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Ja, så er formanden blevet 50 år.
Kan man nu forstå det, når Herluf
kommer på sin, Jawa eller Triumph,
med Sonja på bagsædet, ville enhver
tro, at han lige havde fået kørekort.
(lkke hvad kørslen angår!)
Vi var nogle stykker fra S.M.C.C.
der mødte op til åbent hus på Starup
Skovvej. Vivi og jeg var, trods det
usandsynlige, de første der mødte op,
da jeg skulle til en generalforsamling
om aftenen.
Så kom der nogle naboer, og senere
kom Poul M., Kim, Carsten og Laue.
Sonja diskede op med de herligste
retter, så vi spiste os en pukkel til.
Det var en hyggelig eftermiddag, med
megen snak om gamle dage, og vi
ønsker Herluf lykke til de næste mange
år.

Viviog Steen



Kubikken

Bestyrelsen i S.M.C.C.
Formand: Herluf Jacobsen, Starup
Skowej 12, 6100 Haderslev,
telf. 75 52 01 23.
Kassserer: Poul Madsen,. Lille
Mommarkvej 39, Lillemommark,
6470 Sydals, tell.74 40 40 08.
Næstformand: Teddy Sztuk,
Tornhøjvej 25, fombø|,
6200 Abenrå , lelf 74 68 58 20.
Best. medl.: Poul Christensen,
Frederiksgård 23, Helved, 6440
Augustenborg, lelf .74 47 49 01 .

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

S.M.C.C. - Giro 7 15 33 25.

Redaktion:
Steen H. Eriksen, Diernæsvej 119,
6100 Haderslev, telf. 74 57 58 55.

Tur til
Træf på
Toppen
Fredag den 14. juli'95 klokken 17.00.
Vi har planlagt at køre hjem igen lørdag
eftermiddag. Det sidste stykke vej til
Toppen var helt fantastisk, den ene mc
efter den anden var på vej.
Efter tre timer og 15 minutter holdt vi
på træfpladsen.

Mit nr. var 1093
fredag.

vel at mærke

Teltet blev stillet op og den medbragte
mad spist.
lnd i det større telt. 11.- kr. for en ø1,

det er da bare fedt.
Festen kom hurtigt igang og pludselig
et kæmpe slagsmål - glasstumper fra
en ølflaske, der blev knust i 1000
stykker på hovedet af en uskyldig . . ja,
vi stod et par meter fra, så vi fik det
hele med.
Det skal dog siges at vi bakkede nogle
skridt tilbage, da de her glasstykke,
kom flyvende. -Sålil "Bryste-fremvisning". altså kun for
kvinder. 2000 kr. blev sat på højkant,
og så fik vi et show der bare sagde Spar
2. Til sidst havde 6n af pigerne smidt
det hele. og så blev alle mændene
pludselig 10 cm hojere.
Efter en del ø1. luskede vi en tur rundt
på pladsen. Det er utroligt hvad nogle
mc-ister kan finde på. når øllene er gået
i blodet.
Et telt blev fyldt med sand fra en
Yamaha FJ 1100. der gravede sig så
dybt i jorden, at fire mand eller rettere
"idioter" skulle løfte den op igen.
Ja, jeg kan foftælle meget mere, men
vi smuttede ind i teltet kl. 1.30.
Lørdag morgen - Iidt vand i,hovedet,
pakke teltet sammmen og en tur ud pf
Grenen. v
Herefter gik turen ind i byen, hvor vi fik
indtaget nogle kopper kaffe og et stykke
lækker kage.
Yikørle langs østkysten hjem, gennem
Sæby til Hals, hvor vi sejlede til Egense
på fem min., videre til Als og Hadsund.
En tur vi meget varmt kan anbefale -

en total fed oplevelse af super touring,
med 90 km/t.

Kardan 900
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Generalforsamling
den 25. november 1995

Generalforsamlingen var i år henlagt
til Bovrup Gæstgivergård, da Lyngtofte
Kro var blevet solgt.
Omkring kl. 14 var der mødt en lille
skare op, og der var endda flere der
kom til tiden.
Det førest punkt på dagsordenen var
valg af dirigent. Her valgtes Jørgen r
z5o, som med vanlig hård styrede

Uagets gang, og kunne konstatere at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Formanden fik ordet, og fortalte lidt om
årets gang i klubben, ialt har der været
afholdt 27 forskellige arrangementer,
som blev remset op med større eller
mindre kommentarer. lalt var der 89
medlemmer i klubben.
Formandens beretning blev vedtaget
og så fremlagde kassereren sin be-
retning - pa UNICON-brevpapir.
Der er 81 betalende medlemmer og
ifølge det udleverede regnskab var
årets overskud på 4259,86 kr.

lait har klubben dermed en kasse-
beholdning omkring 6900,00 kr.

Dette var så en pasende overgang til
næste punkt, som var forslag om

- Srhøjelse af kontingentet til 125,00 kr.
YilO"t" fordi der forventes en stigning i

fremstillingsprisen på Kubikken og det
nødigt skulle være som for flere år
siden, hvor der var så lawandt, at man
knap turde starte noget nyt.
Forhøjelsen blev vedtaget med 13
stemmer for, ingen imod og ingen
blanke.
Jørgen rtzsobemærkede, at der burde
oprettes en bankbog, da Giro er for
besværlig.

Der var ingen indkomne forslag, så vi
foftsatte med valgene.
Først genvalg af Herluf Jacobsen som
formand, dereftet af Poul Madsen som
kasserer, og Poul Christensen som
bestyrelsmedlem.
Som revisor valgtes Peter Juhler, Peter
Rudolph valgtes som suppleant, og
Peter Høi som revisorsuppleant.
Under punktet eventuelt var der flere
opfordringer til nye medlemmer om at
de meget gerne måtte komme med nye
ideer og forslag til arrangementer.
Husk, bestyrelsen hjælper altid med at
videreføre ideerne.
Jørgen FJTso og Steen foreslog at nye
medlemmer betalte procentvis kon-
tingent, afhængig af hvilken måned de
blev tilmeldt. F.eks. 10,00 kr. pr. måned.
Derefter var der tid til te og ostemad.

Poul C.

Proklama
Ved et bestyrelsesmøde den 16. januar,
var der bl.a. på programmet, en gave
til vores redaklør Steen, der fyldte 50
år den 5. februar.
Han er jo ikke helt uden skyld i, at
S.M.C.C. eksisterer, da han tog
initiativet til at starte klubben i 1968,
så hvorJor ikke markere det med stil.
Bestyrelsen bestemte derfor, at Steen
er æresmedlem i de næste 50 år, samt
at han fik Knud Jørgensens bog -

NIMBUS - Teknisk udvikling, som en
lille opmundring! - man ved jo aldrig?

Herluf
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Tur til stranden
Tekst og foto: Kardan 900.

Vejret var helt perfekt og jeg havde fået
fat i noget brænde.
Pølser og tilbehør var også pakket ned
i topboxen.
Turen skulle gå til Abæk ved Åbenrå,
og vi mødtes som sædvanlig ved
stranden i Åbenrå.

Der var også pænt fremmøde, ca. 15
cykler, og Flemming og jeg kørle i

forvejen for at tænde op under bålet,
så kommandoen blev overgivet til
"Pause Poul" (mon bålet ville være
brændt ned inden de kom til Abæk?)
Der kom hurtigt gang i bålet og pølser

og øl blev sat til livs. Jo, nogle havde
endda koteletter og snobrød med, så
inden alle var færdig med at spise, var
klokken ved at være mange.
Der var virkelig sommerlig råhygge
blandt deltagerne og alle syntes at more
sig.
Almindeligt opbrud.
Der blev varmet op, et par kørle da
også hjemad, men der holdt et par
cykler og lyste på en -- Ja, gæt engang
... BMW ... blå ... med revner i kåben -
- - - Ja, det er "Pause Poul" der blev
belyst. Poul lå da også med enden i

vejret, for han
havde tabt
nøglerne. U
Efter ca. en halv
time og diverse
bemærkninger fra
de hjælpsomme
"guldgravere",
kørtevi alle hjemad
rgen.
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Som man ser
tydeligt -

PoulM. og Kim
holder sig heller

ikke tilbage,
hvad angår

bordets glæder

Jteer" g; 8r,r%ser?,
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Carsten holder tale -
ved hans 50 års fødselsdag på Hoptruphus.
Mon det er noget om motorcykler han fortæller om? - ja, det var
det , bl.a.!

t,
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Familien Stuzk var på kongelig isbane
ved slotssøen i Gråsten.
JydskeVestkystens fotograf kom forbi,
og i baggrunden med fejekosten ses
Peter Rudolf i aktivitet.
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Her var plads til dig artikel!

-

]



10 - Kubikken

Formel 1
Kunne du tænke dig at komme med til
Formel 1 løb i Belgien den 23.-26.
august'96?
Overnatning i telt.
Pris ca. 2500,- kr.

Kantakt Kim,74 62 93 69.

(Dlhtimnlrh
Vi kan igen i år bruge nogen hjælp til
atuikling af Oldtimerløbet den 25. ml
'96 i Gråsten.
Kontakt Teddy, 74 68 58 20.

Måske
lidt
fra
dig!

HER!

Julestue på
Bovrup
Gæstgivergård
Atter blev det juletid, og
mødes til lidt julehygge.
Der kom 12 medlemmer!?
havde som sædvanlig
hyggelig eftermiddag.

vi skulle

- Men vi
en rigtig

Castrol TBE
Nu kan alle benzinmotorer køre på
blyfri benzin.
Bilister, motorcyklister og bådejere, hvis
motor skal køre på blyholdig benzin,
kan nu med fordel skifte til blyfri benzin,
blot ved at tilsætte Calstrol TBE.

God økonomi
Du kan nu vælge benzin med 92 oktan,
Eurobenzin 96 eller superbenzin 98 til
netop din motor og tilsætte Castrol
TBE, som fås i to størrelser: En praktisk
100 ml tube, der gør det nemt at dosere

YJ;nt:tnn"r tir hete 1oo tirer btyp
benzin og har en vejledende pris på 35.-
kr. En " liter flaske til 500 liter blyfri
benzin koster 95.- kr.

Priserne er incl. olieafgift og moms.

lmpodør: 55 99 15 37.

Sidste frist for betating af kointingenr er den 19. april 1996.
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kommende WWWØ
ME'?tC'L

MARTS
9. Stumpemarked i Herning.

20. Onsdagsmøde ved Peter Juhler,
Mølmark,
Søndergård Bønnelandsvej 4,
6310 Broager, telf. 74 4411 35.

23. Stumpemarked i Fredericia.

APRIL
4. Forårstur i AIbion til Snoghøj

Badehotel, og det er k|.14.
6. Stumpemarked i Husum.

10. Åbenrå strand.
Parkerin gspladsen overfor
stranden. Kl. 19.00.

24. Besøg på Mærsk i Tinglev.
Vi mødes ved hovedindgangen
præcis kl. 19.00.
Arr.: Kim, 74 6293 69.

MAJ
11. Madpakketur på Fyn.

Vi mødes ved Karoline Calereriet
til morgenkaffe mellem kl. 10-11.

18. Postkasseløb ved Kim,
Posekærvej 40, 6200 Åbenrå.
Det er kl. '13.00.

25. Old Timer Løb i Gråsten.

JUNI
8. Mølleløb/Naldmose Camping.

(Nærmere i næste nummer.)

{fr6W,sab?
Købes:
MZ25O stel m/ papirer, max. 1000,-.

P.C.,74 47 49 01.

lo:kale

MARTS
28. Bakken åbner. Afgang fra

Nørrebrogade kl. 1 9.00.

APRIL
5. Farmertræf, Sdr. Felding.

lnfo: 97 19 82 54.
19.- Extrem Træf ll. Hovedvej 41 .

lnfo: 66 18 41 91.

MAJ b
3.- Midtjydetræf på

ungskuepladsen i Herning.
lnfo: 40 28 64 07.

10.- Lomme-Orgie. Mjølner MC,
Østerild. lnfo: 97 98 17 81.

10.- ELMER-TRÆE Munkbrovej,
Holstebro. lnfo: 97 42 47 24.

11. JUMBO RALLY.
16.- 17. int. Hyggeweekend.

MC Buldogs, Åbenråvej 161, Ø.
Gasse, Skærbæk.
lnto:74 75 20 77.

17.- ROAD RACING FESTIVAL.
Jyllandsringen ved Silkeborg.
lnfo: 86 84 74 23.

17.- 13. int Klippetræf. Fraugde MC
Fyn. lnfo: 65 95 14 63.

17.- Djuerstræf hos Grund MC,
Allingåbro. lnfo: 86 4811 82 i!
(ons. og fre.)

17.- Pluto træf,7183 Ranbøldal.
Info: 75 88 56 05.

24.- Snigertræf, Bedsted Thy.
lnfo: 97 94 60 18.

31. MC Træf. MC Føniks,
Christiansfeld.
lnto:74 56 B0 19 fredag aften.

Flere træf oplyses hos bestyrelsen.


