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Besøg at "Færdslen"!

Af Steen H.

Det var en dejlig lørdag et-
termiddag med høj himmel
og en skinnende sol.
Det fik 21 medlemmer til at

\møde op hos Skov s Auto-
værksted i Haderslev, for at
stifte bekendtskab med
færdselspolitiets udstyr, det
de bruger til at holde orden
og justits på de danske lan-
deveje.
Vi blev budt velkommen af
Erik Hansen, der er motor-
cykelbetjent og Erik Jepsen
og Gert Lindbak i patrulje-
vogn.

Erik Hansen startede med at fortælle,
at færdselspolitiet i Danmark består af
10.000 ansatte (så forstår man bedre
hvorfor radar'en er blevet opfundet,
red.).
Hovedkvarteret for den syd- og
sønderjydske afd. ligger i Haderslev,
med selvstændig adresse på Fjord-
agervej. Afdelingen består af 20 mand,

Erik Hansen fra motorcykelpatruljen, byder velkommen.
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og har et område fra Kolding til græn-
sen, Rømø til Haderslev.
De råder overfem motorcykler, tre "ma-
lede" biler, plus en civil. Så er
der også de to biler med
narkohunde.
Opgaverne er fordelt året
rundt, så de i en periode kon-
trollerer sikkerhedsseler, så er
der lygtekontrol, hastigheds-
kontrolfor ikke at glemme last-
bilerne og deres eventuelle
overvægt.
Et nyere fænomen i deres ar-
bejde, består i at holde øje
med en vis gruppe mennesker.
Helis Engies og Banditos kan
jo som i sikkeret ved, ikke rig-

Gert Lindbak viser,
bagagerummet, bl.a.

hist og her skader vel ikke, men efter-
følgende begravelser ser de ikke gerne.
Det kræver mange resourcer, og så må

Peter Rudolph har billisten lige på kornet, mens Erik
Jepsen forlæller Pascal en vigtig detalje.

tig lide hinanden, så politier har som op- man prioritere - hvad er vigtigst, opklare
gave at holde øje med at de ikke slår indbrud og røverier, eller overvåge
hinanden helt ihjel - lidt småskrammer rockere?

Det er der delte meninger om.
En anden ting der tager megen
tid, er at transpoftere en anholdt
f.eks. til Skanderborg, da der må-
ske er bedre plads eller måske
en mere sikker celle der. Går det
så ikke, må "patienten" transpor-
teres til et andet fængsel med
defiil hørende resourcespild.
Den Dansk/Tyske grænse skal
også overvåges, døgnet rundt
for både grænseove rlØberel-
smuglere og narkosmugling.
Lastbilerne har jo også somme
tider for meget fart på, de må kun

hvad Mondeo 2,0i rummer i
vægte til lastbiler.
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køre 70 km/t, selv på motorvejen, og
det er ikke nemt at overholde. En ting
vi alm. mc- og billister ikke ved er, at
bremserne på en lastbil har en
aktiveringsforsinkelse på et halvt se-
kund, og dermed en længere standse-
længde.
Hertil bruger politiet bl.a.den nye
lazerpistol, som ved demonstrationen
viste sig at være særdeler pålidelig. På
over 300 meters afstand er det helt
uden problem at "ramme" nummer-
rladen på et køretøj. Den virker sådan,

Yt i søgeren er der en lille rød prik.
Denne prik skal ramme et reflekterende
punkt på køreløjel, altså nummer-
pladen eller lygten. Der trykkes på af-
trækkeren (det hedder jo en lazer-pi-
sto/) og i samme sekund er hastighe-
den målt.
Ang. motorcykler, der jo ikke har pla-
der foran, er det altså lygten eller det
reflekterende tøj der sigtes på.
Men, indtil videre kan man tage den
med ro, afdelingen i Haderslev må dele
pistolen med Esbjerg, da de ikke har
rådlil al købe en mere.

Kører i på ferie i Norge eller Sverige,
og bliver taget for en overtrædelse, er
der en aftale mellem landene, at bøde-

. "ravetvideresendes. Det gældertildels
Yg"" Tysrrano, sa vær rKKe Tor over-

modig.
Og en anden ting. Tåge!
Hastigheden er alt for høj i tåge. Selvom
man kendervejen, og ved hvornår svin-
gene kommer, er der jo ingen sikker-
hed for at andre er lige så kvikke. Der
kan være andre på vejen, lige fra fire-
benede væsener til en firehjulet
landbrugsvogn, som bonden har efter-
ladt, da den er punkteret.
Billisterne har deres elskede låge-

baglygte, som er tændt dag og nat. Den
har motorcyklerne ikke, eller har de?
Måske sidevognskø rerne.

Ved større ulykker og røverier er kom-
munikationen styret fra Haderslev Po-
litikreds (31).
F.eks. et rambukrøveri i Sønderborg
(28) styres fra Haderslev, hvor patrul-
jerne dirigeres via radioen.

Erik Hansen fortalte, at sidevognskøre-
kort nu kan erhverves, ved at aftale
køretime med en kørelære på køretek-
nisk anlæg, for at vise at man beher-
sker ekvipagen.
Han blev spurgt om, hvor længe han
måtte køre motorcykelpatrulje. Det
måtte han lige så længe han ville, da
han hvert år skulle op til en
behændighedsprøve.
Der blev stillet en del spørgsmål ved
den efterfølgende kaffe og kage, og en
S-bus chaultør troede at Skov's Auto
holdt reception, for han kom ind og tog
for sig af sagerne.
Efter et par dejlige timer hilste vi af, og
Pascal sagde faruel, men ikke på gen-
syn!

Formanden får lov at sætter SMCC's logo
på sidetasken.
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O n sdags m øde :§ ?s:iyåTit, rggo

Det er blevet fyraften, frikadellerne er
spist, opvasken er klaret, konen harfået
et klap og man synker ned i sofaen.
Klokken nærmer sig 19, mørket har
forlængst lagt sig over det ganske land.-
Jamen, var det ikke i dag, jo, det er i

dag jeg vil ud at besøge Poul.
Hvorfor nu det! Jo, Poul holder nemlig
onsdagsmøde, og det plejer at være
godt besøgt.
Klubben har som bekendt ingen
klubhus, på godt og ondt, så lejligheden
for at møde nogle gæve klubkam-
merater er størst ved disse arran-
gementer.
Altså, Kadet'en bliver startet, (MZ'en
bliver kun brugt til arbejdskørsel om
vinteren, mørkel flænges af lygternes
skær mod Tandslet, nærmere bestemt
Lille Mommarkvej39.
Hvor er det, jo,lidt øst forTandslet ligger
et lille hus på prærien, - der bor Poul.
Mon der er kommet nogen? - om der
er! Der er så mange biler, at jeg måtte
parkere i en plovfure (næsten), jeg
håber at Poul lejer en græsmark til
næste gang.
Nå pyt, ind kom jeg da, om end

Poul Madsen ved sin kære
Harley-Aermacci. Foto: Peter Rudotph

snublende. Gulvet er nemlig sænket ca.

10 cm, og det ene ben blev for kort.
Stuen var allerede halv fyldt, Poul stod
i midten og hilste pænt goddag, - eller
var det godaften.
Nu var det om at finde en god plads, jo,
henne i såfaen er der endnu en ledig
plads ved Peter Høi. Der viljeg sidde.

T
Kaffen stod allerede på bordet, og
snakken gik lystigt om alt muligt, dog
mest om motorcykler, forståeligt nok.
PH mente forøvrigt nok, at han kunne
skaffe mig et par sportsudstødninger til
min MZ, så den kommer til at lyde lidt
mere "vild". Jo, PH har mange gode
forbindelser og historier.
Alt imens kom der flere folk, og bordet
blev forlænget. Nej, ikke sofabordet,
men det andet bord, hvor der sad fem
mand i forvejen. Jo, vi var vel nu ca. 17
m/k'er samlet i Pouls hyggelige stue.
Hvad lavede Poul?
Jo, han snakkede og serverede kaffe
og the samt franskbrød med ost og
marmelade, han stod op hele aftenen-
Nu er det saoan at Poui har en hoobyl
nemlig TT Race in life. Til det formål
har Poul anskaffet sig en Harley-
Aermacchi 350 cc i samlesæt. Nu er
det jo også sådan, at så sjælden en
cykel, næsten aldrig er komplet i

samlesættet, så Poul måtte ta' til
Herning Stumpemarked m.fl., for at
finde de manglende dele.
Men nu er den færdig, om den er flot! -

ja mon ikke, den står som ny, og den er
også blevet prøvekørl.
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Det foregik bl.a. på Vandel flyveplads
og i Sverige. Der var dog lidt problemer
med udstødningen fortalte Poul, det var
noget med modstanden, du ved, men
det skal Poul nok få styr på, for som
Poul sagde: "Den går bare skide godt,
ja den trækker sku'forhjulet op i anden
gear, det gør BMW'en måske ikke!"
Hvor parkerer man så sådan en dejlig
mc?-iværkstedetvel!
Nej, nej forkert! - det gør man da
selvfølgelig i soveværelset, for enden

- lf senqen. For som Poul sagde: "Så
trur y"g noger smuKr ar se på,',., 1"g

sover, og når jeg vågner." - Han har jo i

grunden ret!
Ude i værkstedet står endnu en
Aermacchi, denne gang en 250'er, som
trængertilen kærlig hånd. Jo, Poulhan
kan bare det der med en kærlig hånd
på sjældne cykler.
Sådan en aften går hurtigt med så
mange venner at snakke med, og
interessante ting at se på.
Og som sædvanlig på god klubman6r,
blev der lagt penge i en skå|, som tak
for kaffe og kage, samt tak for en
hyggelig aften.

Hilsen Peter Rudolph

Dagen derpå! Set på
Veteran Cross.

Nybølbanen til
Foto: Herluf.

Mærfu:{øge
Søren Hedegård, 40 år.

Hans Ove Jessen, 50 år.

lrmgard Jensen, 50 år.

Sfødrespø[tert

Kim Andresen, er årsag til en
iøjenfaldende begivenhed i Aabenraa
tilsommer!
Han påtænker at montere dobbelt-
sidevogn på cyklen - hvilken cykel? -

måske enMZ, for at kunne transportere
det Lone går og venter på.

Peter Høy venter ikke længere! Rikke
har skænket ham en dreng.
,rittyftfu!

Og så er der Mors drengfra Havnbjerg,
han skal senere på året være
Bedstefar!

Traktorer
Har du en gammel traktor
(mindst 25 år), eller kender
6n der har, er der mulighed
for at deltage i veteran-
traktorringridning i Hop-
trup den 10. maj '97.
Holger opfordrer ejerne til
at stØve traktoren af og
gør den klar.
Vil man vide mere om
arrangementet, kan der
ringes til Brandkaptajn
Holger Lauritzen i

Hoptrup.
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Nær Gardasøen kl. 07.00.

Forord:
Beskrivelsen er affattet nogle dage
efter hjemkomsten. Hvorfor så
denne beretning til Kubikken?
Ja, der kunne jo være en og an-
den af bladets læsere, der kunne
have fornøjelse af den.
Beskrivelsen er beregnet som et
indlæg i Dansk BSA-Clubs med-
lemsblad. Der forekommer en hel
del udtryk, hvor man skal være
indviet for at kunne forstå menin-
gen, det kan så være lige meget.

lndledning
Hermed en beretning om de praktiske
og økonomiske sider af sagen vedr.
lnternatiolale BSA-Rally i ltalien i pe-
rioden 1 . til 9. juli 1995.
Undertegnede havde gennem længere
tid planlagt turen og den blev foretagel
som solotur pa den modificerede BSll
Gold Star fra 1955.
BSA-motorcyklen er engelsk.
Som så meget andet engelsk maski-
neri er engelske motorcykler berygtede
for at være særdeles upålidelige. Det
er sandelig ikke med urette. Jeg har
prøvel at rette op på dette på bedste
VIS.

På en måde, er det jo ikke den rene
barnemad med en sådan tur på en 40
år gammel mc. Sker der bare det mind-
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ste, står man som Moses ved det Røde
Hav og er pludselig langt hjemmefra.
Man kan intet få og ingen kender no-
get til selv det mindste. Jeg kan tænke
mig hvad Columbus følte da han tog
afsted.
Der er heller ikke plads til den store
mængde værkløj, men med det jeg
medbragte, skulle man jo nok kunne
nå et stykke.
lnteressen for motorcykler har jeg altid
haft. Det må være noget, der stammer

lra dengang jeg gik i børnehave i Ha-
Vderslev, hvor jeg boede indtiljeg varfem

år. Mig og min jævnaldrende fætter, gik
i samme børnehave. Vi gik de to kilo-
meter hver dag fra Hjortebrovej til
Årøsundvej og retur, og skulle op gen-
nem et kvarter kaldet Vendekobbel. Her
fik vi hver dag på hjemvejen, bank af
de lokale knægte. Vor nabo hr. Søchting
havde Nimbus med varesidevogn, han
tog os ofte med hjem. Vi var ellevilde,
og så med skadef ryd på alle
Vendekobbels røvhuller, der lyste af
misundelse. Jeg kan ikke se hvorfor
interessen ellers skulle være kommet.
Det kan sagtens være sådan en baga-
tel, der har aldrig været teknik i fami-
lien, da mine forældre er skolelærere.

olrr"n
Motorcyklen er som nævnt modificeret
og det iflere omgange. Oprindelig er
det en 350 cc Goldstar, hvor alt har
været næsten originalt, bortset lige fra
stelnummeret. Cyklen har øjensynligt
oprindelig været anvendt som
scrambler (crosser). Jeg har anskaffet
den i 1980 for 9.000,- kr.
For uindviede kan oplyses, at Gold-
staren er BSA-fabrikkens sports-
maskine. Den har motor helt i alumi-

nium og meget store køleribber. Gold-
staren leveredes i sin tid både som
touring-, trial-, crosser-, sports- og
racermaskine.
Eneste forskel på modellerne var rela-
tiv let monterbare tuningsdele, der
kunne købes hos enhver BSAjorhand-
ler. Motor og gearkasse er adskilte og
er hver for sig påboltet stellet. De er for-
bundet ved en såkaldt primærkæde i

et olietæt aluminiumshus (der også ind-
holder koblingen).
Til "Den lnternationale i England i

1993", hvor jeg også deltog, var cyklen
modificeret på følgende måde (det blev
en meget bedre cykel, efter en masse
arbejde. Heldigvis er man ma-skin-
arbejderuddannet).
Robinson tromlebremse med lie pålø-
bende bakker, BMW-forgaffel (for-
mummet, så man ikke kan se det), 12
V vekselstrø msanlæg (af ubestemme-
lig fabrikat) på krumtappen, hjemmela-
vet batteritænding (ankerplade, "plati-
nere" og svingklodser f ra BMW, samt
kondensator f ra Kawasaki).
Generatorens tilstedevæ relse betyder,
at den krumtapmonterede chockkobling
må vige. Som kompensation er monte-
rel en "pre unit" Triumph-kobling med
stød-absoberende gummielementer.
Primærkædekassen er forsynet med
indvendig "tagrende", så olieudslip ved
gear-koblingsakselen undgås. Cyklen
er nu simpelt hen pot tæt. Gearkassen
er forbedret med endnu flere nålelejer
end de originalt monterede (så det bli-
ver en såkaldt "T-2" gearkasse).
Motorens primære dele er modificeret
således: Udstødningsventilen er svej-
set sammen af BMW 1000 cc ventil-
tallerken og Volvo ventilstamme med
BMW-ventilfjeder- og tallerkner. Der er
monteret 500 cc cylinder sammen med
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350 cc topstykke. Dette lader sig gøre
med fladt B33 stempelfratør 1953 (gi-
ver korrekt pindhøjde og 9:1 i kompres-
sion).
Det originale krumtapudluftningssystem
er blændet af og erstattet med
membransystem fra BMW. Gasserne
fra krumtaphuset ledes gennem et tykt
rør opi en kobberkasse, hvor oliedråber
slås af og returneres til krumtaphuset
(princip Fial 1 27). Kondensdamp m.v.
ledes til indsugningen og "ædes"af
maskineriet. Resultatet er nul fedtede
visitkorl på fliserne. Stempelringene er
hårdforcromede typer til Opel Manta.
Resultat i alt er: Nul olieforbrug.
Opringdelig var der ingen luftfilter på,

men nu er der indbygget et Kawasaki
papirfilter i et herlil lavet hus af galvani-
seret blik.

Planlægning af Rom-turen
Der er her tale om en lang tur ad mo-
torvej (ca. 19OO km hver vej, plus det
løse).
Her må nye modifikationer til. Det skulle
jo gerne gå stærkt, for kun at lave et
lille indhug i den dyrebare sommerfe-
rie. Planlægning og udførelse begyndte
i efteråert 1994.

Følgende blev lavet
Nye stempelringe (100,- kr.), to nye
dæk (500,- kr. på stumpemarked), ori-
ginale engelske sportskåbe (1000,- kr.

købl al BSA med I e m nr. 24) , g u m m i -

ophængte styrholdere (50,- kr. På
stumpemarked, Suzuki), sPorts-
aluminiumstank, 25 liter (500,- kr.),
tank malet (400,- kr.), tankmærker
(100,- kr), 12 V batteri (240,- kr.),
slange (90,- kr.), hjemmelavet sæde
betrukket (687,- kr.), hængelås (40,-
kr.), bagkæd e (24O,- kr.),primærkæde

og tandhjul (100,- kr.), luftpumpe (24,-
kr.), styr (100,- kr.) og diverse dele
(298,- kr.). Desuden syn, prøveplade,
nummerplade (621,- kr.).
lalt ca.5.100,- kr. for modificeringen
incl. indregistrering.
Cyklen er blevet en god brugscykel,
og kan nu holde i mange år.
Reservedele er der mange af , og til ri-
melige priser. Engelske cykler er ble-
vet meget populære, udgåede reser-
vedele genfremstilles i stor stil.

ItTuren i korte træk
Af rejsen den '1 . juli kl. 09.30.
Jeg havde forestillet mig, at overnatte
i lnnsbruck i Østrig. K|.22.30 var jeg
der. Det regnede og jeg ville ikke sætte
telt op i det vejr. Fortsatte så efter en
pause, jeg var jo alligvel alene og ven-
tede kun på at være fremme. Røv-
ballerne sov jo alligevel, og det kunne
de ligeså godt blive ved med. Kl. 01.00
var jeg nået til Bolzano. Her fandt jeg
en sevicestation, hvor campingbiler og
-vogne var stoppet for natten. Jeg
smed mig i græset og sov til kl. 05.00,
hvor jeg sprang på dyret og fortsatte
til Gardasøen, hvor morgenkaffen
konsu-meredes.
Ankomst Lago diVico ca. 40 km vest

ffi IX?,T"'Ti""1l"l:'.i r set b)
isindpakket madpakke, af et passende
omfang, så den rakte til turen ned.
Jeg var forskånet for "BBR" (omtalt tid-
ligere iTouring Nyt) - British Boogie
Ride, som er noget vi engelskkørere
ofte dyrker. Man ser det ved, alkøre-
ren svinger overkroppen fra side til side
under kørslen. Det er simpelt hen no-
get han pludselig begynder på, når han
hører nye (ofte grimme og dyre) lyde
fra maskineriet.
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Maskineriet gik så perfekt, at kørslen
ind imellem var trist og kedelig.
På træfpladsen var en stor del af ver-
den repræsenteret. Der var vel ca. 2OO
deltagere, heraf seks danskere plus
Gunnar (nordmand). Mange deltagere
havde taget deres gamle BSA i varebi-
Ien eller på en trailer og var taget der-
ned på fire hjul. Retfærdigvis skal si-
ges, at så var hele familien med. Det
lod til at man havde det godt i det fine
vejr.

0",r" træffet
Ankomst på arrangementets anden dag
(tidnød hjemmefra). Fem minutter ef-
ter ankomsten f ik jeg at vide, at man
var blevet indbudt til at følge ltaliens
stØrste årlige Classic Race, og vi måtte
opholde os i ryttergården.

P-ltil Read, der har været verdensmester otte

)'n"'
Der var alt hvad der kunne krybe og gå
af Norton Manx, AJS 7R, Matchless
G50, BMW Rennsport (solo, der er
meget sjældene), Benelli 4 og 6 cyl,
Guzzi racere (tør og efterdkrigs), alt in-
den for MVAgusta racere (incl.350 og
500 cc, 5 samt 6 cyll.
Det må have været prototyper, (så vidt
jeg ved har de aldrig officielt været an-
vendt).
Både Surtees, Phil Read og andre

gamle mestre var til stede. De måtte
ordentlig skrive autografer. Jeg har al-
drig troet, at jeg nogen sinde skulle
komme til at tale med dem.
Det var en f ryd for ørel igen at høre en
MV Agusta med åbne megafoner blive
varmet op, som vihørle det fra tilskuer-
pladserne ude iverden i gamle dage,
samt efterfølgende kørlaf Phil Bead for
stram kabel.
Vi blev beværtet al arrangørerne med
både god italiensk mad og bajere ad
libitum
I øvrigt gav det en masse gode lysbille-
der.

Det officielle program
1. juli (lørdag) Ankomstdagen hvor
Brancaleone Bar var til disposition.
2. juli (min ankomstdag) Åbningsdag.
Ducaticlub'en blev præsenteret som
hjælpeklub i forbindelse med arrange-
mentet. ltaliens BSA-club har for få
medlemmer iforbindelse med hjælp og
bistand. Det var den dag der var det
ovennævnte Classic Race.
Om aftenen virkelig god lokalmusik i

baren.

3. juli fællestur til kysten vest for Rom
(jeg blev hjemme, da jeg altid har ment
at fællesture er noget fjollet noget. Hvor-

Line up på Monte Cimino.
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for skal vi køre en masse ekstra kilo-
meter når vi lige har kørl rigeligt. I øv-
rigt er det jo svært at holde snakken
gående, når man samtidig skal køre).

Om aftenen noget Bongomusik i baren.
Det var fØrst til at holde ud efter at jeg
havde drukket en halv liter vin (1500
lire - 5,25 kr.).
4. juli skulle vi Line up på bjerget Monte
Cimino. Line up betyder på BSA'sk, at
alle cykler sættes op på række, og man
kan så gå rundt og overbevise sig selv
om, at netop ens egen cykelerden flol
teste.
5. juli. Dette er den store dag med bus-
tur til Rom. Det antikke Rom og vati-
kanet blev gennemgået. Peterski rken
måtte vi ikke betræde, på grund af for
let påklædning. Vagterne på stedet
måtte lægge ryg til meget fra utilfredse
turister. De var nu meget sjove og sym-
patiske.
I et vatikansk fodgængerfelt bemær-
kede jeg en gejstlig person af høi rang
(det fremgik af hans påklædning og af
hans følge). Jeg for over på den anden
side af gaden for at fotografere. Han
kom hen til mig, gav mig hånden og
spurgte hvor jeg kom fra.
Det forklarede jeg så, og han ønskede
god videre tur (på engelsek). En

enbedsmand fra følget kom tilbage og
spurgte, om jeg vidste hvem jeg havde
hilst på. Det vidste jeg jo ikke, men det
var ærkebiskoppen af Bahama.
Om aftenen var der levende musik i

baren.
6. juli var der tur til en vingård med til-
hørende vinsmagning. Jeg blev
hjemme og dasede. Om aftenen var der
barbeque, som er standard ved alle in-
ternationale BSA-arrangementer. Efter
barbeque, var der musik i baren. Denne
musik var en fryd for øret (for de d1
kan lide denne slags musik). Det var H
Deep Purple replica band. De var næ-
sten bedre end de originale. Sådan tror
jeg, at det er i paradiset.

7. juli var der afslapning for alle.
Om aftenen var der "Dinner and
Dance". Vi var på fin restaurant med
mad af bedste italienske kvalitet. Efter

spisningen var der sang ved en opera-
sangerinde f ra Rom, det var meget
smukt.
FØr "Dinner and Dance" havde jeg pak-

ket teltet samt alt mit grej. Efter arran-
gementet tog jeg al min kørebeklæd-
ning på og lagde mig til at sove i græs-
set nede ved udgangen. Klokken fem
om morgenen blev jeg vækket af en af

Alex's defekte Lightning.

Æ.rkebiskoppen af Bahama.
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pølen og alm. afslapning
Leif og Kaj m.m. tog til Maastricht til et
bryghus, for at lænse pungen og fylde
promillen, dog ikke så meget at det sat-
te sig på hovedet. Lea og jeg spiste af-
tensmad hos Jan med Henrik og Tho-
mas Toft fra Sjælland.
Torsdag morgen kl. seks blev teltpløk-
kerne hevet op i øsende regn, for nu
stod der hjemad på programmet.
Kl. syv åbnede færgestedet, så vi som
de første den dag kunne krydse Maas.
Vifortsatte i nordøstlig retning og kryd-
sede Rhinen ved byen Wesel, hvor man
bl.a. stadig kan se resterne af den gam-
le bro, som tyskerne sprængte i '45, for

at hindre de allierede i at krydse floden.
I Wesel tankede vi for kofi efter at køre
ud på motorvejen, "lidt krampe i højre
hånd" og vi var nær Munster.
Her spiste vi morgenmad og fyldte vom-
men godt op, til en videre tur mod nord-
øst.
Ved kaffetid, gjorde vi holdt tør græn-
sen, for at tanke lovligt sprit, derefter
op til Kaj, fordeling af tingene og hjem.
Turen kunne nu gøres op, og vi havde
kørt 1602 kilometer, kørt 21,2 km/l ved

ffi:et 
kørsel og mellem too oO t§

Teddy Sztuk

1 996
S. M.C.C.'s generalforsaml ing

Generalforsamlingen startede med at
vælge "Kedde Krumtap" til dirigent.
Næste punkt på dagsordenen, var for-
mandens beretning om årets gang.
Han fortalte lidt om de forskellige ar-
rangementer, der havde været, bl.a.
onsdagsmøder, strandture, madpakke-
ture, vi rksomhedsbesø9, postkasseløb,
fastelavn, Mølleløb og andet.
Deltagerantallet havde varieret fra 6n
til ca. 35.
lalt har klubben nu 91 medlemmer.
Derefter fremlagde kassereren regn-
skabet, som udviste pænt overskud og
beholdning, - 6n af grundene til at klub-
ben betalte forplejningen på general-
forsamlingen.
Så kom turen til indkomne forslag.
Der var foreslået, at ændre vedtæg-
terne, så det beløb kassereren måtte

have liggende, blev hævet fra 200 kr.
til 1000 kr. Det blev vedtaget.
Valg: Til bestyrelsen genvalgtes Teddy
og Kim.
Som revisor valgtes Peter Juhler.
Som suppleant valgtes Peter Rudolph.
Som Revisorsuppleant valgtes Peter
Høi.
Så kom dagens sidste emne, evt. O
Der blev snakket om at genoplive
kilometerpokalen, og i den forbindelse
efterlyse oplysninger om, hvor den
gamle pokal befandt sig. Hvis den ikke
kan findes, må der jo indkøbes en ny.
Til Mølleløbet næste år, har Robert
Biermann, Guderup tilbudt at give mor-
genkaffe før starten.

OBS! Redaktø ren har pokalen stående,
men den er vundet til ejendom.



Kubikken - 15

Det var engang et værksted!
Klokken var 01.15 den 17. december
1996, og jeg holdt uden for firmaet i

Vamdrup, og ventede på to kollegaer.
Det var fyraften, -nat
Kenneth kom løbende hen til bilen, og
fortalte, at der var blevet ringet at hu-
set brændtel

Hvad er nu det? - Skorstensfejeren
havde da lige været og efterse skorsten
og fyr.
Klokken 01.50 mødte jeg en Falck-tank-
vogn på Aabenråvej i Haderslev, den
':ar oå vei hiem!

Coptrup'måOt" 1"g det f riviilige brand-
værn, der kom i en vogn med vand-
slanger? - skulle den hente mere vand?
Blå blink ogrØg itågen, mødte mig tige
efter Djernæs, den var go' nok! - der
var sku' brand! - men heldigvis kun i

værkstedet og lidt af garagen.
Værkstedet udbrændte helt, det var så
varmt, at en jernbjælke på 10x10 cm,
var bøjet som en flitsbue.
Men vinden og ydermuren, forhindrede
at branden bredte sig til hovedhuset.

Skorstensfejeren havde været der kl.
13.00, og vi var kørtpå arbejde kl. 14
og kl. 15, hvor der var blevet fyret.
Kl. 01.30 vågner naboen ved at der er
nogen der banker på hoveddøren, tror
de, men det var tagpladerne der sprang
i varmen. Flammerne stod fire meter op

i luften i den tætte
tåge.
Så blev der ringet 112!
Vivi var blevet hentet
af hendes lillebror, så
hun sad ovre ved na-
boen.
Det var et sørgeligt
syn ! - alt var ud-
brændt. Det værdste
var, at min'38 Nimbus,
der ikke var samlet,
samt en masse dele til
en anden, var blandt
flammernes bytte, og
da den ikke var forsik-

ret, får jeg ikke erstatning.
Dedor husk, har i køretøjer der ikke er
indregistreret, stående et sted, skal de
forsikres med en stilstandsforsikring.

Sfeen
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kommende Ørrøtlge-
merlter

tokate træf og tø 6

FEBRUAR
26. Onsdagsmøde hos Sonja og

Herluf, Skowej 12, Starup, 6100
Haderslev, lell.74 52 01 23.

MARTS
8. Stumpemarked i Herning.

12. Onsdagsmøde hos
Peter Juhler, Mølmark,
Søndergård Bønnelandsvej 4,
6310 Broager, telf. 74 4411 35.

26. Onsdagsmøde hos lngrid Eis,
Lebølvej 2, Holballe,
6470 Sydals, telf .74 40 71 87.

APRIL
9. Tur fra Aabenraa strand.

23. Onsdagsmøde hos Hans Chris-
tensen, Nybøllandevej 3,
6310 Broager,llt. T4 44 18 50.

MAJ
10. Tur til Fyn.

Vi mødes ved Karolinecaf6en, på
den anden side af Lillebæltsbroen,
mellem kl. 10 og 11 .

21. Tur fra stranden i Aabenraa.
31. Oldtimerløb i Gråsten.

JUNI
7. Mølleløb på Als, med start fra

Robert Birmann, Guderup.
(Nærmere i næste nummer.)

Sidste betalingsdato af kontingent er
den 31. marts 1997.

- Og det passer. -

MARTS
21.- Jævndøgnstræf på MC Touring

Camp, Nødager på Djuersland.
Der er åben i påsken, i april hver
weekend, og fra 1. maj til 31.au-
gust dagligt, samt weekenderne i
september.

27. Forårsmøde med Albion ved
Snoghøj.

29. Strunnpemarked i Kaltenkirchfu
120 km fra Flensborg. - Der er
mange stumper.

MAJ
3. Jumbo Rally Danmark.
9.- Elmertræf ved Holstebro,

telf. 97 42 47 24.
16.- 3. Road Racing Festival på

Jyllandsringen.
16.- Klippetræf hos Fraugde MC.
30.- 19. lnt. Himmerlandstræf iAars

by. Telf. 98 86 33 98.

Som takfor hjælpen, ved Oldtimerløbet
'96, har klubben fået T-shirts med klub-
logo af Lion Club Gråsten. ;
Der kan bestilles trøjer hos formanden,
og de koster 50,- kr. pr stk.
Oldtimerløbet '97 skal også bruge
hjælp, så tilmeld jer til Teddy, 74 68 58
20, hvis ikanfå "fri".

MC-u{stiffinger
FEBRUAB
21.-Tralik og Sport på to hjul -
23. MC-udstilling i Herning Hallerne.


