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Weekendtur til Sæby aene. ausust 1ee7

Tekst: G u n nar U eke rman n
Foto: Teddy Sztuk

Det skal indrømmes med det samme,
jeg tilhører ikke de gamle garvede mo-
torcyklister, dem med masser af erfa-
ring. - | en alder at 40 år har jeg fået
den vanvittige ide, at købe en mc.
Efter at vi for et par år siden erhver-
vede os en splin-
'.rny bil, stod jeg

\pludselig og mang-
lede noget meka-
nik og pille ved, en
ældre mc kunne
passe godt ind her,
både økonomisk
og pladsmæssigt i

garagen.
Jeg var ellers me-
get lun på en ældre
Harley, men Teddy
og porno Kaj snak-
kede mig fra det.

Poul M., porno Kaj, Lovmand, Uekermann og Knud Oluf er igang
med frokosten.

De to er arbejdskollegaer, og Kaj kunne
en masse jokes om Harley'er, og Teddy
mente ikke det var noget for mig. I ste-
det forklarede de mig, at min "nye" mc,
skulle hedde BMW, og derfor blev det
til en BMW R100RT. Underligt alkøre
mc igen efter 18 år, sidst jeg kørte var
på Nimbus inde ved militæret.
Teddy gjorde mig opmærksom på, at
klubben arrangerede en weekendtur til
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gen.
Som sagt så
mrn. r syv.
Dyret var
blevet tan-
ket op, og
vasket da-
gen i forve-
jen, men
der var ikke
et øje at se,
da jeg an-
kom.
Var tids-
punktet ikke
rigtigt? -el-
ler stod jeg
aligevel
ikke det rig-
tige sted?
Kt.07.00

Sæby og oi r ;et ikke'virr noget for mig.
Jeg var lidt bekymret ved at skulle køre
motorvej, men blev forsikret om, at der
kun blev kørt 100-110 km/t, jeg skulle
bare stille ved MacDonald ved rund-
kørslen i Rødekro k|.07.001ørdag mor-

Jeg har ikkefør kørt med ørepropper,
og fra Rødekro til Vejle kørte vi ikke
100-110 km/t, men derimod 120-130,
og der er markant mere støj ved de ha-
stigheder, så da vi nåede Vejle. fik jeg
også proppel ørerne til. Det gik videre
nordpå ad motorvejen, der blev kørt
godt til, vi skulle jo deropad. Jeg for-

søgte at
holde trop
så godt jeg

ifi:gp
mine over-
halinger og
svingnings-
teknik var
"gr" ikke
nær så ele-
gant som
de andres,
men Teddy
lå bag ved
mig det me-
ste af vejen
og holdt
godt øje

med hvad jeg lavede, godt at have bar-
nepige med.
Ved Randers køfte vi fra, og ad min-
dre veje gik det over Hadsund mc '

Hals Barre (indsejlingen mod Alborg!,
hvor vi tog færgen over.
Lad mig sige det med det samme. jeg
forstår ikke hvordan der kan køres sa
kvikt gennem sving på disse mindre

gjort, - jeg var der fem

Gravstenen over Den Hvide Hest, findes på Visborggaard
ved Hadsund.

kom der en BMW fræsende ind på tan-
ken overfor, jeg kendte ham ikke, fak-
tisk kendte jeg kun Teddy og Kaj, men
det viste sig senere at være Knud Oluf
fra Bolderslev. Teddy, Kaj og Poul M.
kom dryssende lidt over syv, der stod
vi fire stk. BMW på stribe, og det blev
til fem, da vi samlede Mogens Lovmand
op på truckercenteret ved Vejle.

Bestyrelsen iS.M.C.C.
Formand:Hetlul Jacobsen, Starup Skowej 12,
61 00 Haderslev,
telt. 7 4 52 01 23
Kassserer,' Poul l\/ladsen,. Lille Mommarkvej 39,
Lillemommark, 6470 Sydals, telf 74 40 40 Oa

Næstlotmand : feddy Sztuk, Tornhøjvej 25,
Tombø1,
6200 Åbenrå. telf 74 68 58 20

Best. medl : Poul Christensen, Frederiksgård 23,
Helved, 6440 Augustenborg, telf. 74 47 49 01

Kim Andresen, Posekærvej 40,

6200 Åbenrå, telf 74 62 93 69.

S.M.C.C. - Giro 715 33 25.

Redaktion:
Steen H. Eriksen, Djernæsvej 119,6100
Haderslev, telf. 74 57 58 55.
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veje, det var meget markant at jeg blev
sat i svingene; det opvejede jeg så ved
atkøre stærkt når det gik ligeud.
Der blev holdt en spisepause på turen
derop, der ellers foregik nonstop, med
undtagelse af, at Teddy absolut skulle
ind et sled og se graven af kong Chri-
stian d. 10.'s hvide hest, - ja i læste
rigtigt, kun Teddy troede på den!

USA, jeg vil skyde på, der alt i alt har
været 50-60 stk. Ejeren fortalte villigt
om hver enkel cykel og jeg kunne se
på Poul, Knud Oluf, Kaj, Teddy og Mo-
gens, at det her var guf for kendere,
der blev flittigt diskuteret detaljer og Kaj
kunne nogle historier omkring en del af
disse ældre maskiner fra dengang han
var ung - så fik du den Kaj!

Tre af cyklerne kunne jeg
selv nikke genkendede til,
en Nimbus, en Suzuki
750 vandbøffel og så et
eksemplar af en BMW,
nøje magen til Teddys.
Det var en utrolig gestus
fra værtens side, at ofre
næsten to timer på os, og
spørgelysten var da også
stor.
Samme dag vi ankom til
Sæby, tog vi på tur til Ska-
gen, og videre ud til gre-
nen, selv om de fleste har
set den flere gange, skulle
vi lige checke at den var
der endnu. Det var mens
vi gik rundt deroppe ved

grenen, at vi kunne se at Poul M. var
dårligt gående, det skyldtes et hold i

ryggen, fortalte han. Set bagfra var
hans overkrop forskudt fem cm,
sideværs iforhold til underkroppen, han
havde tydeligvis problemer, men fik han
lørsl manøvreret sig op på cyklen, ja
så var der tilsyneladende ikke noget galt
længere.
Det var efterhånden blevet sent denne
lørdag aften, så"vi købte rugbrød og en
masse fiskepålæ9, samt nogle rigtige
manne-bajere, og det blev en lornøje-
lig aften i denne hytte, vi havde lejet.
Snakken gik på alt mellem himmel og
jord, jeg fik selv en masse tips omkring

På rastepladsen hvor vi spiste, slog vi
følge med endnu en BMW-kører, han

f BI : !T ? X',1'lJ[[';:1" ff i fi t YJ;
Han var tidligere Harley-køret, ryg-
mærket kunne stadig anes på jakken,
men han havde nu forelsket sig i en
splinterny GS-model.
Turens mål Sæby var blevet valgt, bl.a.
fordi ejeren af campingpladsen, hvor
vi overnattede i en hytte, havde sin
egen motorcykeludstilling af forskellige
fabrikater. Alle cykler var specielle ved
enten at være fabrikeret på få eksem-
plarer eller fordi de simpelthen var
svære at få fat i, mange var hentet fra

Poul M., Mogens, Kaj, Knud Oluf og Gunnar foran hytten.
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det at køre motorcykel, og det blev langt
over midnat inden vi gik til ro.
Det blev dog ikke til søvn lige med det
samme, da der er nogle af de herrer
der snorker med en db over det tillade-
lige, så jeg valgte at sove med øreprop-
per den nat.

Vi stod op næste morgen ved otte ti-
den, og Knud Oluf, Teddy og jeg selv
bestemte os til at tage et friskt morgen-
bad i havet inden morgenkaffen.
Søndagens plan var, foruden hjemtu-
ren, at se Råbjerg mile, hvilket var en
oplevelse, samt at besøge et cykel-
museum i Ålestrup, vel at mærke et
museum for trædecykler. Da jeg selv
gør det i racercykler var jeg mere på
hjemmebane her.
Der var her cykler af alle de varianter
der har kørt på de danske landeveje
gennem alle årene. Efter besøget,
køfte vi videre sydpå og holdt så rast
ved et cafeteria.
Vi var alle ved at omkomme af varme,
både lørdag og søndag var utrolig flot
med høj sol og ingen vind, bedre vejr
kunne vi ikke have ønsket os.
Poul M. der oprindelig kommerfra dette

område omkring Viborg, var en god
vejviser her, og det eneste vi andre
behøvede var al følge trop. På et tids-
punkt da vi var på vej sydover, blev
jeg spurgt om jeg ville med hjem til Mo-
gens i Daugård til en lille ø1, - det ville
jeg gerne, så kursen blev sat mod Vejle.

Mogens har ikke kun den ene
BMW, han kørte på på turen,
hans værksted indeholdt flere
cykler af mærket, ja gæt en-

5l l" i ii,,'Jl';..,0å,, I Lj,D
lig velholdte.
Vi takkede tor ø1, og kørIe vi-
dere sydover ad motorvejen.
Ved Aabenraa syd-afkørslen
drejede jeg fra.
Jeg vilgerne benytte lejlighe-
den til at takke for en dejlig tur,
også en tak til de herrer der
var med på turen, i tog alle
pænt imod en nyankommen.

Tilalm. orientering kan oplyses at Poul
Madsen har haft rigelig tid til at rette
op på den skæve ryg.
Lørdag den 20. september, på vej til
Speed-way iVojens, ville han lioe q,^1
Vollerup for at tanke. " D
Vejen han skulle ned af hedder Kakær,
(måske den sorte kat), og selv om der
lige var kommet nyt dæk på baghjulet,
skred BMW'en væk under ham.
Vist nok med staft på en hvid stribe,
lagde BMW'en sig pænt ned med Pouls
venstre ben omvendt under sig.
Ba-Bu, Ba-Bu! Stål i ben! Fire dage i

seng! Krykker! Rullestol! Håndkobling
i bilen, fy, fy! Stumpemarked! God
bedring!

Redaktionen

Gunnar og Knud Oluf! - hvem sagde sommer?
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1uIestue
Så er det atter jul, og vi holder
som sædvanlig julestue på
Bovrup Gæstgivergård søndag
den 7. december 1997.

Alle medbringer en pakke til
max. værdi20kr., og vi mødes
med julemanden kl. 14.00.
Husk, det er børnenes jul!

Gløgg, æbleskiver samt kaflel
the er for egen regning.

-.frF

Ferd'nand

) I
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Kan det virkelig passe?
Lørdag den 30. august - madpakketur
fra Genner Hoel.
Fint vejr, letskyet, temperatur ca. 20
grader, - alletiders mc-vejr.
Madpakken er klar, ligesom motorcyk-
len, så det er bare afsted til Genner

- Hoel.
.}t"n hvad er nu det?

Jørgen (Jawa) var selvfølgelig kom-
met, det var jo ham der havde lavet
turen.
Rita og Christian (Jawa) var kommet,
og så kom undefiegnede (også Jawa).
Klokken 1 0.15 kom Mogens (BMW) f ra
Daugård, han havde søgt efter Gen-
ner Hotel, idet han troede det var en
trykfejl i Kubikken.
(Må jeg lige be! red!)
Efter indtagelse af lidt kaffe og ru1,
måtte vi konstatere, at der ikke kom
flerel?l?l?
- Kunne det virkelig passe??

Nå, men vi fik startet op ved 11{iden,
og køfte lidt rundt på Løjtland, ad nogle

virkelig dejlige små veje, steder man
normalt ikke kommer.
Turen fortsatte på den anden side af
hovedvejen, men her "tabte" vi Mo-
gens, - der skaljo også noget til at holde
trit med tre Jawa'er!
Så resten af turen blev en familietur
på Jawa, og det var ikke så ringe endda.
Jørgen havde lavet en rigtig fin tur (ca.
150 km) i området Løjtland til Skryd-
strup.
Vi sluttede af med kaffe i Skovby ved
Jørgen og Else.
En dejlig dag, men dog lidt kedelig, at
ikke flere mødte op, idet der trods alt
bruges nogen tid på at lave en god tur,
og det ertrods alt sjovere, samtidig med
at det giver mod på at lave en
madpakketur igen, når der møder flere
op.

Herluf

NB! Husk det er medlemmernes klub,
så mød op til arrangementerne!

Jørgen og Chr. ved Jawa, Jawa og Jawa! Foto: Herluf.
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Tekst: Kim - Kardan 900
Foto: Kim, Herluf og Teddy

Det var onsdag den 13. august, og jeg
må sige, at det vist er blevet en SMCC
tradition med den grill-aften ved Åbæk
strand.
Jeg ved ikke om det
store f remmøde
(ca. 30 personer)
skyldes at pølser og
ost osv. var gratis,
eller det var vejret
der gjorde det store
udslag, men det var
rigtig lækkert med
SA mange
SMCC'ere, specielt
var det godt at se de
mange piger der
mødte op.
Vi mødes som sæd-

vanlig ved Stranden iAabenraa, og jeg
må sige at jeg blev mere og mere ner-
vøs, jeg tænkte på, om jeg havde købt
pølser og øl nok?
Det endte da også med at jeg hurtigt
smuttede over på tanken og hentede
et par pakker pølser mere.

Start fra Aabenraa strand.
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Vi kørte en lille omvej for at komme til
Åbæk, men som en rigtig mc'er (jo læn-
gere, jo bedre) ankom vitil stranden.
Min broder Jan, var kød i forvejen og

havde tændt op i bålet, han sad og hyg-
gede sig med en rigtig lce-Beer.
Så kom pølser og brød over ilden og
festen begyndte.
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Snakken gik som sædvanlig, og da alt
var spist var der nogle der skulle ud i

vandet, (incl. mig selv).
Der var en der troede at han var på
sønderstrand (Rømø), nu nævner jeg
ingen navne, men Pascal smed alt
bomuld og historien melder intet om,
om han fik noget på "krogen", ha, ha!
Klokken 22.00, da de sidste deltagere
var kørt, var der stadig kolde ø1.

"Drees" var den heldige,
sidste pølse.

han fik den
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lsle of Man 1999!
SMCC var med til regionsmøde, der
denne gang blev afholdt hos Bredebro
Motorcykelklub.
Fra SMCC deltog Steen H. Eriksen og
undeftegnede, samt ca. 30 personer fra
de syd- og sønderjydske mc-klubber.
Det man der prøver på er, at koordi-
nere de forskellige klubbers aktiviteter
for det næste år, og hvis nogle er sam-
menfaldne, se om det er muligt at flytte
det ene.
Vi vil så på et tidspunkt få tilsendt en
liste med alle klubbers træf, samt klub-
adresser og på hvilke tidspunkter der
er åbent i de forskellige klubber i 1998.
Et af de store emner var: Kan vi i det
syd- og sønderjydske område, finde ca.
50-60 personer, der kunne tænke sig
at komme en tur til TT-Race på lsle of
Man i 1999?

Der har været kontakt til Cimber Air i

Sønderborg, der vil flyve os derover, og
hente os igen nogle dage senere, for
en pris på ca. 2000,- kr. pr. person.
Dette kræver naturligvis en forhånds-
tilkendegivelse, så hvis i kunne tænke
jer det, så ring til enten Steen på 74 57
58 55, mellem kl. 10.00-14.00 - eller weekend,

eller Teddy, 74 68 58 20, således at vi
kan arbejde videre.
Hvis der er tilslutning nok, vil der så

§ r.';. :l E ;H,?H' jJ li:rH I
vorligt ment.
Flyveturen løber op i ca. 100.000,- kr,

og så vil pilot og stewardesser gøre det
gratis begge veje, og det skyldes, at
piloterne er medlemmer af en mc-klub
i regionen.

Answer quick - Teddy
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a. borg, da hun for ti år siden fyldte sbamet fik srtI it{::i#"{r3:ii'i:tHt Fåruiiffi5 :* #1,Æt:.'lr'"nn,lro"ii]"åT I Lun&La*en. 
Foto: Nicbias
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Vintereftersyn
af din mc!
Vil du have motorcyklen klar til
foråret, så snak med Robert, og
få en aftale!

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

Den forbløffede betjent
så en dame komme kø-
rende iden gale retning
i en ensrettet gade.
Så han standsede hen-
de og pegede på et
ensretningsskilt og
spurgte: - Ved De hvad
det skilt betyder, trøken?
- Nej, men De kan

}ørOe ikiosken der. De
plejer at vroe alt om,
hvad der sker her i ga-
den...!

Sfuømme[
er noget rnønteffirner i åreais

- og smi[er aæfr

Smedevænget 34 . Guderup .6430 Nordborg

Tll JlaY 7 4 45 94 28

§er man det! Matematilrlaerer rfensenl Kan De hueke
'lille dumme'Nfred'?

dL Ktubtrøier dL
\7 SroimærKer§7
Klubtrøjer er til salg for
den beskedne sum af ........50,- kr.

Stofmærker ..25,-kr.
Klistermærker.................... 5,- kr.

Telefon 74 52 01 23

[øgenfør møn sfru[b. 6rage [et.

SALG . SEBVICE. REPARATION
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kommende Aff øfLBe-

rflerlter

NOVEMBER
15. Smeden i Helved, 6440 Augusten-

borg kl. 10 til morgenkaffe.
PoulChristensen siger, at man kan
medbringe madpakker eller have
pølser med til grillen.
Den gamle smed vilvise os, hvor-
dan man bl.a. smeder en hestesko.

22. Generalforsamling på Bovrup
Gæstgivergård kl. 14.00.
(Se inde i bladet).

DECEMBER
7. Julestue på Bovrup Gæstgiver-

gård kl. 14.00.
(Se inde i bladet).

JANUAR
21. Onsdagsmøde hos Sonja og Her-

luf, Starup Skowej 12, 6100 Ha-
derslev, lell.74 52 01 23.

FEBRUAR
22. Fastelavn ved Kaj's MC,

Aabenraavej'1, Sønderborg.
Det er kl. 14.00.

MARTS
14. Stumpemarked i Herning.

tokate tfæJ Og

NOVEMBER
29.- Trælstræf ved MC Patruljens

klubhus, Testrupvej 23, Dollerup,
8800 Viborg.

28.- Essen Motor Show, også biler,
Tyskland.

DECEMBER ]
5.- Julezielfahrl ved Yamaha Club

Århus. Nærmere ved Jensen-
Wettlaufer, 86 15 00 73.

6.- Motorrad-Weinachtsmarkt i

Neumunster, Tyskland.

1998
JANUAR
30.- 42. Elefantentreffen i Loh/

Thurmansbang, Solla i

Bayrischer Wald, ca. 60 km
nordvest for Passau.

FEBRUAR
4. 2T.KryslallRally på Rondane

Høyfjells Hotel i Otta. lngen
overnatning i telt. Skriftlis -
tilmelding inden den 2oii2tn O
Krystallrally, Leif Arnesen, N-
2080 Eidsvoll, Norge.

MARTS
26. Bakken åbner.

;;;;";;;;,----
Elefantentreffen i 1998?
Jeg kunne godt tænke mig at komme
derned.
Ring 74 57 58 55 kr looo-1400 Steen


