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Mine oplevelser, over stok og sten
Klokken er lidt i 10.00.
Datoen er 3. november 1996. Manden
foran mig måtte gerne snafi forsvinde.
Han er i vejen; men vi må lørst køre
når klokken er præcis 10.00.
Det ved han, og det er derfor hankører
frem og tilbage. Han er lidt sløret og
lyden er knap så høj som ellers. Det er
nok fordi, jeg ser ham igennem fire lag
plast. Propperneiørerne, erfor at mind-
ske min ellers tiltagende tinitus.
Der går mange tanker gennem mit ho-
ved. Hvad h.... laver du her, hvordan
skal det gå, og vil lortet holde til alkøre

. 're timer, med rimelig gas gennem det
Yititære område ved Finnerup.

Det hele var ellers ikke min ide; men
lngers. Vi havde set en reportage fra
Grand National i fjernsynet, da hun
spurgte om det ikke var noget for mig.
Jeg havde kørt motorcykel siden 1972
og meldt mig ind i S.M.C.C. ved Kalø-
træf samme år. Så det med motorcyk-
ler var jo noget man havde prøvettør.
Race er ikke nyt for mig, da jeg midt i

7O'erne kørte speedway, ikke på det hø-

jeste plan, men jeg kørte da. Senere
blev jeg mekaniker for John Rosen-
krantz fra Horsens, der kørte interna-
tional 1000 m græs og langbane speed-
way, speedway og is-speedway.

'Kedde Krumtap" efter et race.
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Vi suste Danmark tynd, til Bodensee,
Holland eller Berlin, hver weekend, og
var aldrig hjemme. Når vi ikke kørte
sydpå til motorløb, lavede jeg motor-
cykler.
I 80'erne, da jeg arbejdede hos Erling
Sjøholm, blev jeg mekaniker for Bjarne
Sjøholm, han kørte moto-cross. Det
blev også her til en del løb i udlandet.
Men at sidde her mellem de bedste
danske og svenske cross kørere, var
nu spændende.
Det var fjerde gang jeg holdt her på
stregen i Finnerup, der i år har samlet
180 deltagere. De andre gange var jeg
betydelig mere nervøs. Hele cyklen har
været skildt ad i atomer, alt er blevet
checket og samlet. Tændingen er pak-
ket ekstra med silikone, luftfilterkassen
er pakket ind, så vand ikke kan komme
ind forfra, luftfilteret er pakket ind i et
ekstra filter der
let kan fjernes.
Lejer er fyldt
med f edt, 6t
lændrør med
nøgle er blevet
sat fast på styret
medtape. Derer
ikke overladt no-
get til tilfældig-
hederne. Alt er i

orden. Villy
Poulsen, der er
teknisk kontrol,
sagde engang

på klingende fynsk, på spørgsmålet om
min Yamaha var i orden: "l må sel om,
om den er iorden, der er langt at trække
hjem".
I år havde jeg trænet stafier, så det sad
næsten i rygmaruen. Starten har ellers
ikke den helt store betydning, her hvor
der køres i tre timer og en omgang er
33 km, men det er dejligt at komme
godt fra staft, så er man fri for alt for
megen sprøjten fra dem der eventuelt
skulle køre foran.
Vi holder i to-tre rækker, med de bed-
ste, eller dem der har været hurtiq''
fremme ved tapen, forrest. Til min eg'P
overraskelse holder jer iforreste række,
med en dejlig udsigt til det første sving.

Straten her ved Grand National er no-
get speciel. Der startes med standset
motor. En meget stor lynkineser bliver

Bestyrelsen iS.M.C.C.
Formand: Herluf Jacobsen, Starup Skowej 12,
61 00 Haderslev,
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Kassserer,' Poul Madsen,. Lille Mommarkvej 39,
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tændt præcis kl. 10.00, og så er det
bare om at komme afsted.
Jeg løfter benet op på kickstarteren for
at være klar, da der lyder et kæmpe
brag i det fjerne. Ved første jok, smut-
ter foden af kickstarteren og jeg må
tage et tilløb mere, og da er halvdelen
allerede kørt. Censuren forbyder at
gentage, hvad der blev sagt inde i hjel-
men. Motoren stafter dog ved andet for-
sø9, og så smider jeg koblingen, og
afsted. lnden første sving passeres de
første og pludselig bliver det helt sort

. tor øjnene. Det plejer at hjælpe at
Væde et lag glasira brillerne;men alle

tre glas ryger af på 6n gang. Pis! - nu
er der kun brillerne tilbage, de skulle
ellers have holdt lidt længere end den
første kilometer. Brillerne ryger og der
er f rit udsyn til en flok tossede mennes-
ker på motorcykler, der pløjer gennem
store vandpytter og spøjter hinanden
til med mudder.
Alt dette sker med en fart på 40-50 km/
t. Jeg kan ikke se en skid, og kører kun
efter lyden. Efter at have blinket 100
gange med øjnene, kan man lige
skimte, at sporet drejer til venstre og
går fem meter opad. Men vi skal lige
igennem et par små søer inden.
Første gang jeg kørte Grand National,
var det noget koldere end i år. Det blev

lll to omganqe inden jeg gik ned med
!irg",, ,ån oL navoe 1"g ogsa Kun Køn

i tre måneder. Det var uhyre anstren-
gende alkØre, kan jeg huske. Man hol-
der, i forhold til nu, alt for meget fat i

styret. Det trætter underarmene så
meget at man tilsidst hverken kan
bremse eller give gas. Nederlaget var
ikke kun at have køret to omgange,
men at have givet op, det var det vær-
ste.
Banen var anlagt, som om man havde

givet en blind en kase øl og sendt ham
ud i landskabet med besked på, først
at komme tilbage efter 33 kilometer.
Året efter var jeg mere trænet. Det gik
meget bedre, det blev til tre omgange.
Tre uger før var jeg med i et lignende
løb i Søgård. Det var dog kun på 12
km pr. omgang, så jeg mente at være i

skrap træning.
Ved Grand National 1995 kørte jeg fire
omgange. Det lyder ikke af meget, men
det svarer til en tur på 133 km, tyve
meter inde på marken, ved siden af
hovedvejen.
Vinderen køfie syv omgange. Trænin-
gen til et løb som Grand National star-
ter allerede først i januar, hvor der er
rigtig meget vand på banerne i Haders-
lev, Nordborg og Nybø|. Det nytter jo
ikke at træne i støv, når det ikke støver
i november, eller som Kaj's MC siger:
"Man skal træne det, man ikke er god
til", ret har han, - og så er der noget at
gå igang med.
Udover træning er der også klubmes-
terskab, der skal køres. Det er en me-
get god træning, da det foregår under
løbsbetingelser. Der er vid forskel, om'
man træner alene eller sammen med
andre. Det er den indre svinehund, der
snyder lidt, når man er alene.
Kaj's MC arrangerer hvert år en Kaj's
MC Cup. Denne strækker sig over seks
løb, der er fordelt over to løb på hver
af de tre baner i regionen.
Der køres typisk lørdag og tirsdag på
Nybøl eller i Haderslev, og så måske
lige om onsdagen i Nordborg, og det
uanset vejret.
Løbet i Søgård køres ca. tre uger før
Grand National. Der har jeg været med
tre gange. I år blev jeg nr. 16 i min
klasse. I 1995 var jeg forhindret pga.
en arbejdsskade. En dum skade, der
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Tur tra
stranden i

Aabenraa
Jeg ankom som nummer to efter Knud
tra Løjl, kl. 19,05, så det så lidt tyndt
.!'d med tilslutningen, denne kølige april

$tt"n, men det OIev Oog tilfemhotor-
cyklister, incl. Teddy.
Vi diskuterede lidt, hvor vi skulle køre
hen, - Møgeltønder eller Årøsund.
Det blev så til Årøsund.
Møgeltønder by og slottet derude, var
nok mere interessant at se, når træerne
er sprunget ud og haven står i fuld flor.
Fra Genner gik det ad små veje langs
kysten op til Årøsund.
Vi holdt ind ved Badehotellet, det så
dog noget lukket ud, men Teddy og
Bent fra Flagermusene, fandt hoved-
døren ulåst, så de gik ind for at se, om
krostuen var åben, det var den.
Da vi bestilte kaffe med ostemad, blev
vi oplyst om, at køkkenet var lukket fra
kt. 19.00.

Jfter lidt overtalelse, og da vi imidler-
Ilo ,rro" Taer ræooen øret d og KroKo-

nen kunne se, at vi så ganske borger-
lige ud, indvilgede hun.
Henad godt halv ti, vendte vi snuden
hjemad efter knap 1' times hyggelig
motorcykel snak.
Vi kørte ned til Hoptrup, og ad hoved-
vejen mod Aabenraa i god tempo, hvor
vi skiltes.

Andreas Brodersen
XJ600

Touringbogen
Vi er jo en motorcykelklub, og dermed
vil vi gerne køre mange kilometer.
Derfor starter vi igen op med en
touringbog, lra 1. juni '97.
Det foregår på følgende måde:
Du køber en lille lommebog, evt. nr.
ss 8641.
Når du er ude alkøre, får du et stem-
pel i bogen på en tankstation, Falck
el.lign, - bynavn skal være på stemplet
- eller skrives på.
Når turen er slut, mindst 200 km, må-
les der i luftlinie fra hjemsted tilførste
by, derefter til næste by osv., det er
altså ikke de kørte kilometer der tæl-
ler.
Husk at tage bogen med på alle ture.
Kørsel til og fra arbejde, samt ar-
bejdskørsel, tæller ikke med.
Det er kun føreren der kan deltage i

konkurrencen.
Til januar skal bogen så indsendes til
kontrol.
Præmier:
Vandrepokal til længstkørende. Kan
vindes til ejendom ved førstepladsen
tre år i træk, eller fem gange i det hele.
Tn 2.-3.-4. og 5. pladsen er der klub-
trøjer m.m. som præmie.

9{jertefig tøfr
for opmærksomheden ved min
60 års fødselsdag.

Hans Christensen,
Nybøllandevej 3,

6310 Broager.
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Ti I race på
Vandel flyveplads
den 19. april 1997
lgen en gang, var jeg heldig at komme
med Poul Madsen og Peter Dam til
Vandel.
Men det var måske ikke bare held, det
kan jo være at de to "proffer" mangler
en "mc'er", med begge ben på jorden
(fodhvilerne).
Turen derop gik fint, selvom det var lidt

sne undervejs. Men det holdt da
gudskelov lørvejr hele dagen, men det
var skidekoldt. Der er fladt som en
fregne, og så blæser det åbenbart altid
i Vandel.
Der var rigtig mange kørere tilmeldt,
som da heldigvis var delt ind i fire
klasser. "Fårene for sig, og bukkene for
sig", og det var vist godt sådan.

Hver klasse kom til alkøre fire oanoe^
a 2o mrnure r. O
Det lyder ikke af meget, men med de
hastigheder var det vist rigeligt for
mange.
Der blev gået til den, op på ca 10.000
omdr. lør der blev skiftet gear, så
hastigheden var for mange et godt
stykke over 200 km/t, efter hvad de selv
sagde, men jeg tror det passer.
Foruden selve kørslen, var der en
masse spændende maskiner at se på,
og de forskellige kørere var mere end
villige til at fortælle om deres elskede
maskiner.
Jeg var især imponeret over
sidevognsmaskinerne.
De var kun ca. " m høje, og monteret
med en 4-cyl. tværstilletYamaha motor,
med fire indsugningstraqte, der hver^
tsær sa ud til at runne æoe e1l
havmåge.
Når de speedede dem op, til fuld
omdrejning, var det guf i øregangene,
eller også er jeg ved at være døv, det
er nok det sidste.
Vore to S.M.C.C.'ere forsvarede
klubbens farver virkelig godt, det var
tydeligt at se, at de havde fået lidt mere
mod, og maskinerne bedre trimmet, det
var bare godt, rigtig.godt kørt.
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Desværre kom de ikke i mål i det
næstsidste heat, så jeg var ved at være
lidt nervøs for, hvad der kunne være
sket. lsær var jeg bekymret for Poul,.

han havde jo nøglerne til bilen i

lommen.
Det skal lige nævnes, at banen er fem
kilometer lang, og der hvor jeg stod,
kunne man kun se ca. en kilometer, og
det er jo ikke helt ufarligt atkøre der.
Men så kom de da begge - placeret på
ladet af et fejeblad bagefter service-
vognen.

De så meget slukørede ud, men det var
da heldigvis kun maskinerne der var
kaput.
Peters Norton havde skudt den ene

karburator af, på grund af en
knækket stødstang, og Poul havde
vist problemer med sin tænding,
maskinen var ihverttilfælde helt
død.
Så det var slut med at køre tor
denne gang.
Til gengæld var der jo mere tid til
at se de andre køre, og få en snak
og en sidste kop kaffe inden det
gik hjemad.
Ca. kl. 17.00 pakkede vi sammen
og kørte hjem, med røde kinder og
ører al blæsten, og med lyden i

Ørerne af en dejlig dag.
Godt trætte var vi vist også, j,eg gik
ihverttilfælde ud som et lys, da jeg sank
ned i lænestolen.
Til sidst tak til Poul og Peter for en god
og spændende dag.

Erik Mortensen
V. Sottrup
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Mø[[etø6

1997
I år starter vi fra Robert Behr-
mann, Smedevænget 34,
Gude-rup, idet han
sponsorerer mor-genkaffen.
Vi mødes kl. 9.00 til 10.30.
Turen i år arrangeres af Chr.
Jørgensen og Leif Jensen, så
vi glæder os til turen.
Efter turen vil vi prøve noget
nyt, idet vi slutter hos Poul
Christen-sen, Frederiksgård
23, Helved.
Mulighed for ophold både ude
og inde.
Der vil blive serveret katfe/the
og kager.
Grillen tænder vi op senere,
og der skal bemærkes, at
man selv skal medbringe
mad og drikke!
Og mon ikke vi også i år finder
på lidt løjer!
Der er mulighed f or
overnatning i telt.

Er der nogen der har lyst til at
bage en kage, eller hjælpe til
på anden måde, så ring til
Herluf, 75 52 01 23.

Tøndeslagning
Ved det udmærkede kolde og regnfulde
tøndeslagning, blev Poul Christensen
konge, (han kan jo også holde stille og
sigte rigtigt), og Peter Rudolph blev
prins.
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Efter sliddele tit den "gamle"
Ligesom vi, er cyklen aldersmæssigt
kommet i reperationsalderen, og da en
kollega har købt en BMW 100 RT, var
det ligesom naturligt, hvordan gør du
det, - hvor køber du det, hvad koster
det?
Så vi planlagde en tur til Husum i Sles-
ytg, hvor damerne oqså skulle med.

J ,",. pranragr, ue1rro.,g,"n roveoe
godt vejr, men hvem kender ikke det,
at når der kastes et blik ud af vinduet
lørdag morgen, er det nærmest sne-
storm.
Da Gunnar og Marianne er nye i faget,
indgik vejret også i diskussionen, om
vi skulle i bil elle på mc, men det blev
da heldigvis mc'en der vandt, og godt
for det, for allerede da grænsen var
passeret, var der sol og kun let skyet.
Jeg skulle vise vej, men havde aldrig
været der før. Jeg havde dog fået en
rejsebeskrivelse af Poul M., der lød
som følger:

Flensborg, på vej 200 til Husum, ned
til havnen, til venstre, find et skilt der

51E;er Mildstedt og derefter køres mod
lDntrum, ind i byen se efter storke-
reden, til højre og derefter til venstre.

Med disse notater i lommen drog vi
afsted, og kørle så at sige lige derned.
Der var mange mennesker der skulle
handle, så det var bare med at holde
sig til. Jeg skulle have platiner, konden-
sator, gaskabel og nogle lampeholdere
til speedometeret, samt en simmering
ved generatoren.

Gunnar, der har købt cyklen impofte-
ret fra England, og betalt afgift, skulle
have olie- og luftfilter, platiner, konden-
sator og lændrør, samt et par andre
småting.
Vi havde både kaffe, the og sandwichs
med, det blev nydt på P-pladsen uden
for butikken.
På pladsen stod en trædecykel med
sidevogn, - "æ ku'li'som it'la' være o
prØv'om æ stadig ku'køe mæ æ sivuns
hjul i æ vejr", men hvad man i barn-
dommen nemmer, man ialderdommen
ej glemmer.
På loftet stod en BMW sidevogns ra-
cer og en BMW magen til min, med
krom tanksider og -dæksler.
Efter en sludder med Stahmer, hvor jeg
bl.a. foftalte at jeg i de sidste 15 år kun
havde set tre af disse modeller: 6n i

Sæby, den stod på et museum og var
taget hjem fra USA, den anden på
motorvejen i Holland for et par år si-
den og nu den i dag.
Han sagde da også, at det var 6n han
skulle sælge for en, og at det var
liebhavercykel, og at prisen var 7.500
DM. Nede i butikken stod en K100, årg.
84il7.100 DM.
Klokken var efterhånden over halv et,
og da jeg skulle på arbejde, (ja det skidt
optager efterhånden for meget af ens
fritid), blev næsen vendt i nordvestlig
retning, op til grænsekioskerne efter slik
til ungerne og vin til far.
Hjem til hurlig kaffe og så ellers på ar-
bejde.

Teddy
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Oldtimerløbet
for knallerter, motorcykler, og biler fra de gode gamlescootere

dage.

Lørdag den 31. maj 1997
Gråsten - Flensborg
og retur

Kt. 09.00
Kt. 10.30

Kt. 13.00
Kt. 16.30

Registrering
Bedømmelse af
køreløjerne.
Start.
Præmieuddeling.

ud, men, som han sagde, den
kører i dag. (Red. prøver at få
den rigtige historie til bladet).
Erna fra Nordborg, havde
forfattet en sang, som vi kan
bruge iS.M.C.C.
Vi sang den et par gange, og
hun ville se om hun kunne
skrive nogle flere u"r..rr"",

Vi var til fødselsdag hos Hans Chris-
tensen i Broager.
Herluf kom og hentede mig i Peugot'en,
for vi skulle ned og aflevere flasken fra
S.M.C.C.
Der var fint dækket op i stuen, og glade
venner og familie sad og stoppede
rundstykker med ost og druer i munden.
Vi fik vores, tak, og snakken gik.
Hans Hansen, fortalte, at han havde
været med til at grave en BSA op af
jorden ude i skoven, den så forfærdelig

Er du trist og har du sorg i sinde,
så starT op og kør en MC-tur.
Da vil glæden huftigt hjerlet finde.
når du mærker duften af natur.
Kør til skov og strand.
Kør til havn og vand.
ud at nyde vores kønne fædreland.
Er du trist og har du sorg i sinde,
så start op og kør en MC-tur.

t
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Nyt, fiYt, nyt
Vi har nyt og moderne udstyr
til dækskift.
El-fejlfinding og
CO-HCtester.

Kig ind, eller ring og hør en
pris. - det betaler sig.

Har du en gammel hjelm, og
mangler et nyt visir, har vi
det garanteret på lager.

Gælder det
japansk fuldblod,

så kør ind til

Smedevænget 34 . Guderup .6430 Nordborg

TlfJfax:74 459428

Medlem nr. 314, Frands Cehofski, Almstedskov 19,6440 Augustenborg, fyldte 70 år.
Og som der står i Jydske: "Folk siger jeg er tosset i hovedet. Men orv, hvor er det lækkert
al køre motorcykel". Pille, nusse, flikke og pudse. Frands er ude i æ huchla,j (laden) et
par timer om dagen.

S,M.C.C. siger nttykfo.

ROBCRTT
SALG . SERVICE. REPARATION
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16 - Kubikken

kommende ørrørlge-
rnerlter

tokate træf og [ø 6

MAJ
31. Oldtimerløb i Gråsten.

JUNI
7. Mølleløb (se inde i bladet).

1 4. Motorsportens dag,Nybølbanen.
Moto-cross, offroad, TT-race.
S.M.C.C. medlemmer er velkom-
ne til at fremvise deres mc.

25. Aabenraa strand til Arnis.
Husk pas. Kører præcis kl. 19.00.

JULI
9. Onsdagsmøde på Kegnæs, ved

Rita og Chr. i campingvognen.
Kør helt ud til kirken og drejtil højre
mod Vestermark - tølg skiltene.

23. Aabenraa strand - Rømø.
Afgang præcis kl. 19.00.

AUGUST
9.- Weekendtur til Sæby.

Tilmelding til Teddy,
lell.74 68 58 20.

13. Aabenra strand.
Grillaften ved Åbæt<.
Klubben er vært (øl og pølser).

30. Madpakketur. Start fra Genner
Hoel kl. 10.00.
Arrangeret af Jørgen Jacobsen,
Skovby. Turen vil være lokalt.

SEPTEMBER
6.- Oldtimercross på Nybøl Banen.

Der er deltagere fra mange lande.
10. Aabenraa Strand - ud i det blå.
17. Onsdagsmøde hos Andreas

Brodersen, Buen 58, Stubbæk,
6200 Aabenraa, telf . 74 61 30 41.

JUNI
6.- MC Føniks Træf Gl. Egebjergvej

20 i Christiansfeld.
6.- 15 års jubilæum Engelsk Træf i

Allingåbro.
6.-Kildetræf Hjarupgårdvej 6,

Hjarup ved hovedvejen mellem
Kolding og Vamdrup.

7. Kørekursus på Jyllandsringen.
lnfo: 42 17 05 73,

13.- Morsø MC, Devil lsland fræt, O
Grønmarken 16, Nykøbing Mors.

13.- Humletræf Ebeltoft,Skovalleen 1 .

20.- Sidevognstræf ved Farsø MC
Klub, Fredbjergvej 48, 9640
Farsø.

27.- lnl. MZTræl på MC Touring
Camp, Nødager, Djursland.

JULI
27.- 19. Albion Rally, for alle engelsk-

kø rende. Danehofhytten, Kappen-
drupvej 268, 5550 Langeskov.

31.- Farsø Hyggeweekend.
Fredbjergvej 48, 9640 Farsø.

AUGUST
1.- Galten MC's Hyggeweekend,

Arhusvej 280, Galten. ^\
8.- Tny Trær, rrupruno Camprng v#

Koldby.
15.- Britannia Rally hos Jolly Roger

MC, Rødkærsbro ved Viborg.
15.- Alstræf . lnlo:74 49 OO 22.
16. Power-meet, kl. 10-18. Vi kårer

Danmarks kraftigste gade-mc.
Testet på Dynojet testbænk i flere
klasser. Tilmelding: 86 42 22 98.
Brombasserne MC, Langvangen
12, skilte fra Randers Nord.


