båden er fremfundet og nu
genopbygges.

Derefter kørte vi op igennem
Holm by og ud mod Nørrelyk-
kevej, hvor Kedde glemte at
dreje af og derved ledte os ud
på et vildspor.

Vi endte på en gårdsplads.

Efter igen at være på rette vej,
kørte vi til Rugløkke 32, Nord-Havntierg Mølle futo: Eslher



borg, og her spiste vi vores medbragte
mad.

Turen gik videre i den skønne natur, og
vejret var med os.
Vi kørte hen for at se den gamle Havn-
bjerg Mølle. Årstallet '1612 var indhug-
get i en bjælke i den gamle mølle.
Turen gik nu ud igennem Nørreskoven
til Naldmose Camping, hvor vi fik en
god kop kaffe med dejlig hjemmebag.
Vi hyggede os med lumske spørgsmål
og der var også ringridning på motor-
cykler, hvor Herluf var den heldige vin-
der.
Vi sluttede af med at grille sammen.
Det var en rigtig god dag.

Esther

Resultater fra konkurrencer
ved Mølleløbet.

Gættekonkurrence:
1. Grethe (vores værtinde)
2. Hanne

Ringndning.
1 Herluf
2. lngrid / Carsten
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Balancekunst.
1. Mai
2. Poul C.

Præmiesponsor:
Sjøholm Motorcykler, Sønderborg

Uden mad og drikke . . .

- 
Tak til Eva, Kirsten, lngrid og Sonja

for kager og kaffebrygning m.m.

Vi ses igen næste år 2. weekenO ijuniY

Herluf

Klubmærker i plast koster 5,00 kr.

Klubmærker i stof koster 25,00 kr.

Klubtrøjer koster 50,00 kr.

Ring 74 52 01 23, så vil Herluf
ekspedere de bestilte varct
straks.

Merkedoge

Startstedet Cafe Anton iGuderup.
Foto: Esther

r-I\
S.M.C.C. siger til lykke med
fødselsdagene:

Bente Brink 40 år

Per Allan 40 år



furtsættelse af Gittes beretning om turen til
Nordkapp.

Vejen mod

Sidst på eftermiddagen pakker vi at-
ter teltet sammen ogkører ned til fær-
gelejet. I ventetiden taler vi om at
charmen ved sejlturen til øen, nødigt
skulle gå tabt. Nordmænd har fortalt
os, at en tunel fra Kåfjord til Magerøya
er under planlaegning.

Y
Så går det hjemad igen

Vi havde på forhånd plantagt at hjem-
turen skulle gå gennem Norge, da der
var flere seværdigheder vi gerne ville
se. Ved 19{iden forlod vi Magerøya,
og efter sejladsen kører vi 1 'tl2 times
tid ned ad E6.
Ved en flod slår vi teltet op, laver et
bål og nyder naturens stilhed. I Norge
er det tilladt at campere overalt, bare
det er 150 meter fra fast botig.

Uheld -ak, ak! (Foto: Gitte)

Efter en god nats søvn, er vi på turens
ottende dag, klar til vores næste mål -

en hvalsafari.
Vi skal ud til agruppen Vesterålen
nord for Lofoten. Der er endnu et styk-
ke vej, og vi regner med at skulle bru-
ge to dages kørsel.

Uheld

Sidst på eftermiddagen er vi ca. 200
km nord for Narvik, og her har vi tu-
rens andet uheld. Bagdækket punkt+
rede. Luften var langsomt sivet ud, og
vi holdt midt ude på en øde landevej.
Flemming havde hjemmefra taget
dækpilot med, og i følge brugsanvis-
ningen skal det sprøjtes ind i dækket,
og alt er så i orden Men, men,
så nemt gik det ikke, dækket forblev
uden luft.
Bagagen blev pakket af, og vi snakke
de om hvordan vi nu skulle gribe sa-
gen an. Det løste sig dog af sig selv.
Nogle nordmænd i en stor varevogn
stoppede, og inviterede os med hjem
til deres gård, hvor vi kunne få lappet
bagdækket. Vi fik hurtigt læsset baga-
gen ind i varebilen. Mens Flemming



ordnede bagdækket, nød jeg en kop
varm kaffe i en af Norges mange træ-
huse.
Vi blev hos dem i ca.l 112 times tid og
fik en god snak inden turen gik vide-
re. Klokken var ved at være mange,
og ved 21{iden fandt vi et sted hvor
teltet blev slået op.
Næste dag skulle vi køre ca. 300 km
for at komme til Andenes (hvalsafari).
Vi stod tidligt op, for at kunne stå telr i

god tid. Efter en halv times kørsel
havde vi desværre turens tredje
uheld. Bagdækket punkterede igen,
og denne gang med et brag.
Vi kørte med en hastighed på ca. 80
km/t. Takket være Flemmings mange-
årige erfaring slap vi heldigt. På bed-
ste vis fik han farten bremset ned -

motorcyklen kurede hen af asfalten -

og til vores held landede vi i en af
Norges få bløde rabatter.
En del blå mærker, choket og nogen
materiel skade slap vi med, og velvil-
lige mordmænd hjalp os med at få
motorcyklen rejst op.
Hvor fik man nu et nyt bagdæk? Jeg
blev ved bagagen og motorcyklen,
mens Flemming tog på stop tilbage til
en lille by.
Efter et par timer dukkede han op
med et nyt bagdæk. Det koste-
de 1050,- Nkr. og 450,- Nkr. i taxa.
Bagdækket kom på, blinklyset fik pla-
ster, og vi besluttede alkører videre.
Vi havde virkelig haft held i uheld -

200 meter før uheldstedet gik det brat
ned til en flod.
Dagen sluttede med en idyllisk tur
mod Vesterålen, hvor vi slog lejr på
en campingplads i Andenes. Endnu
engang måtte vi hovedrystende undre
os over den skiftende natur. Vi lå med
udsigt til et rigtigt Dansk Vesterhavs
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klima med hvidt sand og klitter. Yi nød
aftenskaffen samt udsigten, og gik tid-
ligt til køjs.
Choket over uheldet sad endnu i os
begge, samt at vi var noget forslåede.
Vi fik os en god nats søvn, og vågne-
de op til dagen hvor vi skulle på . . .

Hvalsafari

Morgenen var mild og solen.r"tT?9V
godt, vi var meget forventningsfulde-
og tog klokken 10.30 ned til hvalcente-
ret. Turen kostede 575,- Nkr. pr. per-
son.
Guiden viste os rundt på centeret og
fik fortalt en masse, om de pukkelhva-
ler der lever i Nordishavet. Klok-
ken 11.30 tog vi ud med hvalbåden,
som var en gammel tråler fra '55. Vi
var ca. 60 personer ombord, samt
nogle guider. Tråleren sejlede 11/2 fl 2
timer i nordvestlig retning. Trods det
gode vejr, var der en del søgang, og
nogle af os var knap så søstærke. På
turen ud var jeg en af dem der hang
ud over rælingen.
Da vi kom ud til området sagtnede trå-
leren farten. Alt var stille og alle spej-
dede ud mod havet - nord - svd - øst
vesl. -
"Hval, hval", råbte en af hvalforskerne.
lmponerende, den store pukkelhval lå
lige op til overfladen, den ville dog ik-
ke forstyres af os, og efter lidt sprut-
ten, dykkede den igen. Vi spejdede ef-
ter andre hvaler, og ca'll2 sømil læn-
gere ude, så vi en.
Vi sejlede derud og atter blev der foto-
graferet og hvisket. Tiden står stille -
med 6t vinker den farvel med sin 20
meter og 40 ton tunge krop. Vi fik alt i

alt ca. set 20 hvaler og efter et par ti-



mer går turen tilbage med fuld fart.
For mig er det atter tid til at hænge ud
over rælingen, sammen med de an-
dre mindre søstærke gæster.

Lofoten

I følge alle nordmænd, er Lofoten
Norges paradis. Da vi dagen efter
kørte ned langs Vesterålen og Lofo-

Vten, for at komme til færgelejet i Syol-
svær, forstod vi hvorfor.
Stejle fjelde, irgrønne marker, små
idylliske søet - alt midt i et stenland-
skab.
Sejladsen fra Svolsvær til Skutvik tog
et par timer, og vi slog lejr på en cam-
pingplads i Røkland. Der vagte vi at-
ter opsigt, da vi satte kompressoren
igang. Kompressoren sætles i cigaret-
tænderen på motorcyklen, og efter 20
minutter er der luft i vores dobbelte
luftmadras.
På turens 13. dag stod vi tidligt op, og
kørte i retning mod Trondheim. Vi nå-
ede faktisk at køre 643 km den dag,
helt utroligt i Norge. Vi tog ca. 12 lt-
mer om luren, og der var ikke mange

pauser undervejs. De små smalle veje
samt de mange sving, gør at farten lig-
ger et sted mellem 60 - 80 km/t.
Den aften slog vi teltet op i regnvejr,
og efter et bad nød vi at lytte til trom-
men fra dråberne mod teltet.
Lige indtil næste morgen havde det
regnet - - Alt var vådt. Støvler blev
tømt for vand, styrthjelmen var våd in-
deni, og mit humør sank til nul-punk-
tet. Flemming tog det dog med et smil,
og jeg kunne godt se at min surmulen
ikke gjorde mine ting tørre.
Så vi pakkede teltet sammen, og var
klar til turen mod den berømte . . .

Troldstigen - Geiranger

Begnen fortsatte og vi ankom til et af
turens højdepunkter i tåget og vådt
vejr. Forinden benyttede vi os af et
busskur, hvor vi fik lavet lidt kaffe i læ
for regnen. Ved 17{iden tog vi så ve-
jen op ad Troldstigen.
Serpentinervejen er hugget ind i klip-
perne, og udsigten siges at være fan-
tastisk. Vi så dog intet på grund af tå-
gen, vivar dog om formiddagen blevet
advaret af nogle danskere, der lige
kom fra det tågede område.
Regnen holdt op. og efter en times
kørsel, kom vi til den inderste del af
Storfjorden, nemlig den berømke Gei-
rangerfjord.
Fjorden skærer sig 100 km ind i lan-
det. lnden vikører ned i dalen, stopper
vi for at nyde den flotte udsigt over
fjorden.
Teltet slår vi op på campingpladsen
der lå ned til fjorden. Næste formiddag
beslutter vi at leje en Speed-båd, selv-
om prisen var '180,- Nkr. Det var pen-
gene værd.Fuld oppakning (Foto: En skovtrold)
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Turen gennem fjorden var utrolig
smuk, vi så det berømte vandfald "De
Syv Søstre" og ledte lidt fortvivlet ef-
ter det llge så kendte "BrudeslØret",
som vi går udfra atvi har set.
På turen derlra kørle vi gennem den
lille by Geiranger med 200 indbygge-
re, og op til Ørnevejen. Vejen blev åb-
net i 1954, og trods de 11 sving på den
otte km lange stækning, med en stig-
ning på 100/0, var udsigten fantastisk
De otte km tog 45 minutter.
Turen dagen igennem var smuk, og vi
kørte de 400 km ned til Vagenes, hvor
vi slog lejr nær en flod. Næste dags
målvar Lysefjorden.

Lysefjorden

Vl havde læst om Lysefjordens idylli-
ske, maleriske landskab og beslutte-
de, at det måtte vi simpelthen opleve.
På turens 16. dag stod vi friske op, for
alkøre mod ferieturens sidste mål.
Vejen over fjeldet var præget af et ste-
nel øde landskab, med et utal af op-
dæmmede sØe( som bliver brugt som
kraftanlæg. For at komme til bunden
af Lysefjorden, måtte vi passere en
bjergvej for viderekomne med 27
skarpe sving over fjeldsiden. Turen
tog næsten pusten fra motorcyklens
bremser. Da vi langt om længe kom til
Lysboth, så vi frem til en aften på ca-
fe, med udsigt over fjorden, men ak, -

- - vi fik en lang næse.
Byen havde en campingplads, og den
var lukket. Der var et utal af barakker,
hvor arbejderne fra kraftuærket boe-
de, andet var der ikke i den lille by. Vi
mødle dog en mand, som sagde, at vi
måtte tage Lysevejen op til en cam-
pingplads 30 km derfra. Turen tilbage

b

ad Lysevejen tog en times tid, og vi
ankom til en campingplads - men der
var ingen mennesker. Campingvogne-
ne var tøjret fast, altså en vintercam-
pingplads. Vi slog teltet op og nød fre-
den.
Vi havde faktisk ikke set nogen men-
nesker hele dagen. Der var dog åben
ind til toiletterne og endda varme på,
og da vi var de eneste i miles om-
kreds, nød vi det i fulde drag.
Det kostede 5 Nkr. at få et-varmt bado
Flemming råbte troligt ud over pladsen
- "Et der nogen der kan veksle en
ti'er", men fik ingen svar.
Vi fik megen sjov ud af det menneske-
øde område.

Næste dag var kursen Kristianssand,
vi skulle med færgen kl. 19.

Da vi tog afsted ved middagstid, stød-
te vi på et lille problem. Nemlig en
hest, der stod på tværs af vejen. Vejen
var ikke så bred, at vi kunne komme
forbi, hesten var muggen og havde
ørene lagt tilbage. Vi ventede tålmo-
digt på at den gad flytte sig. For at få
ventetiden til at gå, begyndte hesten
at gumle i motorcyklens forskærm.
Flemmings nakkehår rejste dig, og jeg
var ved at omkomme af grin over derQ
latterlige situation.
Heldige det var vi. En nordmand kom i

bil og gav hesten lidt brød, vi fik så lov
til at smutte forbi.

De sidste 100 km til Kristianssand var
gennem Sørlandet. Turen langs fjor-
den var utrolig smuk i sensommerens
skær. Vandet lå stille hen og de h$e
klipper og små byer spejlede sig i det
klare vand.
Vi ankom til Kristianssand ved 16-tiden
og tilbragte ventetiden på en lille cafe,
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Endelig efter et par timer kunne vi se
færgen og vi ønskede bare at komme
hjem. De mange oplevelser og indtryk
gjorde, at vi var godt trætte og træng-
te til at slappe af.
Vi ankom til Hirtshals klokken 0.30, og
i Danmark er det umuligt at opdrive
en campingplads på den tid at døg-
net. Vi fandt en grøn plet i Hjørring,
hvor vi tilbragte turens koldeste nat.
Dagen efter vågnede vi op til en sol-
skinsdag i Danmark og hjemturen føl-
tes knap så lang. Vi så begge frem til
en god bøt, el glas rødvin - efter en
2O-dages tur på alt i alt 6745 km.

Gitte og Flemming

Efterskrift

Den første turist på Nordkapp, var
den italienske opdagelsesrejsende
Francesco Negri i 1664 - han skrev
dengang følgende:

" Her står jeg på Nordkapp
ved Finn-markens yderste spids
ved selve verdens ende.
Her hvor verden slutter,
slutter også min nyrsgerrighed
og jeg vender tornø1el hjem . . ."

Vi kan ikke helt tilslutte os hans ord,
da vi stadig er nysgerrige og gerne vil
opleve Finn-marken igen. Vi håber at
vores venner Lone og Kim samt deres
datter Line vil ledsage os på den næ-
ste tur.

Rejsesruten

Mandag 9/8
Vester Sottrup - Hirtshals
Kristianssand - Longerak - 423 km
Tirsdag 10/8
Longerak - Lofthus - 284 km
Onsdag 11/8

Valdresflya - Randsverk - 336 km
Torsdag'12/8
Dovre - Trondheim - Skogn - 360 km
Fredag 13/8
Steinkjer - Mo i Rana - 435 km
Lørdag14!8
Polarclrkel- Ballangen - 365 km
Søndag 15/8
Storfjord - Alta - 565 km
Mandag 16/8
Alta Nordkapp - 263 km
Tirsdag'17/8
Nordkapp - et sted -1177 km
Onsdag 18/8
Alta. Bardu - 429 km
Torsdag 19/8
Setesmoen - Andenes - 332 km
Fredag2OlS
Andenes - 20 km
Lørdag21l8
Andenes - Fauske - Røkland - 403 km
Søndag2218
Røkland - Trondheim - 643 km
Mandag 23/8
Trondheim - Geiranger - 372 km
Tirsdag 238
Geiranger - Vagenes - 400 km
Onsdag 2518

Vangenes - Lysboth - 364 km
Torsdag 2618

Lysboth - Hjørring - 204 km
Fredag2TlS
Hjørring - Vester Sottrup - 352 km

lalt 6745 km

J
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Ja, så har jeg fået lyst til at fortælle lidt
om pensionist-mc'erne fra Nordals.

For ca. +-S år siden fandt mændene
sammen om deres fælles interesse _
Nimbus motorcykler.
Kedde Jørgensen, Hans Hansen og Pe-
ter Bennetsen.
Pigerne holdt sig i baggrunden når klo-
ge hoveder udvekslede erfaring og go-
de råd.
Men med tiden blev det til småture i

omegnen. Først uden pigerne, men se-
nere fik vi lov at komme med i sidevog-
nen.
Sidste år startede vi med Mølleløb, hvor
vi lovede Rita at fortælle lidt om vores
første flere-dages tur sammen, men fik
ikke skrevet.

13. juni 1994 startede vi fra Nordborg I

rigtig fint vejr med sydvestsønderjylland
og Tønder som må|. Da Hans er fra den
egn, blev han udnævnt til rejseleder
med plan om at vi skulle se Syvspring,
Amerika m.m., men Amerika lå nok for
langt væk, vi fandt det aldrig.
Turen fortsatte til Tønde1 hvor vi fik det
store sønderjydske kaffebord hos tante
Guska og så en af Tønders mindste hu-
se. lmponerende så hyggelige de er.
Så var det tid til indkvartering på van-
drehjemmet.

B

l-Erna (Keddes kone) havde bestilt væ-
relser til os, 6t pigeværelse og 6t dren-
geværelse - det vil sige at drengene
selv skulle lægge sengelinned på,

Peter og Hans igang med at lægge sengelinned
på. Foto: lngrid

Hvor ville vi gerne have haft en skjult
mikrofon hos dem, da det efter latteren
at dømme har været mange tommel'
fingre tilstede, og den øverste køje er
jo ikke altid lige let at bestige for pensi-
onister. Og har man så lige spist en
rigtig god dansk bøf med tilbehør har
luften nok været derefter.
Næste dag gik turen over grænsen ef-
ter "brændstof".
Op langs kpten og til Rømø med sfrid
blæst og sandfygning.
Overnatning på vandrehjem hvor dren-
gene slap for opredning.
Esther fik koldt brusebad. Hans bedy-



rede at han ikke havde lukket for det
varme vand.

Lakolk, Rømø. futo: lngrid

Hjemrejsedagen startede med regn, så
det blev en lidt kold og klam tur, ellers
en rigtig dejlig ferie.

Midt i højsommeren tog vi to dage til
Ærø med telt, igen sengeredning (sove-
pose). Desværre lidt langt til toilet, så
ikke for mange godnat-ø|.

Først i august gik turen til Ringkøbing tit
Nimbus træf.
Stadigvæk med alletiders vejr. Kedde
var rejseleder og vi gjorde mange
smøgstop.
Første dag spiste vi vore klemmer hos
Peters mor i Brørup, en frisk gammel
dame på 88 år.

Efter et kig på bykortet mente Erna at
det måtte være nemmere al tage den
nye omfartsvej vest om Varde. Desvær-
re var vejen bare ikke færdiglavet, så vi
måtte en tur ind i Vardes bymidte til
16.00 myldreliden i 25-30 graders var-
me.- Py-ha!
Det var godt ikke alle kunne se hvad
hver især tænkte og sveden kunne nok
lugtes helt til Esbjerg.

Hans mistede sine br.iller under en rast
i skoven, men Kedde klarede da sit
ærinde.
Vel ankommen til vores søn Allan, og
svigerdatter Joan ved Bork havn (som
vi havde logi hos under turen), var vi
godt trætte.
Næste dag var afslapning, men en tur
til Skjern på mc om aftenen, inviteret
på Oyreryg kunne vi ikke modstå.
Lørdag til Ringkøbing til Nimbus træf
med ca. 350 maskiner i alle afstøbnin-
ger og bestemt ikke alle lige velholdte,
men mændene havde julelys i øjnene.
Vl piger ville godt have set lidt mere af
Bingkøbing by (Velsagtens sko og ta-
skebutikker, Red.!)
På køreturen ud i det blå fik vi rigtig
meget set.
Søndag en lille kørelur med Allan og
Joan til Nymindegab, hvor vi soppede
lidt i vesterhavet, Et udsigtstårn i Blå-
vand med en udsigt til Henne, var et
besøg værd, selv Peter entrede de
mange trin, man skulle jo nødig gå glib
af noget.
Hjemturen gik rigtig fint, stille og roligt
ad den gamle hovedvej, og honningka-
ger er jo en selvfølge når man kører
gen nem Christiansfeld.
En rigtig pensionisttu r. Vi kørle ca. 650
km med 50-60 Ut, uden uheld - dog
sprang der en enkelt pære.

I år startede vi med Oldtimerløbet i

Gråsten. Aldrig i mit tiv har jeg prøvet
at stå ude på en græsmark i to timer i

øsende regn ganske frivillig.
Kedde fik præmie for flot restaureret
maskine.
Pinseturen tll Arø var rigtig skøn og vi
havde godt vejr.
Jagthylten var noget for sig, men vi
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fandt den da brændenælderne blev
slået. Sengeredning en gentagelse fra
Tønder. Hyggelig snak med Svend,
Finn og Ronni, samt lidt godt i

glassene passede os fint.

Grillfest lørdag aften futo: lngrid.

Lørdag fik Svend besøg af familien og
da Herluf og Sonja kom, blev vi en stor
familie samlet om grillen. Ester var me
get omsværmet (af myg).
Søndag hjemrejsedag med frokost i

det grønne, restspisning og flasketøm-
nrng.
Dette var lidt af alt det dejlige vi Nim-
bus pensionister fra Nordals har haft
sammen.

ar--
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lngrid

Der oplyses fra pålidelig kilde, at der
har været et attentat på Prins Joakim i

Schakenborg.
Byens borgere var meget oprørte, og
da FBI blev sat på sagen, blev
mysteriet opklaret.
Chefen meddelte, at man havde
fundet en kineser i prinsens seng.
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Det er nok lidt sent at efterlyse
noget, der er forsvundel for
måske to{re år siden - - - men.

Ved et onsdagsmøde for nogen
tid siden her hos mig, frennviste
jeg de originale papirer fra 1938,
på min Nimbus.
Det var der 6n der var meget
lnteresseret i at kunne vise
hjemme (af hvilken grund ved jeg
ikke), så han lånte papirene med
hjem.
Nu er der det, man kan godt
glemme at man har lånt noget,
forsåvidt også at man har lånt
noget ud, så her et lige en
påmindelse til vedkommende.
Har du papirerne endnu, vil jeg
rneget gerne have dem.
Til de andre ved onsdagsmødet -

"Kan i huske noget"?

Med venlig hilsen
Steen, 7457 5855

-
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Madpakketur til Fyn
Foto: Herluf

Poul Madsen havde arrangeret tur til
Fyn, så det var om at komme afsted,
for de ture er altid gode.
Afsted gik det mod Karoline cafeteriet,
vi var nogle stykker der fulgtes ad den
gamle vej til Middelfart.
Der kom ca. 8-10 mc plus et par. fra
Albion.
Efter en stund med snak o.a., kom vi
afsted. Turen gik til Strib og videre tit
Båring Vig, hvor der var istid i strålen-
de solskin.
Ad skønne småveje med en virkelig
skøn natur nåede vi frem til Peter
Ovesen i Harndrup, hvor vi studerede
de mange dejlige sager, og en del al
os misundte nok det dejlige værksted
med tilbehør.
Madpakken skulle også fortæres, og
vi fik lov til at bruge haven og en dej-
lig trappeafsats.
Jørgen VF havde nu spist så meget,
eller var det Pouls sild, at han skulle

prøve lykken på Oen ethjulede, - resul-
tatet skriver jeg ikke om!
Efter langt om længe fik vi Pascal truk-
ket ud af værkstedet, så han kunne få
sin madpakke spist og vi kunne kom-
me afsted.
Videre på småveje gik det, forbi flotte
herregårde, og et enkelt sted førte ve-
jen lige igennem er herregård med ve-
jen belagt med toppede brosten.
I Fraugde var der et museum vi skulle
se, men ejeren var ikke hjemme, så
jeg går ud fra at det var den overra-
skelse som Poul havde i baghånden!
(Mon Poul vidste at han ikke var hjem-
me. Red!),
Klokken var efterhånden blevet så
mange, at det blev besluttet at køre til
Blommenslyst, for al få kaffe, for dem
der havde lyst. Der var nogle der skul-
le hurtigt hjem, så de tog motorvejen,
vi andre kørte den gamle vej.
Det var en dejlig tur, Poul, og vi håber
du laver mere af den art.

Herluf
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kommende atfAnge-
menter

tokate ffæf og løb

SEPTEMBER
2. Postkasseløb ved Flemming

Flugt, Gl. LandevejlZ Vestre
Sottrup - kl. 13.00.

2.- Veterancross på Nybø|.
Lørdag er det kl. 13.

Søndag køres der hele dagen.
6. Stranden iÅbenrå.

Vikører lil Rømø.
8. Smedeby MC afholder

Hyggeweekend.
16. Madpakketur til Hvide Sande.

Vi mødes hos Kim Kardan,
Posekærvej 40, 6200 Åbenrå,
kt. 10.00.

OKTOBER
7. Herluf laver en kort madpakketur.

Vi starter fra Skowej 12, Starup kl.
'10.00. Telf. 74 52 O'l 23

18. Onsdagsmøde hos Rita og
Christian, Gl. Skolevej 1, Tandslet,
telf .74 40 71 52.

NOVEMBER
L Onsdagsmøde hos Poul

Ch ristensen, Frederi ksg ård 23,
Helved, 6440 Augustenborg, telf.
74 47 4901.

11. Stumpemarked i Herning
Udvidet med brugte biler og
motorcykler.

23. Generalforsamling
Denne gang på Bovrup
Gaestgivergård
(Nærmere i næste nummer).

Deodlinc (for olle jerer ortikler) cr dcn 3O. septembcr 1995.

SEPTEMBER
8. Hyggeweekend hos MC75

Hammel, ltaliensvej 6, Hammel.
10. Superbike påAssen i Holland,
15.- Høstfest hos YCA, Mødalvq77 A,

8471 Sabro.
Musik:Wet Spot.

22.- Finkelræf . Årets længste træf .

Skiltning til Verninge fra
Odense/Assens landevejen.

22.-'19. Pennebergløb med or-løb.
MC Snøvserne, Kjellerup.

29.- Hyggeweekdnd i feriekolonien
"Koldbæk" mellem Hals og Hou.
Nørresundby MC o.fl.

OKTOBER
6.- MCTC weekend i Klintehytten ved

Karrebækstorp, Næstved.
13.- Hyggeweekend, Ulve MC.

KFUM-lejren Dokkedal ved
Egensen. lnfo:98 16 8753.

14.-12. efterårsfest med to orkestre.
Fraugde MC, Klippevel 7, 5220
Odense SØ.

NOVEMBER
11' Stumpemarked i Herninghallerne.
25.-Træls Træf ved MC Patruljen,

Testrupvej 23, Dollerup, 8800
Viborg.

DECEMBER
9.- Julezielfahrt i Voerså.

Arr.: Yamaha Club Arhus.

-

-
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