
\n. + NOVEMBER 1995

Normalt er det bagsædepassageren,
der er navigatør, men ikke ved hr. Mad-
sen. Næ-nej, han kan sgu både køre,

navigere og se efter postkasser på en
gang, mente han da. Nå den første
postkasse fik han daeile på, men num-
mer 2 var smuttet hvis jeg ikke havde
banket ham oven i tomrumsforlænge
ren mens han strøg forbi med 130 på

vJsg kunne ikke nå
hjem for at hente
Hondaen inden star-
ten kl. 14.00 og da
der ikke var andre,
som havde tilbudt et
bagsæde, måtte jeg
tage til takke med
bagsædet hos en vis
hr. Poul "Bimmer"
Madsen, med risiko
for et eller flere
" Poul-Stop".
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Af Jørgen "VF75AF" Andersen.

Postkasseløb den 22. april kl 14.00 i

Abenrå var noget jeg ikke ville gå glip
af. Men inden det blev lørdag eftermid-
dag skulle jeg lige en tur til Hamborg
om formiddagen, for at sende konen
en tur til Jordan (kun i 10 dage, heldig-
vis!!!). Så da hun var sat i jetten var
det ud i AUDlen og ab nach Apenra-

de.
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klokken" Derefter mente Madsen at
hans "Bimmet" var blevettil en off-roa-
der, vi kørte på nogle stier hvor Kim al-
drig ville køre med hans næsten nye
XJ900 eller Skodaneseren. Men hr.
Madsen skulle selvfølgelig lige vise en
Honda-mand at o'Bimmeren" kunne
klare de mest mudrede hjulspor i hele
Sønderjylland. Men ak, på en lille bak-
ke måtte jeg af for at skubbe, hr. Mad-
sen var så flov, at selv hans hjelm skif-
tede farve fra hvid lil rød. Nå, men den-
ne lille ekstra udflugt satte os noget til-
bage i tidsskemaet, så vi fløj nærmest
gennem Bodum og over på Løjtland.
Endelig fandt vl et par postkasser igen
og det så nu lidt bedre ud end i starten,
men nu var hr. Madsen også begyndt
at rette sig efter mine anvisninger. Til
sidst havde vi travlt, vi skulle jo gerne
vinde en af de fine præmier. Ved den
sidste post var jeg lidt for hurtig, en
Honda bremser jo perfekt, og jeg hav-
de ikke taget i betragtning at det var en
"Bimmer" jeg var med, så jeg stod af
mens vi var i fart, med det resultat at
jeg gled ned af en skrænt med en fan-
dens masse brombærbuske. Godt jeg
havde mit lædertøj på ellers skulle hr.
Madsen til at pille torne ud af min r.....

Så var det hjem til Kim inden kl 16.00,
det nåede vi lige netop. Endelig kunne
resultatet offentliggøres, vi fik en 2.
plads, heldig for hr. MadSen at leg var
med.

Et godt arrangeret løb og som altid er
det ski... skægt. At der er muligheder
for alle for at vinde kan vel bedst ses
af, at Formanden vandt løbet i Ja-
wa-røgslørs-tempo. Nå skidt, vi slog
Flemming i "flugten" med en kasse.

Kieler-kanal tur
Søndag kørle vi, Poul "Bimmer" Mad-
sen og jeg, en tur i Nordtyskland. Den-
ne tur skulle være en slags opvarm-
ning til 2 dages turen til Kieler-kana-
len. Vi var enige om at en sådan tur

vr>llt Merkedoge

S.M.C.C. siger til lykke med
fødselsdagen:

Steen H. Eriksen bliver den 5.
februar 50 år, og mellem 16 og
20 er der en øl med tilbehør.

Herluf Jacobsen bliver 50 år den
16. februar, og mellem 15 og 18
giver jeg lidt til halsen.

Klubmærker i plast koster 5,00 kr.

Klubmærker i stof koster 25,00 kr.

Klublrøi1er koster 50,00 kr.

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



kunne sikre at vi ikke fik for mange
"Poul-Stop" til Kieler-kanalen. Vi kørte
først til Kalifornien, ja det hedder en lil-
le badeflække på den tyske øslersø
kyst mellem Kiel og Femern. Det var
ski... koldt, så der var kun nogle §ske-
re i regntøj, som vandrede frem og til-
bage på stranden. Så skete det hr.

Madsen har ventet på i årevis, min
Honda smed olie. Godt nok var det kun

"a den ene af de forreste støddæmpe-
\+€, men alligevel. Ved synet af det olie

lignede hr. Madsen et lille barn, der har
fået alle sine ønsker opfyldt til jul. Nu
ved min Honda at jeg ikke, som visse
"Bimmer-køter", hat et komplet værk-
sted med i topboksen, så skaden var
ikke større end vi kunne forsætte vores
lille tur.

Ad små, meget små, veje fik hr. Mad-
sen os guidet til det område tyskerne
kalder " Holsteinische Schweiz". Vi kør-
te fra byen Eutin, over Malente til Pløn,
en flot tur med masser af små veje,
sving og søer. Holsteinische Schweiz
er et meget flot område hvor det abso-
lut kan anbefales man bruger en dag.
Efter denne søndagstur på SSO km, var
vi nu godt rustet til to dage langs Kie-

:rråIXl§lji, rorhåbentrig uden

Mandag morgen startede vi kanalturen
med et besøg hos Sjøholm i Sønder-
borg, jeg skulle lige bestille en ny pak-
ning til min støddæmper. Vl mødtes i

Kruså med Mogens Lovmand (også
BMW) fra Vejle, han skulle også med
på turen. Aftalen var, at vi skulle køre
fra Kruså kl. 09.00 og det gjqrde vi. lk-
ke noget med den normale halv-times
SMCC forsinkelse. Hr. Madsen og Mo-

gens ville absolut køre ad snoede veje
til Arnis ved Kappeln, som var turens
første må|. Jeg tog den direkte vej og
var i gang med en dejlig stor is, da de
2 "Bimmere" endelig nåede til Arnis.
Vi gik en tur i Arnis, det var solskin;
men stadig en smule koldt. Arnis er et
besøg værd, en lille by med en færge
og en masse små skønne huse. Arnis
er også den mindste by i Tyskland
med egen borgmester. Vi kørte fra Ar-
nis mod Missunde, hvor vi for et par
Mark blev færget over Slien. Vi skulle
nu følge en seværdig rute, som er b+
skrevet i et "Krad Blatt", til Kiel. Hr.

Madsen mente han havde fuld check
over kortet, så han blev sat til at køre i

front. Aftalen var at vi skulle op over
Høttener Berge og holde ølpause ved
den dejlige Witten-see. Resultatet blev
at vi kørte uden om Høttener Berge og
holdt ølpause på en dødssyg park+
ringsplads efter vi havde passeret sø-
en. Hr. Madsen havde ikke set nogle
P-pladser langs søen, Mogens og jeg
havde mindst set 4-5 stykker. Eller øl
pausen kørte vi videre mod Kiel. Efter
planen, var det eneste hr. Madsen
skulle have med til frokosten smør og
ø1, smørret havde han selvfølgelig
glemt, så vi stoppede i Gettorf, hvor hr.

Madsen fandt en købmandsforretning
med Tyrsklands største kø ved kasse-
apparatet. Nu stod solen højt på trim-
len så nu var det bare der ud ad til
Kiel. I Holtenau, forstad til Kiel, ville vi
ind og se sluserne, der er indsejlingen
til kanalen, men vi kunne ikke finde
det sted hvor man skal ind, så efter et
par rundture blev vi enige om at for-
sætte langs kanalen mod Rensburg.
Klokken havde efterhånden også pas-
seret 12 så maven var begyndt at rum-
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stere. Ud på motorvejen ved Kiel og så
af sted med 140 på t<tot<t<en. Jeg kørte
lige efter hr. Madsen og så skal man jo
være vågen over for diverse overra-
skelser. Pludselig så jeg at den ene af
hr. Madsens projektører, der hjælper
ham så han kan se noget når han har
tændt stearinlyset på nans ,,Bimmer,,,

hang og dinglede i 2 tynde ledninger,
et lille drej på Hondaens gashåndtag
og jeg strøg forbi og fik ham vinket ind
ti! siden. Han brokkede sig højtydt og
spurgte om jeg havde ondt i rø... af det
hårde Honda-sæde og om det var der-
for vi skulle stoppe her midt på motor-
vejen. Stille og roligt gjorde jeg ham
opmærksom på at nu var det turens
første "Poul-Stop". Hr. Madsens ord-
strøm stoppede brat, meget brat, og
han luskede hen til topboksen for at
finde den nødvendige,,Bimmer-værk-
tøjskasse" frem. Mogens stod og små
grinede, jeg knappede læderjakken op
og fik en smøg, mens sveden sprang
frem på panden af hr. Madsen, der en
gang imellem kom med nogle yderst
kraftige eder og forbandelser, samt en
rnasse undskyldninger. Efter et kvar-
ters tid var vi klar igen og med en me
get tavs hr.Madsen forsatte vi nu langs
Kieler-kanalen. Vi fandt et fint sted
med en bænk ca.'10 m fra kanalen, så
nu var det af med lædertøjet og i gang
med udpakningen af frokosten. I strå-
lende solskin sad vl og spiste de frik+
deller Kis (hende der bestemmer
hjemme hos Mogens) havde lavet.
Uhm, man bliver sgu helt sulten bare
ved at tænke på ae trifaOeiler. Setvføl-
gelig havde Kis givet Mogens meget
andet med, så vi smovsede os også
med æ9, kippers, leverpostej, kylling,
agurkesalat og meget mere. Mens vi
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sad der i solen og nød frokosten, tøff+
de mange forskellige skibe forbi. Vi
kørte nu videre, så tæt på kanalen
som muligt, til Rensburg hvor vi efter
et par runder omkring rådhuset, ende-
lig fandt vejen langs kanalen til Brei-
holz. Når man krydser kanalen med
en færge er det gratis, så vi tog man-
ge overfarter på den videre tur. Vi kør-
te også over og under broer indtil vi
ved 19 tiden var i byen Burg, hvor dei
var vores mening at overnaie. Hvorfdp
er der mon aldrig el "Zimmet Ftei,,
når man skal bruge det? Jeg blev der-
for sendt ind på et hotel i Burg for for-
høre mig om priserne, og da jeg fortal-
te Mogens at et dobbeltuærelse koste-
de 110 Mark, samt han så skulle dele
værelset med hr. Madsen, var han
mest stemt for at vi kørte videre mod
Brunsbøttel. På vej mod Brunsbøttet
var vi inde et par steder, men enten
var der optaget eller også var vi enige
om det var for dyrt. Ved Brunsbuttel
kørte vi over den store bro og var nu
på vej ud mod Marne, da vi pludselig
tik øje på et skilt med "Zimmer Frei".
Vi fik vendt maskinerne og kørte ind
på en gård, hvor vi blev modtaget af
en meget stor og kraftig mutti me(
hendes 3 børn. Hr. Madsen og MoV
gens turde åbenbart ikke henvende
sig til så stor en dame, så igen var det
lille mig, der måtte hen og s@rge om
priser. 30 Mark pr. snude inkl. morgen-
mad, det var lige prisen for os, så vi fik
mc'ne sat ind i gårdens maskinhus og
blev vist op på vores værelser. Det var,
i forhold til prisen, meget fine værelser
med udsigt til skibene på ftnen og så
var der 2 badwærelser ude på gan-
gen. Efter aftensmaden, som var alle
resterne fra dagens dejlige frokost, og



en del "Bimmer-snak" var vi alle så
trætte at vi gik til køjs. Næste morgen
var hr. Madsen meget spændt på om
der var sild på morgenbordet, det var
der heldigvis ikke, der var æ9, rund-
stykker, syltetøj og skinke, så vi fik et
helt måltid. Så var vi klar til afgang
ind mod Brunsbuttel, hvor vi var inde
og se de store sluseanlæg. der er for-
bindelsen mellem Kieler-kanalen og

-:lben 
Vi var nu klar til hjemturen og

-satie kursen mod Eider-sperrwerk,
som et meget stort sluseanlæg til re-
gulering af vandstanden inde i floden
Eider. Efter besigtigelse af dæmnin-
gen oplevede hr. Madsen turens høj-
depunkt, han fik 2 brød med sild,
mens Mogens og jeg holdt os til en
brattwurst. Klokken var jo kun 11 om
formiddagen. Efter vi havde fået sfyl-
let sild og brattwurst ned med cola gik
turen videre til St. Peter Ording, en
tysk badeby, hvor der selv en tirsdag
formiddag sidst i april var alt for man-
ge mennesker.

lagkage i det dejlige solskinwejr. Efter
kaffen blev kursen sat mod Flensborg
ad små snoede veje. Jeg kørte efter
hr. Madsen, der åbenbart pludselig fik
det for varmt og pludselig skulle
"strippe" i vejkanten, nej der var in-
gen damer der stoppede op. På den
videre tur mod Flensborg skruede sti-
finder Madsen op for "Bimmeren" så
den gik med god fart, da låget på
hans topboks pludselig åbnede sig.
Jeg prøvede at komme op på siden af
ham, men som mange andre "Bim-
met-køtere" troede han hele vejen
var hans. Blinken med lys og horn
havde, som sædvanlig, ingen indvirk-
ning på ham. Mogens og jeg kørte ind
tilsiden og efter et kvarters tid kom hr.

Madsen farende tilbage og inden han
spurgte om årsagen til vores stop var
han der straks med en del kommenta-
rer om min gamle Honda var afgået
ved døden osv. Vanvittigt spørgsmål
ikk'? Nå, jeg måtte jo på min sædvan-
lige stille og rolige måde forklare hr.
Madsen at dette var turens

Eider-Sperrverk. Foto: Poul.

Vi kørte nu mod Tønning og efter en
tur på havnen i Tønning var det blevet
tid for en kop kaffe med tilhørende

Nimbus papirerne
Det gav intet resultat

- endnu!

Og der var ikke andre
ved onsdagsmødet -

der kunne huske
noget.

Men jeg håber stadig
på, at der vil dukke
noget op en dag.

Med venlig hilsen

Steen, 7457 5855
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"Poul-Slop" nr. 2. Så kom der gang i

hr. Madsens søforklaringer om de
elendige tyske veje, ikke et ord om en
topboks med en ubrugelig lås eller en
"Bimmer" der var dårlig affjedret. Hr.
Madsens tempo mod grænsen blev
nu reduceret markanl, han skulle
åbenbart ikke risikere endnu et
"Poul-Stop" inden vi var hjemme. Ved
grænsen blev der handlet, Mogens
(fedterø.) købte masser af chokolade til
Kis, jeg købte cola og cigaretter og hr.
Madsen købte masser at øl og spiritus.
Efter en enkelt bajer i det dejlige sol-
skin satte Mogens kursen mod Vejle
mens jeg ledsagede hr. Madsen hjem
til Sydals.

Tak til Mogens og Poul for en par dejli-
ge mc-dage og til Kis for de dejlige fri-
kadeller og det andet hun havde givet
Mogens med på turen.

Vi er begyndt at spekulere over hvor
turen skal gå fren til næste år.

Lidt om Kieler-kanalen. Den er bygget
i 1895 og er blevet udviddet et par
gange, således den nu er 11 m dyb,
162 m bred og har en længde på 98
km. Årligt sejler der ca. 45.000 store
skibe og ca. 20.000 små skibe igen-
nem. Til sammenligning sejler der ca.
12.000 gennem Panama-kanalen og
ca. 17.000 gennem Suez-kanalen.

Fyns-tur
Fredag i samme uge havde hr. Mad-
sen planlagt vi skulle køre en tur til
Fyn, for al køre ruten til SMCC-turen
den 20. maj. Jeg synes det var koldt
denne morgen, men hr. Madsen men-
te at nu var sommeren kommet til
Danmark. Vi startede fra Sydals kl.
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08.15 præcis og kørte først mod Ha-
derslev, hvor jeg hos Mortensen i Lav-
gade skulle have min pibe udboret for
slagger. Denne lille pibeforretning
med eget værksted bør man besøge
hvis man kommer forbi, her kan man
se hvordan "rigtige" piber bliver frem-
stillet. Hr. Madsen skulle afhente et
hjulnav med en samlingstegning til en
Suzuki hos en autoforhandler. Hr.
Madsen biksede med at få hjulnav og
tegning ned i topboksen og det endte

ffi:, 3' å".%,1:H,'lffi H;" Pitå o
gik turen mod Fyn og at sommeren ik-
ke var kommet til Danmark endnu,
blev jeg klar over da jeg så termome-
teret på Bosch-bygningen ved Taulov,
det viste 4 WadeL brrrrrr hvor jeg frøs.
På vej over den gamle Lillebæltsbro
gav hr. Madsens låg på topboksen ef-
ter for trykket og pludselig fløj den
samlingstegning han havde fået i Ha-
derslev ud på kørebanen. Jeg blinke
de med lyset efter ham, men som
sædvanlig opdagede han ingenting.
På Fyns-siden fik jeg ham så stoppet
og han havde åbenbart ikke lært af er-
faringerne tidligere på ugen og be-
gyndte straks at vrwle om hvad der
nu var galt med "bambusraketten".
Stille og roligt måtte jeq IGEN fortælle -
at årsaien år et sa'r.aTot "Poul-Stop" (I
og hans samlingstegning befandt sig
et sted oppe på Lillebæltsbroen eller i

Lillebælt. Hr. Madsen havde åbenbart
moget brug for den samlingstegning,
for han fik drejet hans "Bimmer", der
jo som alle andre "Bimmere" har en
venderadius på et par hundrede rn+
ter, og kørte op på Lillebæltsbroen. Da
jeg lidt senere kiggede op på broen,
såjeg en "Bimmer" parkeret midt på



kørebanen og en hr. Madsen på vej
over hegnet og ind på banelegemet.
Var der kommet et tog er jeg sikker på
han havde stoppet det, for den tegning
ville han have med hjem. Efter den lil-
le "stakit-klalrer" var kommet tilbage
med tegningen kørte vi hen på Karoli-
ne cafeteriet, for nu var det blevet tid
for formiddagskaffen. Hr. Madsen, der
jo tidligere på dagen havde påstået at
sommeren var kommet til Danmark,
fyldte kun hans kaffekop halvt op. Men

- rda jeg så hvordan han rystede på hæn-
fderne kunne jeg godt forstå hvorfor det

kun kunne blive til en halv kop. Han
påstod hårdnakket at det ikke var fordi
han frøs. Efter hr. Madsens 2 halve
kopper kaffe blev kortet fundet frem og
vi startede på den rute der skulle køres
efter på SMCC-turen. Først kørte vi for-
kert i Middelfart vi skulle finde strand-
vejen til Strib, det gjorde vi ikke, ude
ved Røjle klint fandt vi, efter et par om-
veje, ud på ruten igen og efterhånden
fandt vi en rute uden de store proble-
mer, nu kørte vi nemlig efter skiltene til
en cykelrute og ikke hr. Madsens med-
bragte kort. I en skov på syd Fyn var
der så tisse pause, hr. Madsen rodede
for at finde den det skal gøres med,
men enten havde han for meget tøj på

o ; i i",; i3l'.""ftll:: J":i ff ':;'åJ i[
inden der lød en plasken bag træet. Vi
kørte så videre mod Fraugde, men in-
den vl nåede der til, var vi af en eller
anden årsag havnet på en blind vej.
Jeg spurgte forsigtigt stifinder Madsen
om jeg måtte se kortet og meget mod-
villigt (læs: jeg skulle næsten rive det
ud af hånden på ham) gik han med tit
at jeg fik kortet. Da jeg fik kortet gik det
op for mig hvorfor vi ikke altid kunne

finde den rette vej, den gamle Lille-
bæltsbro var ikke en gang aftegnet på
kortet. Nå, langt om længe nåede vi til
automobil-museet i Fraugde Kærby og
kunne konstatere at der skulle være
åbent når SMCGturen skulle køres.
Det viste sig senere at ejeren af mus+
et netop den dag da SMCC havde
planlagt tur ikke var hjemme, men
hvem fanden kunne vide det?

Vi kørte så hen til en stor mc-forhand-
ler i Odense, hvor hr. Madsen fik "sav-
let" lidt over en Ducati han er meget
forelsket i, det er den Peter Høi lra
Kegnæs kalder "en rørlæggers mare-
ridt" hele stellet er en sammensurium
af langs og tværgående rør. Efter vi
havde "snuset" i hver krog af forret-
ningen, gik turen hjernad mod Sydals
rgen.

Status på denne uge blev ca. 2.000
km og kun 3 "Poul-Stop" det er sgu
da godt klaret ikk'

Nå, bortset fra al det sludder og vrøvl
jeg har fået brygget sammen i oven-
nævnte artikel, viljeg gerne takke Poul
og Mogens fordi de gad at have en su-
per moderne højteknologisk HONDA
"på hjul", det var indholdsrigt og sjovt,
en uge jeg vil mindes med stor glæde,
trods alt.
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lørdag den 25. november 1995
kl. 14 00 på Bovrup Gæstgivergård

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. lGssererens beretning.

4. l6ntingentforhøjelse.

5. lndkomne forslag.

(forslag skal sendes til bessrelsen senest
8 dage tør generaiforsamiingen).

6. Valg:

På valg er: Herluf Jacobsen

Poul Madsen.

Poul Christensen.

Valg af revisor (Peter Juhler) og to
suppleanter (Flemming Hansen og

Steen H. Eriksen).

7. Eventuelt.

Bestyrdsen
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Der afholdes i år
julestue på Bovrup Gæstgivergård

den 10. december 1gg5.

Vi mødes med julemanden kl.
14.00 og medbringer en pakke til

max. 20.- kr. - det er altid
spændende at se folks fantasi.

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

Gløgg, æbleskiver samt kaffe/the
er for egen regning.

Bestyrelsen
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Arrangementernes
hemmeligheder!

For at få tlere medlemmer til at deltage
i klubbens/medlemmernes arrange-
menter, viljeg forklare lidt om det.

Onsdagsmøder:
De kan laves hos alle medlemmer
(ring dato til bestyrelsen).
Den pågældende dato mødes man så
hos vedkommende ved 19-19.30 tiden
(man må gerne tilmelde sig af hensyn
til kaffebordet).
Aftenen foregår som regel med hygge-
snak oven en kop kaffe eller the, samt
en ostemad eller lign. Og for det "be-
taler" hver deltager en '10'er. Opbrud
ca. ved 22-liden.

Virksomhedsbesøg:
Arbejder i, eller kender i en virksom-
hed der er et besøg værd, så ring og
få en snak med bestyrelsen.
Man mødes på virksomheden på aftalt
tidspunkt (aften eller lørdag).
Efter forevisningen sluttes af med kaf-
felthe, enten på virksomheden eller i

" byen". Tilmelding nødvendig.

Madpakketur:
Alle kan arrangere en madpakketur
(bestyrelsen er gerne behjælpelig).
"Normalt" mødes man til "morgenkaf-
fe" ved 1O'tiden hos vedkommende
(kaffe/the - runds§kker - ost - marmela-
de el.lign.).
Hver deltager erlægger 10,- kr.

Efter en times tid, tører arrangøren så
an på den tur han/hun har tilrettelagt.
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Da de fleste ture er på ringe veje er
hastigheden selvfølgelig afstemt med
dette, d.v.s. ca. 4G60 km/t, på større
veje max. 80.

Så alle kan deltage uanset årgang/
motorstørrelse.
Så prøv at deltage, det er skønt.
Turen afsluttes med kaffdthe, enten
fra udgagnspunktei (man "fuder" en
10'er), eller et sted ude i byen.

Tur fra Aabnraa Strand:
(Onsdagsmøde).
Vi mødes på e-ptaæen overfor ned-
gangen til stranden ved 19 tiden.
I fællesskab findes et udflugtsmål
(f.eks. Sønderhav/Kollund), hvor der
nydes en is - kaffe/the - el.lign.
Også her køres der med moderate ha-
stigheder (40-6G80), såedes at alle
kan være med.
På hjemturen kan man følges ad eller
køre selv som man har lyst-
På enkelte ture, er der på forhånd op-
givet bestemmelsessted, f.eks. Rømø,
så ved man på forhånd om man vil
med på turen.

Mø I le løblHyg gewee ke nd
Naldmose:
Dette arrangement ligger fast på an-
den weekend ijuni.
Vi mødes til morgenkaffe på Caf6 An-
ton i Guderup. Så er der en madpak-
ketur som slutter på ltatdmose Cam-
ping med katfe/the og hjemmebagt
kage. Der afholdes nogle konkurren-



cer, bl.a. ringridning, gættekonkurren-
cer m.m.
Senere bliver grillen tændt og man
nyder samværet.
Muligheder for overnatning i telt eller
hytte.
lgen et arrangement hvor alle kan del-
tage.

Postkasseløb:
Også her kan alle medlemmer være
med til at arrangere.
Man udvælger et område, f.eks. Nor-
dals. lnden for dette område laver
man en rute, hvorpå man placerer et
vist antal "postkasser" (kan lånes hos
bes§relsen). Ruten er lagt således, at
den kan køres ud i et, altså ingen blin-
de veje.
Man vælger så en køretid på f.et<s. to
timer. Det gælder så for deltagerne,

udfra et kort, at finde den rigtige rute
og finde de "postkasser" der måtte
være.
Fra kassen tager man et kontrolnum-
mer.
Tilbage ved målet optælles sedlerne,
og den der har flest har vundet.
Også her gælder det, at alle kan del-
tage, for det er ikke hastigheden, men
læsning af kort der kan være afgøren-
de.

Ud over ovenstående, arrangeres der
andre ture f.eks. Ø-tur. De er normalt
udførligt beskrevet i Kubikken.

For alle arrangementer gælder det, at
bes§relsen selvfølgelig gerne vil væ-
re behjælpelig med det praktiske.

Herluf

KOnen haVdg taget bi len - så gode råd var dyre, når man et uandmand og har fri tra
arbejde - og brandarlarmen lyder
Denne situation befandt wrt medlem, væthavende indsatsleder hos Broager Frivillige Brardværn,
Ove Julius, sig i, da alarmen lød til en markbrand på Nejsvg. Ove stailede resolut BMW'en og så
afsted hen over stubbene til det brændende halm. (foto: Michael l<ock) (Fra JydskeVeslkysten,
Sønderborg)
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kommende Aftfinge-
menter

NOVEMBER
8. Onsdagsmøde hos Poul

Ch ristensen, Frederi ksg ård 23,
Helved, &140 Augustenborg, telf
7447 4901.

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

25. Generallorsamling
Denne gang på Bovrup
Gæstgivergård
(Nærmere inde i bladet).

DECEMBER
10. Julestue på Bovrup

Gæstgivergård. (Se inde i bladet).

1996 - JANUAR
10. Onsdagsmøde hos Lone og Kim,

Posekærvej 40, telf. 74 62 93 69.

FEBRUAR
18. Fastelavn veC Kajs MC

iSønderborg k|.14.
28. Virksomhedsbesøg på

orgelfabrikken vest for Arslev.

NOVEMBER
24. 25. KRYSTALLRALLY på

Flondane Høyfjells Hotel i Otta,
Norge.
lngen overnatning i teit.
Tilmelding inden den 20. dec.:
Krystall-Rally, Leif Arnesen,
N-2080 Eidsvoll
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DECEMBER
8.- Julezielfahrt i Voerså.

Rrr. YAC iÅrhus, Hans-Jørgen
Jensen-Wettlaufe( Ydunsvej 28,
e230 Abyhø.i, relf. 8615 oo 73.

1996 - JANUAR
19.- MCTC Vinterweekend i Møgelkær

Lejren ved Hammel.

Deqdlinc
(for olle jeres oiliklefl

cr dcn I 5. jonuor 1996.

Det er præcis kl. 19.00.

Tilmelding 74685820.
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