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Så 6fea fet jufigert!
Af Peter Rudolph
Foto: Vivi Eriksen

Den 7. december, var det atter tiden til
at samles tiljulestue på Bovrup Kro.
Vejret var godt, ingen sne og frost -
desværre.
lndendøre var der fint pyntet, og der
var allerede kommet nogle medlem-
mer, men i løbet af ganske kort tid, kom
der så mange folk og fami-

Gf .T"o 
børn (skønt), atder

-måtte rekvireres nogle fle-
re borde, - se nu var det rig-
tigt ved at blive hyggeligt!
Det er simpelthen skønt, at
se så mange glade menne-
sker til vores fælles traditi-
onsrige julestue, vi var vel
ca.25-28 mlk.
Mange havde som før-
nævnt, taget deres børn
med, julen er jo trods alt
børnenes fest. Det må og-

så være rart for vores nye formand Poul
Madsen, at se så mange medlemmer
til sin "første" julestue.
Efterhånden havde alle fundet sig en
plads ved bordet, og snakken gik lystigt.
Nu kom der også gløgg og æbleskiver
på bordet. Se nu var det rigtigt blevet
jul.
Bl.a. Rita delte julesange ud, det er al-
tid så hyggeligt at synge julesange, -
og andre sange, for den sags skyld, det

Kims datter, beundrer den "ukendelige" julemand.
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giver sådan en dejlig stemning og sam-
menhold.
Vi burde egentlig få lavet en klubsang
tilfestlige lejligheder, hvem kan forfatte
sådan en? Husk, i år er det jubilæums-
år.
Pludselig lødder en barnerøst:"Se, ju-
lemanden kommer".
lnd ad døren, kom den flotteste jule-
mand i klubbens historie, det kan nok
være at alle børn blev glade, ja de voks-
ne blev såmænd også helt barnlige, det
er jo altid rart at få og give gaver.
Børnene var de første der fik gaver, så
kom damerne, dernæst herrerne, og til
sidst, de to med ben i gips.
De havde måske fortjent at få først, på
grund af deres dumme uheld. Nå, nej,
dumhed belønnes jo som bekendt ik-
ke.
Efterhånden havde alle fået en gave,
så nu måtte der pakkes ud/op.
Det er altid spændende at se, hvad man
har fået, jeg fik en sparebøsse, - fint,
så kan jeg spare sammen til min Guz-
zis-restaurering - nå spøg til side.
Der blev snakket og pjattet, og spist fle-
re æbleskiver og drukket noget gløgg.
Snakken gik, lige fra nye motorcyklel
til genoptræning af ben efter "gipskur".
Eftermiddagen var ved at gå på hæld,
der blev betalt, hilst pænt af, samt øn-
sket en god jul.
Jeg vil hermed også ønske godt nytår,
samt en tak for året der gik.
Vi ses i 1998.

Det gik ellers
lige så godt!

Knap 14.000 km i 1997, det i sig selv
er vel ikke usædvanligt. Men er en af
de somre, der er værd at tænke tilba-
ge på.

Det blev både til madpakketur på Als,
en tur til Holland, Sæby, København
og meget mere, men det sluttede lidt
brat.
En torsdag aften, sidst i november, stogp
kickstarteren tilbage, da jeg skulle star-
te BMW'en.
Klokken var 22.30, så jeg måtte i en
fart ringe til mit arbejde, så de kunne
finde en afløser.
Dagen efter, måtte jeg søge læge og
skadestue.
Jeg fik besked om, at min akillesene
var sprunget, og jeg måtte belave mig
på tre måneders sygeperiode.
Min første tanke var,.det var da godt,
det skete nu og ikke i marts.
Prøv attænke en sommer, og så uden
motorcykel i tre måneder.
lnden jeg slutter, viljeg gerne rette en
tak til alle dem, der har været på syge-
besøg, eller sendt en lille hilsen.

fi:1,1ffi:: #LIT#mper 
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Teddy

Bestyrelsen iS.M.C.C.
Formand: Poul Madsen, Lille Mommarkvej 39,
Lillemommark, 6470 Sydals, lelf 74 40 40 08
Kassserer: Kim Andresen, Posekærvej 40,
6200 Abenrå, telf 74 62 93 69
N æstformand : feddy Sztuk, Tornhøjvej 25,
Tombø1,

6200 Abenrå, telf 74 68 58 20.

Best. medl : Peter Rudolph, Dyrkobbel 3 b,
6300 Gråsten, telf 74652592.
Peter Juhler, Mølmark Søndergård,
Bønnelandsvej 4, 63'10 Broager, telf 74 44 11 35

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

Redaktion:
Steen H. Eriksen, Djernæsvej 119,
6100 Haderslev, lelf 74 57 58 55 mel 10a0-14a0
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Det følgende er fundet på lnternettet,
og der er sikkert nogen, der er stødt på
den et eller andet sted.
Historien er skrevet af Mike Brown, og
her omsat fra amerikanske tommer til
danske millimeter af Tommy, medlem
nr. 293.

Albert Barone, var første-generations-
indvandrer fra ltalien, hans forældre an-

am til Amerika i 1902. Dette er histo-
EEn om hans kamp for anerkendelse
og respekt i USA.
Det er også om hans søns, og hans
kærlighed til motorcykler og sin far.
Skønt Albert ikke længere er iblandt os,
og cyklerne forlængst er borte, vil hi-
storien leve evigt.
Det følgende er en detaljeret historie,
om den første BSA Rocket Gold Star i

Amerika nogensinde, og hvordan den
ændrede livet, for dem der kom i kon-
takt med den.

Motorcykellivet i Ohio Vally i

de tidlige 60'er
Det er først i 60'erne i syd-øst Ohio.
Nabobyerne var Wheeling, Steubenvil-
le og Pittsburg. Det er byer, der løb
langs floden med stål- og kulindustri,
som beskæftigede mange første- og
andengenerationsindvandrere fra lr-
land, England og det øvrige Europa.
I motorcykelverdenen er Japanske
motorcykler kun knallerter. BMW'er er
statelige touringcykler, med mærkeli-
ge Eagles forgafler, og der er stadig et
årti til, vi ser de første Ducati V Twins.
Horex, Vincent, Enfield, NSU og lndia-
n'er ses stadig på landevejene, og sjæl-
dent mere end en enkelt gang hver
sommer. Faktisk er det Harley-land her
i Belmont County, med undtagelse af
nogle få BSA, Triumph og Norton.
I Flushing, hvor jeg bor, er der vel om-
kring 30 Harley'er, en enkelt Vincent i

den naerliggende Morristown, en Ariel
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Square Four i Bethesda og en flok Tri-
umph og BSA'er i Steubenville. Cush-
man Super Eagle og Lambretta scoo-
tere, er der en masse af, men selv den
Iille klasse, må se sig distanceret af
Harley's Hummer iantal. (Harley Hum-
mer, var den amerikanske variant af
DKW RT 125, lige som BSA Bantam
var den engelske).
Deshongs Triumph i Steuberville (an-
set af de fleste som en "tostjernet" for-
retning), og et lille værksted i Mingo
Junction, der handlede med Norton (en
halv stjerne), var de eneste kilder til
ikke-Harley cyklel litteratur og inspira-
tion i området.
Min egen stituation, var typisk for en
sidste års elev på High School. Jeg
brugte halvdelen af min tid, på forskel-
lig sport, den anden del på at jage pi-
ger, ialle de nærliggende byer, på min
Lambretta 125.

Lamgretta'en
- kap. 1 på vejen t/ RGS'en
Lambretta scooterne, var lavet i ltali-
en. Min var en tre gears med kardan-
træk og med en smuk hvid lakering.
Den var også sjov atkøre, og det var
bestemt bedre end, at gå fra by til by
om aftenen, for at møde piger.
Lambretta'ens største fejl var, at den
ikke kunne kørefra Harley Hummer'ne
på de lange lige landeveje ... en situa-
tion, som min far hverken kunne ak-
ceptere, eller tolerere. "Hvordan kan en
Lambretta, ikke være hurtigere end en
Hummer", gentog min far igen og igen
på italiensk. ltalienere og lrere, var ik-
ke særlig ansete i Ohio Vally på den
tid, og at en Lambretta, ikke var hurti-
gere end en amerikansk motorcykel
eller scooter, blev en besættelse og et

spørgsmål om personlig ære for min
far.
En vinterdag ankom en pakke fra ltali-
en, det var den første pakke fra udlan-
det, jeg havde set i årevis. Denne pak-
ke skulle ændre mit liv for evigt, ved at
være det første led i en kæde, der skul-
le starte min interesse i motorcykler.
Efter at være blevet afkrævet et løfte
om hemmeligholdelse, fik jeg lov til at
kigge på indholdet i pakken. Det var et
lille ovalt stykke papir, vedlagt en lille

li'":'J'"'".'"iå?;l :"'T,'ååi Jå: 
I i e n s !

For at gøre en lang historie kort, om
det kommende forår, så øgedes top-
hastigheden med mindst 15 km/t, så
deh toppede ved 104 km/t, og efterlod
alle Harley Hummer og Cushman Su-
per Eagle'r i bakspejlet på det lige styk-
ke af Donnerville.

Forældrenes "Motorcykel krig"
- kap. 2 på vejen t/ RGS'en
Hvad der fulgte derefter, var en verita-
bel krig udkæmpet af forældrene om
dominansen i motorcykel verdenen,
krigen kom til at vare to år.
Hævnen fra forældrene til knægtene,
der ejede Hummer'ne, tog et stykke tid
om at komme, men var afgørende da
den kom, idet der var blevet indkøb!
Harley CH'er samme efterår. CH'ernG
var nogle voldsomme maskiner, som
måske var de hurtigste gadecykler,
man kunne købe i 1960.
Den "tunede" Lambretta's skæbne var
beseglet og den blev lige så stille solgt
i løbet af vinteren. Min far trøstede mig,
"Vigemmer pengene til noget særligt".
Jeg troede ham, fordi han havde det
samme smil på læberne, som dengang
han åbnede pakken med racertoppen
til Lambretta'en.
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Tæt ved jul, var jeg oppe på loftet for
at lede efter julepynten, og under sen-
gen i mine forældres soveværelse,
fandt jeg nogle motorcykelblade fra
England og ltalien.
Jeg fik stærke visioner om en ny BSA
Super Rocket.
Julen indbragte en jakke og en rar tid,
men ingen snak om en motorcykel, før
min baseball træner dukkede op. Un-
der sit besøg nævnte han som er side-
bemærkning, at i den kommende sæ-

- .'on, "ville han ikke tillade nogen derfejede en motorcykel, ar spirle pa hol-
det"! Min mor var enig, og sagde, at
"motorcykler aldrig ville blive tilladt her
i hjemmet, så længe hun boede der".
Min far sagde ingenting.
Mine optimistiske forestillinger om en
motorcykel, gik til pessimistisk på en
dag.

Engelske Baseball sko
Sent på aftenen, en dag i foråret, gav
min søster mig telefonen, med beske-
den, at det var Hr. Bryant fra Colum-
bus. Hr. Bryant spurgte om min højde,
vægt og skostørrelse. "Hvorfor?" spurg-
te jeg. "Din far har bedt mig om, at
håndlave et par baseball sko til dig",
svarede han. Næste dag under aftens-

frOen, spurgte jeg min far om skoe-
ne, og han svarede bare: "Nåh ja, sko-
ene ... dem henter vi i Columbus i næ-
ste uge".
"Columbus", udbrød min mor.
"Det var det eneste sted de kunne la-
ve, hvad jeg skulle have lavet", sagde
min far, mens han spiste det sidste af
sin salat.
Vi kendte ingen, der nogensinde hav-
de været i Columbus, og regnede med,
at det ville tage mindst tre timer på den
nye lnterstate. Min mor pakkede en

kæmpe madkurv til os, men for mig,
synes turen at vare evigt, fordi min far
røg hele vejen, og jeg var syg, da vi
kørte igennem Groveport.
"Se en motorcykelforretning, skal vi
stoppe og kigge?", spurgte min far.
"Fint, jeg trænger til at komme ud af
bilen", sagde jeg.
Det var en BSA-forhandler, og det var
en meget bedre Englænderforretning,
end jeg havde set tidligere. Den fortjen-
te mindst ti af de eftertragtede stjerner.
Vi gik indenfor, og blev mødt af en æl-
dre mand, med hvidt hår og rødmos-
set ansigt, som præsenterede sig som
"Røde". Han gav sig med det samme
til at snakke med min far, og de forsva-
andt ud bagved. Da de kom tilbage, bad
"Røde" mig om at følge med, der var
lige noget jeg skulle se!
"Hvad synes du så?", spurgte min far.
Jeg havde aldrig set noget lignende,
ikke engang på billeder, og var målløs.
Hvad kunne man sige om en motorcy-
kel, der er mere end tre meter lang, har
knopdæk og en svingarm på 1,2 me-
ter. "Røde" anede min vildrede, og sag-
de stolt. "Det er den bedste Hill Clim-
ber på østkysten!"
Dervarstilhed en stund, så sagde "Rø-
de", mens han så på mig. "Din far rin-
gede en aften og fortalte mig, at du
havde problemer med nogle Haley
CH'er, i din lille hjemby ved floden, så
vi tænkte du måske var interesseret i

denne her ...". Han løftede klædet af
en BSA Gold Star road racer.

BSA Gold Star raceren
Den var skøn, og lignede ikke noget
jeg havde set før, undtagen i motorcy-
kelbladenes racing-reportager. Stor
benzintank, lavt styr, megafon, enkelt
sæde, alufælge og låsetråd, gav den
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et ondt målrettet udseende. Efter et
nøjere gennemsyn, fandt jeg ikke no-
gen antydning af tændingskontakt,
speedometer, men et multijusterbart
styr. Det godt slidte klistermærke, med
"Teknisk lnspektion" fra Daytona, bevid-
nede, at cyklen i det mindste havde
været med, og i bedste fald på sejrs-
skamlen.
"Du behøver ikke nogen nøgle, den der
kan starte den, må eEentlig få den", gri-
nede "Røde". "Du behøver heller ikke
noget speedometer, med Harley'erne
bag dig, hvorfor så bekymre sig om hvor
stærkt man kører"?
"Er det min - far"?, spurgte jeg.
"Ja, hvis den kan hvad "Røde" lover,

og du kan li'den"!
Hvad med lys"?, spurgte jeg dem beg-
ge. "Det klarer Slim for dig på et øje-
blik, vaer bare rolig"!, sagde min far.
Slim monterede for- og baglygte, prø-
vede det hele af, for at være sikker på
at det virkede.
"Nå knægt, nu hører du godt efter, jeg
viser dig hvordan du skal starte den
slemme fyr", sagde Slim. Jeg lyttede,
men jeg forstod ikke rigtigr alle de nye
udtryk, som ventilløfter, lav tænding,
men min far nikkede bare, og blev ved
med at sige OK.
lnden Slim gik over, for at åbne døren
ud, forklarede han os, at motoren var
lige renoveret, og at den ikke måtte
komme over 3500 omdr., de første fem
tankfulde benzin.
Slim stillede alle reguleringene ind, og
Gold Star'en gik i gang med 6t tråd, -
eksploderede var måske et mere kor-
rekt udtryk. Vinduerne iværkstedet klir-
rede, og min far og jeg holdt os begge
for ørerne. Min far havde det særlige
smil på igen, bare meget bredere end
nogen sinde før. Slim varmede cyklen

op, og overlod den omsider til mig med
ordene - "den er så meget anderledes,
end det du har kørt på før, så uanset
hvad jeg fortæller dig, vil det ikke hjæl-
pe noget". "Bare gørdet bedste du kan,
og hvis den går i stå for dig, så la'vær'
at ringe til os", sagde Slim, og for før-
ste gang såjeg, at han havde sin egen
udgave af "smilet".
Raceren gik i stå med det samme jeg
slap koblingen, Slim startede den igen.
Gik i stå igen. Endelig i tredje forsøg,

ffi:":x :? f,:ff 1 :: : ;åi"xi :;: p
løst for mig selv, inden i min ægge-
skal!!! Hvorfor kørte jeg den vej? Goldi-
en besvarede min pludselige u-ven-
ding, med anstrengte smæld fra me-
gafonen, og voldsom slingren fra for-
hjulet.
Endelig ... jeg var på vej ud af byen i

modsat retning.
(Ariiklen fortsæffes

inæste nummer.)

Hondsrugrally 1998
På grund af flere uheldige begivenhe-
der, på dette års Hondsrugrally, gør vi
opmærksom på. at vifra og med 19Q
og årene fremover, ønsker en skriftli§-
tilmellding, inden den 1. maj 1998.
Tilmeldingen skal indeholde en liste,
med navnene på de medlemmer, der
ønsker at deltage i rallyet.
MC Martinistad fremsender efterføl-
gende en bekræftigelse på tilmeldin-
gen, som skal forevises ved indskriv-
ningen.
Er der nogle, der vil deltage, skal i hen-
vende jer til SMCC, for samlet tilmel-
ding.
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Til Kubikkens læsere

Da en stor del, af det historiske materi-
ale, det være sig Kubikken m.m., ikke
findes som arkivmateriale, er jeg gået
i gang med, at samle dette (til SMCC
selvfølgelig).
Det er foreløbig blevet til en næsten
komplet medlemsliste over alle dem,
der på et eller andet tidspunkt har væ-
ret med i klubben, dog mangler jeg

: navne og adresser (de gamle adresser)
U p, førgenoe numre:

46-49-51 -54 -55-56 -57 -62-66
-67-69 - 70 -71 -77 -79-80-81 -82
- 83 - 84 - 85 - 89 - 105 - 107 - 138 -
140 - 142- 153 - 188 - 189 - 195 - 196
- 205 - 244 - 287 - 288 - 289 - 290 - 295
-298- 302-308 -311 - 315-320-366
-367 - 368-371 -374-375-377 -379
- 384 - 385.
Hvis i kan hjælpe med ovenstående
numre, er listen komplet fra 1-444.

Af bladet Kubikken mangler jeg også
mange numre. Hvis i skulle være i be-
siddelse af nogle, som vi mangler, hø-
rer vi gerne fra jer.

Skriv lige om vi må få dem, eller vi må
laåne dem til fotokopiering.
!Rr. s+o 1971. Nr. t'+s 1g74.Aile 1975,

1976, 1977, 1978, 1979. Nr. 1+3+4
1980. Alle 1981 . Nr. 2+3+4 1982. Nr. 4
1983. Nr. 2 1984. Nr. 3+4 1986. Alle
1987. Nr. 1+2+3 1988. Alle 1989. Nr.
1+2+31990. Nr. 1+2+31991. Nr. 2+3+4
1992. Nr. 1+3 1993. Nr. 4 1994. Nr. 3
1995. Nr.21996.
Fremover vil det være bestyrelsens
opgave, at arkivere et eksemplar, af
hvert udkomne nummer.

Teddy
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Så skal vi igen til at slå katten af :tønden. .
Som vi plejer, mødes vi hos Kaj's :
MC, Aabenraavej 1, 6400 Søn- .
derborg, :

søndag den 22. februar '98 .
kl. 14.00, '

for at slå katten af tønden. :
Som sædvanlig, bliver det en :
hyggelig dag blandt venner, og .
kaffe og kage er "Jo it så rinq :

o en'da"! .
! Kom med sidevogn eller solo, der :. er plads til alle. .
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Regionsmøde
Teddy og Steen vartil regionsmøde den
31. oktober'97 hos Brede MC i Brede-
bro.
Tilstede var: Bad Joke MC, Bambus
MC, Bulldogs MC, Føniks MC, GMC,
Hertugerne, Kradsbørst, Lønevig MC,
Nordals MC Kæden, Panthers MC,
SMCC, Tønder MC, Hjortlund MC og
Brede MC.

Der var ingen nye medlemmer, men
Locus MC var slettet.

Aktivitetsliste for 1 998.
Maj
Brede MC træf, den 2.-3.
GMC træf 8.-10.
Panthers MC, Abent hus d. 16., kl. 14.
Bulldogs MC, Hyggeweek, d. 22.-24.
Juni
Føniks MC træf d. 5.-7.
Nordals MC, Ringridning d. 27., kl. 12.
Juli
Tønder MC træf d. 3.-5.
August
Nordals MC, Als Træf, d. 15.-17.
Panthers MC træf d. 28.-30.
September
Nordals MC, 25 års jubilæum, d.25.

Teltludlejning var der også på pro-
grammet.
Det er Panthers, GMC og Hertugerne
der udlejer telt.
800,- pr. sektion (6n sektion er 6x8 m),
og de har fem sektioner.
Opstilling og nedtagning er incl.

MC-Dæk
Brede MC, har på vegne af klubber til-
sluttet regionen, indgået følgende af-

tale med CK-Dæk og Udstødning, Bir-
kevej 1, 6261 Bredebro, tlf. 7471 1165.
Alle medlemmer af klubberne, får min.
20o/o rabal på listeprisen (incl. monte-
ring og afbalancering), ved køb af Dun-
lop motorcykeldæk.

Ved næste regionsmøde, vil en forsik-
ringsrepræsentant fra GODAN, fortæl-
le om betingelser og priser for MC-for-
sikringer.

lsle of Man
Hertugerne aflyser turen til lsle of Man
i 1998 med Cimber Air pga. manglen-
de tilslutning.
I stedet forsøges der at lave en aftale
for 1999.
Alle klubher, bedes få styr på tilmel-
dingen, inden regionsmødet i marts
1998.

Næste møde, afholdes fredag den 13.
marts kl. 19.30, ved Panthers MC, Fen-
nevej 9, Bovrup, 6200 Aabenraa.
Alle medlemmer af SMCC er velkom-
ne, men til selve mødet, kan kun to
personer deltage.

Fastelavn a
MC Kæden og Hertugerne, inviterer til-
fastelavn lørdag den 21. februar kl
14.
Det foregår ved Kædens klubhus, Fær-
gevej 68, Hardeshøj, kl. 14.00.
Der er præmie til det barn, der er pæ-
nest udklædt.
Om aftenen, er der fest hos Hertuger-
ne, Kettingvej 89, Augustenborg.
Her slår vi endnu en kat af tønden.
Kom udklædt, der er præmier.
Mad og drikke kan købes.
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Adresseliste for klubber,
tilsluttet regionen

AMC, Lille Mommarkvej 17, Starup,
6470 Sydals.
Bad Joke MC, Jerhytvej 34, 6500 Vo-
jens, telf. 74 54 0215.
Klubaften fredag.
Backweels MC, Tørsbølgade 26,
Tørsbø\,6300 Gråsten, tlf. 7465 9181 .

Bambus MC, Engvej 21,6510 Gram.
Klubaften torsdag.

f Brede MC, Abterpvej 10, 6261 Brede-
-bro, lelf.7471 03 53.

Klubaften fredag.
Bulldogs MC, Aabenraavej 161, 6780
Skærbæk, lelf 74 75 20 77.
Klubaften fredag.
Duerne MC, Sønderport 52A, 6200
Aabenraa, telf .74 62 54 91.
Klubaften fredag.
Enfant Terrible, Transhede 3, 6470
Sydals, lelf .74 40 73 77.
Flagermusene CO, Vestergade 19,
6392 Bolderslev, telf. 74 64 66 37.
Klubaften fredag.
Flintstones MC, Gratelund 2, Dynt,
6310 Broager, telf. 74 4411 58.
Klubaften tirsdag og fredag.
Føniks MC, Gl. Egebjergvej 20,
fljerndrup, 6070 Christiansfeld, telf .74

G uo '19. Ktubaften fredag.
GMC, Kilen 1, 6330 Padborg, telf ,74
67 0215. Klubaften tirsdag og fredag.
Hertugerne, Kettingvej 89, 6440 Au-
gustenborg, lelf .74 47 29 63.
Klubaften onsdag.
Højst MC, Bredegade 20, Ø. Højst,
6240 Løgumkloster.
Hånd MC CO, Rise Bygade 61, 6230
Rødekro, telf.74 69 38 80.
Kradsbørst, Smedegade 32, 6392 Bol-
derslev, telf .74 76 21 15.
Klubaften fredag.

Lønevig MC, Skast 66, 6261 Brede-
bro, telf. 7471 61 54.
Klubaften fredag.
Nordals MG Kæden, Færgevej 68,
Hardeshøj, 6430 Nordborg, telf. 74 49
01 46. Klubaften onsdag.
Panthers MC, Fennevej 9, Bovrup,
6200 Aabenraa, telf. 74 68 01 11.
Klubaften fredag og søndag.
Smedeby MC, Rugbjergvej 25, Rug-
bjerg, 6230 Rødekro.
SMCC, Djernæsvej 119, 6100 Hader-
slev, telf. 74 57 58 55.
Sønderborg MC, Goethegade 23A,
6400 Sønderborg. Klubaften fredag.
Tønder MC, Granvej 2, Søsted, 6270
Tønder, telf.74 71 00 85.
Klubaften fredag.
Hjortlund MG, Hjortlundvej 50, 6771
Gredstedbro, telf. 75 43 4320.
Klubaften fredag.

Det stod i
Lunderskov og Omegns Folkeblad

MG klubben er nu en realitet
Klubbens navn blev MC Store Andst,
der er en motorcykelklub, med over 20
medlemmer i alderen 25 til over 50 år.
Det næste bliver nu, at finde et sted at
være, gerne et sted med et lille værk-
sted, hvor man kan gå og pusle om
cyklerne.
Kubben afholder stiftende generalfor-
samling sidst i februar måned.

Og fra JydskeVestkysten
Der kom fut i Flakkerne
Motorcykelklubben MC Flakkerne, hav-
de en varm onsdag. Der gik nemlig ild
i deres landejendom på Koldingvej.
llden blev dog hurtigt slukket, og ska-
derne var små.
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Generalforsamlingen
den 22. november 1997
Der var mødt en del medlemmer til
årets generalforsamling, 18 stk., og
bestyrelsen startede med at spørge om
emner til en dirigent.
Øjnene fald straks på Jørgen "VF" An-
dersen, der modtog valget.
Jørgen gav ordet til Herluf, for forman-
dens beretning.
Herluf kunne fortælle, at der havde
været syv onsdagsmøder, tre madpak-
keture, syv ture fra Aabenraa strand
og 6t virksomhedsbesøg.
Desuden havde klubben afholdt Møl-
leløb, Søbytur, Oldtimerløb, Veteran
Cross, motorsportens dag og Julestue.
Teddy og Steen havde deltaget i regi-
onsmøde i Bredebro (en kold novem-
beraften med rimfrost, brrrrrr...!), hvor
der delstog medl. for 21 Sdrj. klubber.
Poul M. havde undersøgt evt. med-
lemsskab af Motorhistorisk Samråd.
Annoncekontrakter, var udsendt til 11

mc-forretninger, men kun 6n kontrakt
kom i hus.
Medlemsantallet var d.d. 98 stk, en
fremgang på syv.
Der var ingen kommentarer til beret-
nrngen.
Poul M. runddelte regnskabet, der vis-
te et overskud på 2.380,93 kr., som gav
en samlet indestående på 13.135,00
kr.

Dertil kommer passiver i form af trøjer
og klubmærker.
Regnskaber godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Dirigenten meddelte, at næste punkt

var valg, og da Herluf ikke ønskede at
opstille igen, blev Poul M. foreslået af
bestyrelsen - og valgt.
Som foreslag til bestyrelsen, kom Pe-
ter Rudolph, Peter Juhler, og bestyrel-
sesmedlem Poul Christensen. .
Den skriftlige afstemning gav følgendev
resultat:
Poul Christensen - 4 stemmer.
Peter Rudolph - 16 stemmer.
Peter Juhler - 16 stemmer.
- og to blanke.
Til suppleant valgtes Steen H. Eriksen.
Revisor blev Peter Høi, genvalg.
Suppleant Bent Jensen.
(Her kom der forslag om, at omdøbe
klubben til Peter-MC Klub).
Under eventuelt blev Motorhistorisk
Samråd, taget op igen, men der var ik-
ke den store interesse i, at tilmelde sig
der.
Klassisk Bil og MC, havde spurgt Ted-
dy, om han ville sende en medlemsli-
ste, så ville de sende alle medlemmer
et eksemplar af bladet. L
Teddy mente, at det kunne man ikke]-
og isamråd med forsamlingen, enedes
man om, at hvis bladet skulle udsen-
des til medlemmerne, skulle redaktø-
ren sende bladene til Teddy, samt fri-
mærker, så skulle Teddy nok sende dem
videre til medlemmerne - og i har fået
et eksemplar, ik!
Herefter var der den sædvanlige snak,
særlig om "gips, glatte dæk og hvide
striber".

Steen

r
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Touringbogen
Her er reglerne for langturskørsel, som
vi håber mange vil deltage i i 1ggg.
Det første du gør, er at købe en lille
notesbog, som du kan stemple i på di-
ne ture.
For at en tur kan regnes med, som en
langtur, skal der fra din bopæl til be-
stemrnelsesstedet, være mindst 100
Iuft/km.

I D"l vil sige, hvis du f.eks. bor i Søn-- derborg og skaltil Haderslev, og du vil
have turen med i konkurrencen, skal
du, da der kun er 50 l/km fra Sønder-
borg til Haderslev, køre en omvej, f.eks.
over Tønder, hvor du får et stempel på
en tank eller lign.
Når du så kommer til Haderslev, får du
ligeledes et stempel i hæftet. på den
måde bliver turen til Haderslev over
100 l/km, så du kan godt køre samme
vej tilbage, så gi'r det to..
Det gælder altså om, at stemple de
rette steder. Hvis du f.eks. bor iAaben-
raa og skal til Odense, nytter det ikke
meget, at du stempler i Christiansfeld
og i Odense, for så er alle de km du
kører fra Christiansfeld til Kolding og

_over Lillebæltsbroen spildte.

]ej, Ou skal stempte, der hvor du skif-
ter retning, altså i Kolding, det giver
nemlig flest l/km.
Hvis du f.eks. på en ferietur kører til
Italien, kan det ikke betale sig at stemp-
le undervejs, for det går jo i næsten li-
ge linie hele vejen.
Samtidig med at du er med i konkur-
rencen, samler du også en masse
stempler, der senere vil minde dig om
de dejlige mc-ture du havde.
Kørsel til og fra arbejde, gælder ikke
med i konkurrencen, det gør soldater

eller studerendes kørsel til og fra kas-
sernen eller skolen heller ikke.
Når året er omme, sender du din ,,Iou-

ringbog"ind til klubben, og vi regner så
l/km ud.
Samme regler havde vi også i Kubik-
ken i 1974, hvor man desuden kunne
være med til, at vinde DMC's langturs-
spokal for klubben.
Der var to fra SMCC der deltog, og de
fik en 2. plads, efter MCTC, der stille-
de med seks deltagere.

Sladrespalten

Det forlyder fra velrennomerede kilder
på Sydals, at Teddy, efter at BMW'en
sparkede bagud, har været på Thor-
valsens værksted, for at få gipsen mejs-
let af - - han skulle på arbejde!
Ok,ja, det kan jeg sagtens, skræppede
han samtidig med, at han overrakte
Poul M. et brevkort, med et afgnavet
brækket ben.
"Hvad!" - sagde Teddy, "-kan jeg ikke
gå på det endnu"?

:.........oc.......o.

: Til "Kedde Krumtap" :
! Tak fordi der ikke var :. telefonnummer på! :
....a.a....a..a.a.a.!
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Under huden Dansk TT

på en Atimbus Vandel Speedweek

På Holstebro Museum, vises i

øjeblikket en udstilling om Nimbus
motorcyklen.
I samarbejde med Vestjydsk Nimbus
Klub, har de lavet en udstilling der viser
fabrikkens formåen, lige fra Kakke-
lovnsrøret fra 1924, til Humlebien fra
I 956.
I alt blev der fremstillet 14.000 mo-
torcykler på Fisker og Nielsens Nilfisk-
støvsugerfabrik i København.
Efter sigende, kører der 2500 intakte
eksemplarer af Nimbus i Danmark.
Sidevogn hørte for manges vedkom-
mende til, som en nødvendig gode, og
der vises også eksempler på dette.
For de mere teknisk interesserede, er
der også en gennemskåret model, så
man kan studere de mere tekniske sider
af den geniale opfindelse.
Udstillingen varer til den 22. marts '98
- det var måske en weekendtur værd?

Red.

Så sker der endelig noget nyt angående
TT-løb i Danmark.
Det ville koste 400 mill. kr. at bygge en
ny TT-bane, men nu da vi har Vandel
Flyveplads alligevel, var det en god ide
at benytte den.
Med stor velvilje fra personel og
ledelse, er det lykkedes at skabe
rammerne om et motorløb, som vil sige
spar to til hvad der indtil nu, er set i

Danmark.
Skurvogne, toiletvogne, pavilloner,
højttalere og 1000 halmballer, er bare
en del af det, der skal fragtes til Vandel,
et kæmpe arbejde med frivillig indsats.
Stævnet starter Grundlovsdag den 5.
juni '98, som er en fredag, med fri
træning hele dagen.
Lørdag foregår træningen så, efter
klasseinddeling, samt tidtagning.
Vi ses vel! PoulM.

Læst i Spiret i JydskeVestkysten
Det er nu alligevel utroligt med det vejr.
En bekendt går og skumler i disse da-
ge. Hans motorcykel blev pudset, pol-
leret, smurt og bragt til service i slutl
ningen af novåmbei. Vinterhiet kaldte!Y
og dengang var det jo ikke vejr til no-
get som helst to-hjuler-halløj.
Dengang var det nemlig koldere, end
det er nu - hvor utoligt det end lyder.
Men sådan er det blevet. Og så er nu-
tidens motorcykelforsikringer, skruet
sammen på den måde, at man skriver
under på, ikke at ville køre i december,
januar og februar .

Sådan noget tager vejret ikke hensyn
til. Derfor skumlerierne i vennekredsen.

t,

Fotoet er fra en tøj-brochure.
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300 km/t - det kLt'den attså godtl

Køreklar i TV, viste for nogle uger si-
den, at en motorcykel, vel og mærke
en standardmaskine, alle og enhver
kan købe, kunne køre de 300 kilome-
ter i timen.
En kollega havde optaget det på video,
som jeg så lånte.
Det drejer sig om en Honda CBR 1100
XX, 'Super Black Bird", opkaldt efter
et overvågningsfly i USA, der kan bry-
de lydmuren tre gange.
Hondaen har fire cyl. rækkemotor, 16
ventiler og vandkølet. Den er på 1131
cc og yder 164 hlk.
Chris Hummelshøj, Køreklars udsend-
te testkører, monterede et kamera på
tanken, så man kunne se speedome-
teret, og startede fra vejsiden på en tysk
motorvej.
Nu skulle vi bare se, hvor stærk det kan
gå. Stopur frem og start.
0-100 km/t - 4,74 sek.,200 - 9,46 sek.,
250 -15,18 sek., 280 - 21,07 sek.
En bil kom pludselig i vejen, så der

$:ffiåfmses 
ned n 120, det tos

Så var der fri bane, og fra 120 til 305,
brugte han 31,5 sek.
Nedbremsningen fra 305 til 0 tog 15,56.
Chris stoppede motoren, steg af Hon-
daen, tog hjelmen af og kiggede lige
ind i kameraet: "Det ku'den altså godt".

Triptælleren
Men så ville jeg lige se, hvor langt han
kørte,for at nå denne hastighed, så jeg
spolede lige videoen, og så det igen.

Triptælleren stod på 169,7 km, og så
gik det ellers fremad.
Ved 170,0 km, altså 300 meter, varden
efter 9,46 sek. oppe på 200 km/t.
170,7 km - 21,07 sek. - 280 km/t.
Efter nedbremsningen stod tælleren på
189,1 km, og fra de 120 til 300 ftyttede
tælleren sig til '195,7.

De 305 km/t blev nået ved 197,2, og
den stod på 197,8 da han holdt stitte.

Filmklip
Hov, hvad var det! Hvor er alle de kilo-
meter blevet af?
Det viser sig så, at ved nærmere efter-
syn, er der klippet i filmen.
Ved 280 skifter triptælleren fra 170,7
til 188,3, og igen efter nedbremsningen
da han igen når 240, skifter den fra
189,4 tit 194,0 km.
Strækningen han har kørt er på 28,1
km, men da trafikken somme tider er
meget intens, har det været nødven-
dig at klippe det sammen.
Man kan selvfølgelig ikke regne med
tiderne, da de er taget fra videoen med
et stopur, og heller ikke hvor hurtigt han
har nået de 305 km/t.
Hovedsagen er, at han kørte 305.

Desuden er prisen
180.000 kr.

for Hondaen ca.

Steen
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træf og [ø6
FEBRUAR
21.- Vintertræf/fest hos MC Daffy Ry,

Silkeborgvej 51, 8680 Ry.

MARTS
14. Stumpemarked i Herning.

Aben fra kl. 8.00 -16.00.
21.- Jævndøgnstræf på MC Touring

Camp i Nødager, Djursland.
26. Bakken åbner.

APRIL
11. Stumpemarked i Kaltenkirchen,

120 km syd for Flensborg.
Der er rigtigt meget at se på.

MAJ
8.- lnt. Classic race-træf i Assen,

Holland. Der kommer ca.25O
gamle GP-kørere, med cykler,
og der er mulighed for at kom-
me en tur i ryttergården, for evt.
et godt billede eller en autograf.

16. Dansk Jumbo Rally.
MCTC og YCA, Arhus.

22.- Hyggeweekend hos MC Bull-
dogs, Skærbæk.
Levende musik, pokaler. Skilte
fra Skærbæk, Arrild/Hønning.

22.- Djurstræf '98 hos Grund MC,
Nordkystvejen 1E, 8961 Alling-
åbro. 25 års jubilæum.

29.- 20. int. Himmerlandstræf.
Aars Touringklub, Markedsvej
'12, Aars. Skilte fra alle indfalds-
veje til Aars.

JUNI
5.- Speedweek i Vandel!

Dansk TT, med offenmtlig ad-

gang til løbet, som foregår på
Vandel Flyveplads.
Et par af SMCC's medlemmer
deltager aktivt.

5.- Tigertræf hos CC Tigers, Neck
elsmansvej i Viborg.

5.- 19. Tententreffen i Loppen (nær
Brrigge) i Belgien.

12.- NipponTsudoi, Broombassetræf
1998, Langvangen 12, 8900
Randers.

26.- lnt. MZtræf på MC Touring
camp. O

JULI
3.- 10. int. Motorradtreffen hos

Eagle Eyes i Fahrendorf, ca. 50
km vest for Hamborg.

4.- 8. int. Four Stroke Rally hos ln-
dependent Four Stroke Club,
Zlin, Tjekkiet. Stedet er camping
pladsen i Hovezi.

9.- FIM Rally i Falun, Sverige.
10.- 24.lnt. Austria-Meeting i Steyr,

Østrig.

- Tja, gamle vogne beg;mder jo også at bruge
en del sm6relse ...

f
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Original- og u/originale
reservedele skaffes.
Udvalg i brugte motorcykler.

Michelin og Avon dæk til alle
modeller.
Forsikringsskader udføres.

El-fejlfinding og CO-HC-tester.

Kig ind, eller ring og hØr en
pris. - BEDSI og BILLIGST

Smedevænget 34 . Guderup 6430 Nordborg

Tll/lax2T4 45 94 28

Oplever i
s/ef ingenting?
Det kunne være en fin ide, at du
skrev lidt til Ku bikken.
Har du blot deltaget i et lille arran-
gement, har det også medlemmer-
nes interesse, at høre din beret-
nrng.
Hilsen redaktøren!

Vi vil hermed sige tak til Herluf Ja-
kobsen, for hans arbejde som for-
mand iSMCC.

På medlemmernes vegne
Poul Madsen

Klubtrøjer er til salg for
den beskedne sum af ........50,- kr.
Stofmærker .. 25,- kr.
Klistermærker.................... 5,- kr.
Telefon 74 52 01 23

ROBCRT'
SALG . SERVICE. BEPARATION
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OBS/ - OBS/
Piger kan også lide at hyg-
ge sig sammen ...!
Selvom det centrale i dagligdagen, for
de flestes vedkommende, er familie,
børn og arbejde, er det nu også dejligt
at komme ud og "fange livet i flugten"
af og til, - det fornyer helt livsgejsten
kollossalt.
Husk at leve mens du gør det ...
Bevar evnerne til at forundres, opleve,
glædes, lytte til andre, lære noget nyt
og lad andre få gleede af det du kan.
For alle mennesker, rummer talenter af
forskellige slags, de kommer bare ikke
altid til udfoldelse.
Der er tænkt, at lave små 6ndagsture/
hyggeaftener, her til sommer.
F.eks. at tage til vandet og grille. Ud at
fiske. Låne Danebod Højskoles sme-
die, og lave noget kretivt. Afprøve for-
hindringsbanen på det militære terræn,
med en frivillig lærer (læs gratis).
Mødes hos hinanden, nyde en flaske
vin/kaffe og en håndmad .- snakke el-
ler se en god video.
Hvad med en sommertur til Hjemsted
Oldtidspark, med hele familien.
PS! Lærerne står foreløbig gratis til
rådighed (evt. materialer vil koste lidt).
Kom med nogle forslag, til hvad du kun-
ne tænke dig!
Om man kommer i bil eller på mc er
ligegyldig.
Henv. til Margit, 74 40 70 88

Bemærk her...!
Nogle onsdagsmøder i 1998, vil bl.a.
starte fra Sønderborg.
Vi er opmærksom på, at nogle
medlemmer ønsker, at der sker lidt
mere på de kanter.

kommende ørrørlge-
ffrcnter

FEBRUAR
22. Fastelavn ved Kaj's MC,

Aabenraavej 1, Sønderborg.
Det er kl. 14.00.

MARTS
4. Onsdagsmøde hos Hans oq Bo--

dil Christensen, NybølranOeiej 3P
Broager, telf .74 44 18 50.

25. Onsdagsmøde hos Peter Juhler,
Mølmark, Broager,
lelf .74 44 11 35.

APRIL
22. Onsdagsmøde fra stranden i

Aabenraa. Hvor kører vi hen?

MAJ
23. Madpakketurtil Fyn - Madsentur!

Vi mødes kl. 11. ved Karoline cafe
ved den gamle lillebæltsbroen.

30. Oldtimerløb i Gråsten.
Hjælp! - så ring til Teddy, på telf.
74 68 58 20.

1!^[r,,",rb med afsans tra nonet
MC i Guderup.
Afslutning ved Naldmose Cam-
ping.

Køb og salg

Pantera kåbe, ligner en Wetter, kun
overdel, sælges. 74 40 40 08


