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Smefefruru
Af Margit Christensen
Foto: M.C.

Den 15. november '97 kl.
10.00 dansk tid (+/- sn
halv time),strømmede bi-
ler og motorcykler til, hos
Poul Christensen i Hel-
ved.
Og nu vi er ved navnet,
tager Fanden jo syv kold-
smede hvert år, så det var

\*t håbe, det ikke var her
han ville høste, da emnet
på denne tur var smed-
ning.
Som bekendt er der jo
koldt i et rigtigt værksted,
hvor nostalgien blomstrer,
og smeden arbejder hårdt
med hammer, og er en
rigtig mand med stort M.
Ernst på 87 år, svingede
hammeren lystigt, man Ernst smeder, ved den store ambolt.
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ku' tydeligt formemme, at han var en
"gammel rotte" ifaget.
Der blev lavet søm, hængsler og andre
finurligheder.
Ernst havde medbragt sin hjemmelave-
de mekaniske hammer, der blev betjent
med foden, så kunne han selv klare
paragrafferne, ved de kraftige jerndi-
mensroner.
Nogle stykker vovede pelsen ud i sme-
dekunsten, (man kan jo højst blive til
grin).
Poul C., undertegnede og vores "Ma-
jor" fra Sortkrudtskytterne, lavede søm,

der var så skæve i hovedet, at de bedst
kunne bruges i et hjørne, men pyt med
det, det er derjo ingen der kan se, når
de først er slået i.

Os med alt motorcykeldresset på, kun-
ne sagtens holde varmen, mens an-
dre i "bil-dress" måtte fryse med an-
stand, men lngrid kom straks susende
med varm kaffe og Gammel Dansk
som fik blodet til at cirkulere på nob
mal vis igen.
En sjov dag, hvor kedsomheden aldrig
nåede, at blive påtrængende.Margit og Pascal udøver smedekunst!

Bestyrelsen iS.M.C.C.
Formand: Poul Madsen, Lille Mommarkvej 39,
Lillemommark, 6470 Sydals, telf 74 40 40 08
Kassse/er.' Kim Andresen, Posekærvej 40,

6200 Abenrå, telf 74 62 93 69
Næstformand: feddy Sztuk, Tornhøjvej 25,
Tombø1,
6200 Abenrå, telf 74 68 58 20

Best. medl.: Peter Rudolph Dyrkobbel 3 b.
6300 Gråsten, lelf 74652592
Peter Juhler, Mølmark Søndergård,

BØnnelandsvej 4, 631 0 Broager, lelt 74 44 11 35

SIVCC -Giro7153325

Redaktion:
Steen H Eriksen, Djernæsvej 1'19,

6100 Haderslev, telf 74 57 58 55
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Prøveturen

Jeg vinkede til "Røde", Slim og min far,
da jeg kom forbi BSA-forretningen.
Vejen blev fri og cyklen spandt ved
konstant 3000 omdr. i tredje gear.
Jeg havde tid til at tænke over, hvad

tB""ltffl"rrudseris for meset for mis,
med alt det spændende der skete, og
stoltheden over min far, så jeg stoppe-
de og gav mig til at græde.
Da jeg tog den pudseklud, Slim havde
lagt mellem tank og sæde, gik raceren
i stå igen. Mit lille smil blev til et grin,
magen til min fars, da han åbnede pak-
ken fra ltalien.
Jeg trillede ned ad bakken, slap kob-
lingen og Goldi'en accelrerede lang-
somt afsted.

Jeg tænkte: "Det vil ændre alting". Men
jeg anede ikke, hvor meget denne dag
ville komme til at betyde for mit liv frem-
over, for fra den dag, blev alle mine
virkelige venner, motorcykelister.
Jeg stoppede senere, på en anden bak-
ketop, hev Goldi'en op på støttefoden,
og betragtede den på afstand. Man
kunne ikke komme uden om, at Harley
CH'erne så brutale ud, men de besad
ikke det funktionelle design, som en
Gold Star Road Racer.

Der var ikke flere instrumenter, end der
skulle være, kun en omdrejningstæller.
Den kolosale cylinder, indsugningstrag-
ten, det bagudstrøgne udstødningsrør
med megafonpotte, var en advarsel til
ikke seriøse potentielle købere og an-
dre motorcyklister, om, at dette var en
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alvorlig maskine. Den var, alt hvad jeg
kunne ønske mig, og mere til. Jeg sat-
te mig ned i grøftekanten, stirrede på
maskinen og græd igen.
Jeg startede den, ved at trille ned ad
bakken, og "vi" vendte snuden hjem
igen mod forhandleren.
Jeg var ikke overvældende imponeret
af trækkraften, når jeg skiftede gear på
racerman6r ved 3500 omdr., som Slim
havde givet mig besked på; men det
kunne vi kigge på, når motoren var kørt
til, hvis det stadig var et problem.
Styringen var langsom, ved den mo-
derate hastighed jeg kørte med, men
det regnede jeg også med, ville ændre
sig, når hastigheden kom op. Cyklen
havde jo stadig, det falmede klister-
mærke, fra teknisk kontrol på Dayto-
na. Så forskellig fra Lambretta'en, så
vidunderlig, så utrolig, - og alt for tidlig
var jeg tilbage ved BSA butikken.
Da jeg stoppede på parkeringspladsen,
var der ingen der viste den mindste in-
teresse for, om jeg havde overlevet min
første køretur på en Gold Star. Alt var
simpelthen ved det gamle.
En kunde, med en ny Super Rocket,
gik lige forbi mig og cyklen, uden at
værdige os et blik, og ind i forretnin-
gen. Min far kom ud af butikken, og
repeterede startproceduren med mig,
ved hjælp af nogle instrukser, "Røde"
havde skrevet ned for ham. Han hav-
de også instruktionsbogen, en værk-
stedshåndbog, racernummerpladerne
og en lille æske med dyser og tæn-
dingsdele.
Slim fulgte efter, med den originale lyd-
dæmper, benzintank, et nyt racing bag-
dæk og sæt med 15 tandhjul, inklusive
"lsle of Man"-gearing.
Efter at have læsset delene ind i

Olds'en, checkede Slim oliestanden og

primærkædens justering en ekstra
gang. Han fyldte efter med benzin, fra
en dunk med racingbenzin og sagde:
"Nu kan du ikke blive mere klar knægt".
Han tog min arm og sagde langsomt.
"Der er ikke en eneste Harley du behø-
ber at være nervØs for, men hvis du
rigtig vil "tørre" dem, så hold dig til de
små veje med masser af sving".
Slim justerede fjedrene på bagdæm-
perne til den vægt, som jeg havde op-
giver til "Røde" på telefonen, og star-
tede Goldi'en for sidste gang.
Vi var klar til hjemrejsen.

Hjemrejsen
Det gik op for mig, at der ikke havde
været tvivl om, hvorvidt vi skulle gøre
dette eller ej.
Efter al den planlægning min far hav-
de lavet igennem vinteren, havde han
ikke noget valg, han ønskede heller
ikke noget. Han kiggede på mig og
spurgte. "Klar til alkøre hjem"?
Da gik det endelig op for mig, at dette
var bedre end en drøm, og jeg skulle
køre Gold Star'en de 200 km hjem.
Det var virkelighed.
Jeg spurgte ham. "Hvad med de base-
ball-sko"?
"Måske til næste år", svarede han. ..
vr gtneoe oegge Io. e
Trafikken i Groveport var ikke noget
problem, nu på min anden tur på
BSA'en, jeg gav bare gas så den ikke
gik i stå, når vi holdt stille. Jeg kiggede
på mig selv ibutiksrudeme, og jeg kun-
ne li' hvad jeg så.
"Vi" så ud som de racingbilleder, jeg
havde set i de engelske blade, og jeg
var stolt.
Ude på lnterstaten (motorvej, Red!)føl
tes den mindre skræmmende. Hvert
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stempelslag kunne mærkes i hele cyk-
len, og jeg følte at denne motorcykel
aldrig ville svigte mig.
Nålen på omdrejningstælleren bevae-
gede sig op og ned i spring, istedet for
en jævn bue. Det lille spejl i enden af
styret viste, at der var noget bagved,
og efter kort tid var jeg istand til at gen-
kende min fars 1955 Olds, fra de an-
dre, som den "store hvide klat".
BØrnene i bilerne vinkede til mig, og
jeg vinkede tilbage. Jeg var stolt over

^ Jt min far var Alber Barone, og glad
*r ar nan var ner meo mrg.

Da vi var på vej ind mod Zanesville,
begyndte det at regne. Ved et rødt lys,
vinkede en politibetjent mig tilbage. Min
far parkerede Olds'en og betjenten kom
over og spurgte, om han måtte snakke
lidt med os om . . . . BSA'en. Min far og
jeg kiggede på hinanden og sagde i

munden på hinanden . ."selvfølgelig".
Denne gang var der ingen bakke at lø-
be den igang ned ad. Kunne den være
sværrere at starte, når det var vådt?
De instruktioner min far havde på pa-
pir, var ikke til nogen hjælp og til sidst
var min svang helt ødelagt, gennem de
svære vandrestøvler. Så fik betjenten
en id6, han havde sel "dem" starte til
race, ved at nogen skubbede, ogkøre-

e#Xt§:Ilf""l 
i tredje sear' idet han

Første forsøg resulterede i, et tre me-
ter langt spor på vejen, og min far og
betjenten måtte tage et hvil. Min far
sagde "træk den baglæns indtil den
stopper af sig selv, træd den en smule
over, mens du holder ventilløfteren in-
de, så prøver vi igen".
Han satte sig på Gold Star'en, stillede
alle greb ind, og den startede med det
samme, da vi gav den et skub. Betjen-
ten tørrede sin pande, og vinkede far-

vel. Det var første og sidste gang min
far sad på BSA'en.
Resten af turen hjem gik uden proble-
mer, men jeg kunne ikke lade være
med at skifte ned i tredje, og trække
den op til 4500 omdr., da jeg passere-
de en lastbil op ad en lang bakke. Jeg
syntes stadig ikke den føltes som en
verdensmester, men den var en stor
forbedring i forhold til scooteren.
Turen gennem byen gik ubemærket af
alle, og da vi nåede hjem bad min far
mig om at stille den om bag garagen,
så kunne jeg gøre den ren og give den
en gang voks, mens han gik ind for at
tale med "hendes nåde".

Overraskende nok, kom min mor ud for
at se mortorcyklen og udtalte, at den
"var pæn af en motorcykel at være".
Hun forsvandt videre til sine blomster,
som om intet var hændt.
Lidt senere, kom min far hen med en
af naboerne. Bud var bror til en af de
fædre, der havde købt en CH'er til de-
res sØn. Han studerede Goldi'en nøje
og sagde tilsidst de frygtede ord, "start
den"!
Mens vi havde holdt spisepause på
vejen hjem, havde vi indøvet startpro-
ceduren, og jeg kunne den udenad nu.
Min far gik om bag cyklen og forklare-
de Bud alle detaljerne om raceren. Bud
fulgte med, og lyttede andægtig.
Jeg trådte alt hvad jeg kunne på kick-
starteren, og overraskede de tidligere
begivenheder taget i betragtning, - den
startede i første forsøg.
Lufttrykket fra megafonen blæste Bud's
kasket af, og den lande tre meter væk.
Min far lo. Bud samlede sin kasket op
og mumlede "Wauuuv".
"Raaa Raaaaaa; Raaaaa Raaaaaaa;
Raaaaa Raaaaaaa . . . Lyden fra me-
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gafonen standsede øjeblikkelig alle ak-
tiviterer i nabolaget. I en kort tid efter
motoren var stoppert, var der totalt still-
le som aldrigfør.
Ar senere berettede naboer stadig, at
de var døve i nogle minutter, den efter-
middag. Min far kom farende ud af hu-
set, for at se, om nogen var kommet til

skade eller det der var værre.
Banen var "kridtet" op, og der var et
Gold Star emblem i midten.

Detaljer
lfølge min far, var der stadig nogle al-
vorlige ting, der skulle rettes til, inden
BSA'en kunne bruges til daglig. Han
havde regnet ud, at gearingen var for
"høj" til bakkerne her i Syd Øst Ohio og
min vægt, . . .. hvad det så betød?
Det betød, at vi skulle tilbringe mindst
to aftener sammen i garagen, for at rette
fejlene. At være tilstede mens min far
arbejdede med mekanik, var farligt og
kedeligt for ingen fik lov til at røre no-
get som helst, bortset fra at række ham
et stykke værktøj i ny og næ.
"Skøre englændere", var det andet
mest brugte udtryk i vores hus, indtil
alle problemer var løst, til min fars til-
fredshed.
Gearingen var hurtigt ændret, og jeg

troede at jeg hurtigt kunne komme på
gaden igen, men nej, det næste var en
ny "håndlavet" primærkassepakning.
Min far mente, det var nødvendigt for-
di der "var olie på hele garagegulvet".
Han sagde højt:"Den gamle pakning er
ikke tykkere end cigaretpapir, skøre
englændere". Som den håndværker og
perfektionist han var, lavede han selv
en pakning af noget materiale, han hav-
de taget med hjem fra arbejde. Den næ-
ste aften var der ikke noget olie på ga-
ragegulver, og BSA'ens primærkasse

var tæt for første gang nogensinde.
Jeg havde håndpoleret alle alumini-
umsdelene med et slibemiddel, min far
havde blandet, og det var al sliddet
værd. Han checkede tændingen, juste-

rede ventiler og checkede svømmer-
højden .... altsamen noget jeg ikke fat-
tede en meter af. Jeg smurte "de skø-
re englænderes trædecykel"-kabler,
ved hjælp af et lille trick med en balon
fyldt med olie, som han viste mig.
Snakken om BSA Gold Star Road Ra-

i"iil;13ii31""'i:I3'll'Ji,lii'åiL":u
eller spørgelyst, men det faktum at Gol-
di'eh ikke havde kørt to uger efter den
var købt, satte nogle grimme rYgter
igang om at den ikke kunne køre over-
hovedet.

Tag den!
To lørdage efter turen til Columbus,
blev raceren trukket ud af garagen, til

almindelig beskuelse. Harley-drenge-
ne kom forbi og stirrede bare. Min far
smilede hele dagen.
I den følgende uge tog jeg over til den
anden ende af byen, for at besøge en
af mine venner. Foran en forretning i

nærheden af hvor min ven boede, stod
Joe Campanizzi og hans 52'er Harley

fo" uæ ikke en af byens HarleyQ
skreemmebilleder, men nærmere en
kort, tung hvid udgave af Flip Wilson
(Gad vide hvem han var?).
"Det lyder lidt langsomt når du kører
forbi", sagde Joe.
"Den skal køres til, inden jeg kan køre
stærkere", svarede jeg.
"Hvornår er den kørt til", spurgte han.
"Når jeg har brugt denne tankfuld ben-
zin, er den klar", sagde jeg.
"Hvad betyder en sjat benzin fra eller
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til, enten kører den, eller også gør den
ikke, - kør hen for enden af gaden, kom
her forbi, og lad mig høre hvad hun
kan", var hans kommentar til mig og
den lille flok der havde samlet sig.
Jeg kørte op for enden af gaden, vendte
og vinkede til ham. Han gav tegn til at
jeg skulle komme.
Jeg slap koblingen og gav fuld gas.
Goldi'en rev næsten styret ud af hæn-
derne på mig, og magafonen gjallede.
Da jeg skiftede til anden, uden at slip-

qå::J; i'I ?131,'J l"J å"JJ ii,=åH ; I
for stærkt forbi Joe, som stod med åben
mund og cigaretten dinglende på un-
derlæben. Lidt længere henne ad ga-
den, måtte jeg slippe gassen af hen-
syn til en baneoverskæring ... - - - ta-
aaaaaaaaaaaaaaa. BSA'en sagtnede
farten, og til sidst var der stille og alt
var normalt igen.
Jeg vendte igen, og vinkede til Joe da
jeg kørte forbi. Der var ingen grund til
at stoppe, der var jo ikke mere at sige.
Han havde ikke rørt en muskel i ansig-
tet, efter jeg var kørt forbi for et øjeblik
siden, bare stirrede, han viste, at alt
hvad han havde lært om motorcykler,
lige havde ændret sig.
Jeg kørte en tur rundt i byen, inden jeg

q?[;-T:[ :iH[3i'Jil r?:[ 
j"'

"Jeg tror vi skal være en smule mere
forsigtig, og ikke lade sådan noget ske
igen", sagde min far. "Smilet" var ikke
tilstede, og episoden blev aldrig nævnt
rgen.
Senere på måneden kørte jeg ned for-
bi det hjørne i byen, hvor Harley-dren-
gene hang. Der var egentlig ikke en
"dem mod os" revalisering, for nogle
af Harley-drengene spillede jeg fodbold
med i skolen, andre var bekendte af

min far. I mørket kunne en af de gamle
1200'er, skyde en halv meter lang flam-
me ud af lydpotten, når den startede.
Alle grinede ... et godt trick, men som
vi alle skulle finde ud af senere; ikke
godt nok.
Jeg overvejede at trille igang ned ad
bakken, men med alle Harley-drenge-
ne der holdt øje, var en bedre løsning
at håbe på en perfekt kickstart, for der-
efter at give den øret op gennem by-
en.
Alle håndtag var stillet ind, og da jeg
trådte kickstarteren igennem, skød der
en 6n-meter flamme ud af CP-karbu-
ratoren. Et flot syn i mørket, helt be-
stemt. Vi var alle chockerede, men jeg
lod som om, at det var planlagt bare
for at overgå det sædvanlige Harley-
trick. Det var næsten for effektivt, og
jeg lod som om jeg ville tippe karbura-
toren, men faktisk undersøgte jeg in-
dersiden af mine jeans for brandska-
der, eller det der var værre. lgen var
der stille omkring Gold Star Raceren.
Da jeg forlod selskabet, staftede jeg i

andet gear og holdt den der, tiljeg hav-
de toppet den lange bakke, inden jeg
skiftede tiltredje og kørte hjemad gen-
nem byen.

(Forfsaetfes i næste nummer).
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Klassiske

Kæder af høi kvalitet:

Renold: Kæden for den, der onsker høj kvalitet fra den berømtc fabrikant.
Arnold & stolzenberg: Kæden fra Renolds fabrik i Tyskland. Dr der mon anden forskel end prisen ??

IWIS Rigtig MC-kædc fra en anden professioncl tysk fabrikant

Bærctilppe af indsætningsstål er hærdede og polerede.

Rullerne er SØMLØSE og fremstillet af vamebehandlet specialstå|.

Alle kæder har været under STRItrKKEPROCES hvilket giver formfast kæde.

kæder
Moderne og

Brltisk Stildard 228.

llz"x5ll6"'70led:
1 Renold Brudstlrke 19 000 (N) Kr 280,-

2 Arnold & Stolzcnberg. Brudstyrke t8 000 (N) Kr I30,-

3 IWIS. Brudstyrke 22 000 (N) IG 145,-

Duple\ kæder 3/8" \ 7/32" 90 led:

1, Renokl. Brudstyrke l8 500 (N) Kr 440,-

2 Arnold &Stolzenberg.Brudstyrke 16000(N) Kr270,-
3 fWIS Brudstyrke20000(f{) Kr290,-

Triplex kæder 118" x7132" 90 led:

I Renold Brudstyrke 2? 500 OI) Kr 660,-

2 Arnold & Stolzenberg Brudstyrke:23 000 (N) Kr 500,-

3 fwls Brudstlrke 29 000 Kr 415,-

Rugløkke 16.

DK-6430. Nordbore.

Telefon: 74491203 Fax: 74491203

Bank: Broager Spare- og Laanekasse

Nordborg d: 10/4- 1998

BritiskStåndard 228.

5/8" x I /4" 100 led:
I RenoldBrudstyrke23000(lJ) Kr575,-
2 Aroold&Stolzetrberg Brudstlrke22400(N) KI385,-
3 RexDord Brudstlrke 22 400 §) Kr 328,-

5/8" x 3/8" 100 led:

I Renold Bruds§rke 23 000 (N) Kr 575,-

2 Arnold & Stolzenberg. Brudstyrke 22 400 §) Kr 270,-

3 IWIS. Brudstyrke 27 500 §) Kr 290,-

IWIS-kæder har samme bredde som andre fabrikaterl
men leddene har lidt storre hojde- derfor den ogede

styrke. Alle kæder passer de samme steder hen.

t

tL
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Lidt om kæder
Undertegnede, er begyndt at gøre lidt i

kæder til motorcykler og i den for-
bindelse, har jeg prøvet på, at sætte
mig lidt ind i denne problemstilling. Jeg
er ingeniør uden dog at være kæde-
ekspert.
Min indgang til sagen gik gennem
klassiske mc'er, som jeg også selv
kører. Min lille markedsundersøgelse
qav det resultat, at kæde ikke bare er

}r metervare; men lige sa meget en
mærkevare. lkke så meget baseret på

fabrikatet, men på hvad man tidligere
har anvendt med godt resultet.
Alle havde hørt om 6n, det havde fået
en billig maskinkæde forsynet med
foldede ruller (modsat sømløse ruller),
hvor disse fra starten af, kom flyvende
om Ørerne på vedkommende.
I dagligdagen, er folk meget prisbe-
vidste med alt. Det er heller ikke noget
problem, når man kender sagerne til
bunds. Kommer man til kæder til ens
elskede motorcykel, er man lidt mere
omsorgsfuld og det er som om, at
overtroen spiller ind. Det er lidt ligesom
med motorolie. Her har en eller anden,
altid hørt en historie om noget fatalt.
Riqtiqt er det i hveft fald, at det koster

Oåp"p"r, nar det store uheld er ude.
Med ovenstående som udgangspunkt,
satte jeg mig ned, for at studere lidt om
hvilke teorier og facts, der ligger bag
kædeproblemstil linger.

Disse kan fås, ved at kontakte mig, -
eller få en snak om kæder.

Med venlig hilsen
Poul Petersen
Medlem nr. 88
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Poul M. har sendt følgende
artikel fra hans medlemsblad
i Road Racing Fyn.

De indledende øvelser omkring Van-
del Speedweek, er ved at falde på
plads. Den bane, vi har vagt, har en
længe på 2.231 meter, hvilket er godt
en halv gang længere end Jyllands-
ringen, og bredden bliver 15-51 meter,
så der skulle bliver gode muligheder
for at overhale. Den asfalterede rytter-
gård, bliver 12.000 kvadratmeter med
store græsarealer omkring.
Danske topkørere, på vej til opgaver i

udlandet melder, at Vandel Speedweek
bliver det løb de vil stille op i på dansk
grund i 1998. Ud over DM-point, bliver
der ekstra point at hente for kørerne i

Nordiske Aprilia Cups og sidevogns-
kørernes Scandinavian Cup.
Sidevognskøterne har lagt sig i selen,

Koø[ Køce i
't/ørt[e[!

for at treekke tyske kolleger til. Både
lørdag og søndag sluttes af med et for-
rygende race, med klassiske 500 cc-ra-
cere. lnden i, er de gamle racere ble-
vet udrustet med dele af moderne hær-
dede metaller, karbon og keramik, så
de har aldrig gået stærkere.

Opbygningen af banen
Lørdag den 30. maj, udlægger en lille
pion6rgruppe 500 meter vandledningf
ryttergården og vi gar i gang med åY
hygge lidt i "Fårefarmenn, som skal
være hjem for officials i den følgende
weekend. Der skal nok fejes et par
spindelvæv ned, hænges et par billeder
på væggene og sættes et par blomster
ivinduerne, så det kan blive lidt
hyggeligt.
I de følgende dage, vil lokale hånd-
værkere, koble et batteri af skurvogne
med toiletter og baderum til, omkring
Fårefarmen. Der opstilles ti enkelt-
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toiletter, rundt omkring på pladsen. Der
trækkes ledninger til fordelign af el til
de ca. 800 mennesker, som kommer
til at bo i ryttergården. Til tidtagning og
start, til køkkenteltet og til udstillerne
på inderkredsen.
Asfaltfirmaet Phønix, vil lægge et par
snit i startfeltet til tidtagningens
elektroniske loop, og asfaltere pænt
igen oven på.

Torsdag går det løs
År" 15.00, torsdaq den 4. juni, frigiver
iu",uo"r"n omraoer .r os.
Så skal det ellers gå rask. Sekretaria-
tet skal tjekke alle, som går ind og gør
sig klar til det store "sØslag", når vi kl.
18.00 lukker op for kørere med ledsa-
gere og udstillere. I alt i nærheden af
1.000 mennesker.
I løbet af et par timer, skal vi have mær-
ket ryttergård og udtillingsområder op.
En maskinstation, vilkomme med utro-
ligt mange tons halm i big-baller, som
lægges i en linie på 75 m og vikles ind
i plastik og bliver til pitmuren.
Chikanerne laves med nogle kostbare
nylonslanger, som fyldes halvt med
sand og udlægges til at formgive ba-
nen.
Vi skal have monteret 250 meter tråd-
1iSn på betonfødder bag piten. På in-
Einr"o"un, sKar vr nave oanKer nogre
hundrede pæle i jorden til publikums-
hegnet, som trækkes med to rækker
tov, samt krydsende tape fra pæltil pæ|,
og alle poster skal gøres klar.

Fakta om Ny Vandel
Beliggenhed: 20 km vest for Vejle.
Længde: 2231 m, der køres mod uret.
Bredde: 15-30 m.
Bredde ved start: 15 meter.

Bredde på langside: 51 m.
Banen kan indsnævres til ca. otte me-
ter, i chikaner.

Adgangsforhold
Kørere, hjælpere og officials, kan over-
natte i ryttergården.
Ankomstsekretariat er på Brugsens P-
plads i Vandel.
Her udleveres adgangskort til forud-
anmeldte kørere og ledsagere.
Herefter indkørslen gennem hoved-
vagten i Vandel by
Hunde må ikke medbringes.
Publikum må kun være på området i

dagtimerne.
Publikum kommer ind og ud gennem
porten ved Randbø|.
Publikum kan køre ind på flyve-
stationen og parkere tæt ved rytter-
gården.
Der er MC Camping hos MC Pluto, to
kilometer fra banen.
Randbøldal Camping ligger ca. tre ki-
lometer fra banen.

< http ://www. s peedweek. org/>

VM Grand Prix
14. juni Jarama, Spanien
27. juni Assen, Holland
5. juli Donnington Park, England
19. juli Sachsenring, Tyskland
23. august Brno, Tjekkiet
6. september lmola, ltalien

20. september Barcelona, Spanien
4. oktober Phillip lsland, Australien
18. oktober Rio, Brasilien
25. oktober Buenos Aires, Argentina

TT lsle of Man
1. - 12. juni (1. uge er træning).
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MG-salget i 1997
lkke siden 1983, er der solgt
så mange nye motorcykler.
Stadig flere investerer i et to-hjulet kø-

retøj, fremfor et fire-hjulet. Salget af
motorcykler, var ifjor det største siden
1983, da der blev solgt og indregistre-
re13.754 nye køretøier. I 1997 blev der
solgt 3.258 motorcykler.
Arets bestseller blev, ikke overraskende
Suzuki, med 1.207 enheder, efterfulgt
af Yamaha med 770 enheder, mens
Honda tog sig af tredjepladsen med 360

enheder.
Fjerdemest solgte mc-mærke i 1997

var Kawasakimed 265 cykler, og BMW
tog sig af S.pladsen med 130 nye ma-

skiner.
Aprilia fulgte tæt efter på en 6.plads,
med 123 nye motorcykler.
Hovedparten af de nye motorcYkler
blev solgt i København, Arhus, Odense,

Alborg og Roskilde politikredse.
Set i forhold til 1996, en fremgang på

7,9 pct.

Falck-motorcykel
kører igen til sommer
Frederiksborg Amt har bedt Falck om

at gentage en sommerordning, hvor en

motorcykel med en specialuddannet
Falck-redder bliver sendt ud til tilska-
dekomne og akut syge i sommerhus-
områder på Sjællands nordkYst.
Motorcyklen rykker ikke ud alene, men

den vil som regel være hurtigere
fremme hos patienten end den nærme-
ste ambulance.
Motorcykelordningen startede som et
forsøg sidste sommer og er den ene-
ste af sin art i landet.

Abent hus hos Kradsbøst
Lørdag den 20. juni, holder vi åbent hus
på adressen Smedagervej ved Brede-
vad (tæt ved Sommerland SYd).

Der bliver afholdtforskellige konkurren-
cer, om fine præmier.
Medbring telt, da der er mulighed for
at overnatte.
Mad og drikke kan købes.
Det hele starter kl. '12.00.

Byfesttræf i Toftlund
Efter flere henvendelser, vil vi igen for-
søge at samle de gamle motorcYkler,

den'1. august 1998.
Regel for deltagelse er, at motorcyklen
skal være 25 år, og at man tilmelder
sig til: Jacob ,74 83 25 74, Gunnar 74

83 17 03.
Vi mødes ved Toftlund Hallen inden kl.

10.00, og gøt klar til turen kl. 10.30.

Første stop er igen Arrild Brugs, ca. '-

time, derefter ved Hoki i Branderup, ca.
'-time og derefter ved Æ'Banegård i

Agerskov og så tilbage til Toftlund.
Vi slutter i hallens cafeteria med en for-
friskning, som byfesten giver for ind-
satsen.

20. Albion Rally
(for alle eng. kørere).
Det er i weekenden den 31. juli til 2.

august, vi mødes i Danehof hYtten,

Kappendrupvej 25B, 5550 Langeskov.
Der er plads til en masse telte, og lidt
plads for indendørs overnatning.
Ta'selv morgenbord til fast Pris.
Lækker grillmad lørdag aften.
Mad og drikke hele weekenden.
Fællestur - Bål - Pokaler - Levende
musik.
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lnvitation til
tlrgamle M/K'er og 1lz g"mle MC'er

Vi har fået en indbydelse fra Ejnar Niel-
sen, Vinkelvej 187, 8800 Viborg, telf.
86 63 90 63, - han indbyder til en masse
køreture i omegnen, men da de fleste
ture er om tirsdagen, undlader vi dem,

Stting"t 
kun lørdag- og søndagstur-

Søndagsudflugter
Søndag den 7. juni k|.13.00 - kører vi

fra Statoil Tankanlæg og Nærkøb,
Overlundbakken (På 413 i Viborg kø-
res mod Randers, forbi søerne, ca. to
km), ad små veje til Haderup by, hvor
vort mål er at besøge brødrene Vagn
og Børge Sørensen.
Så vidt vides gør de to brødre meget
store opfindelser, bl.a. helikoptere og
lignende, ud over, at de har interesante
køreløjer af både to, tre og firehjulede
modeller.
Afgjort meget morsomt at se.

Søndag den 19. juli kl. 13.00 - stafter
tri ved Tiele qods (Viborg-Hobro lan-
T"u";, og *øie, moo noro.

Målet er Mariager Fjord rundt.
Ved Branslev bakker holder vi kaffe-
pause. (Ta' selv drikkevarer med).
Arets bager 1997 Helle og Peter Rask,
Nørager Bageri, sponserer brødet til
kaffen.

Sommerudflugt
Søndag den 5. juli kl. 10.00, kører vi
ad mindre veje fra Vinkel (mellem Vi-
borg og Bjerringbro)over Vindum, gen-

nem Bjerringbro by, over Nøddelund til
Aidt ved Thorsø.
Her besøger vi Rydbergs MC, som er
vært ved kaffe og sodavand. 26 km.
Fra Aidt drager vi mod Gl. Estrup Her-
regård. Her spiser vi vort medbragte
mad. (Cafeteria forefindes).
Her vil vi tilbringe et par timer, hvor vi

kan se landbrug- og Herregårds-
museerne. 44 km.

Så går turen mod Løvenholm-NØrager,
Lystrup Strand-Estruplund til Udbyhøj.
Her sejler vi over Randers Fjord.
Vel ovre, er SØrensen og Lynggaard,
Traktor- og maskincenter, vært ved en
øl eller vand, og her er en købmand
med benzin (kun alm.). 41 km.
Det sidste stykke vej over Øsler Tørs-
lev-Spentrup, hvor middagen venter -

Vi I dtsvi nesteg mlti I beh ø r.

Vi betaler entre og mad samlet, så ved
afgang fra Vinkel betales:
Færgebillet 10,- kr.

Gl. Estrup Herregaard 25,- kr.
Vildtsvin 65,- kr.

- gerne aftalte penge.

Vi forventer at være ved Purhus Kro
kl. ca. 18.00, og maden er bestilt til kl.

18.45, - så har vi lidt tid, til at se på

omgivelserne.
Turens længde ialt ca. 146 km - vel
mødt.
OBS! ved mødet den 19. maj var der
147 deltagere! - - bob! bob!



14 - Kubikken

træf og [ø6

MAJ
29.- 20. int. Himmerlandstræf.

Aars Touringklub, Markedsvej
12, Aars. Skilte fra alle indfalds-
veje til Aars.

JUNI
5. Racerskole på Flyvestation

Vandel. Arr.: Road Racing Fyn.
5.- Speedweek i Vandel!

Dansk TT, med offentlig ad-
gang til løbet, som foregår på
Vandel Flyveplads.
Et par af SMCC's medlemmer
deltager aktivt.
Rabatbillet vedlagt!
Tigertræf hos CC Tigers,
Neckelsmansvej i Viborg.
19. Tententreffen i Loppen (nær
Brrigge) i Belgien.
Nippon Tsudoi, Broombassetræf
1998, Langvangen 12, 8900
Randers.
Swedish Bikemeet på High
Chaparral, vest for Vårnamo i

Sverige.
Koldlby MC Club afholder Skt.
Hans Træf, ldylvej 11, Hørdum,
7752 Snedsted.
Midnatssoltråffen, seks km syd
for Gållivare, Sverige, langs vej
E10.
lnt. MZtræf på MC Touring
Camp.

dependent Four Stroke Club,
Zlin, Tjekkiet. Stedet er camping
pladsen i Hovezi.

9.- Træf på toppen, Skagen.
Der er fællestur lørdag. Skiltning
ved bygrænsen.

10.- 24. lnl.Austria-Meeting i Steyr,
Østrig.

10.- 53. lnt. Madonna dei Zentauri,
Alessandra, ltalien.

30.- Farsø Hyggeweekend 1998.
Fredbjergvej 48, 9640 Farsø.

31.- 20. Albion Rally i Danehofhvtten

^apenorupv 
e1 25ø, 5550 r-anp

skov.

AUGUST
3. Sturgis, Dakota, USA.
7.- Thytræf på lruplund Camping

ved Koldby.
Dansk CBX træf.
Det foregår i Sydsverige med
den svenske CBX klub som vært
- 98 35 5325.
Britania Rally hos Jolly Roger
MC, Rødkærsbro ved Viborg.
34. Troll-Rally i Fyresdal,
Telemark ved RV355.
Aars Touring Clubs hyggeweek-
end, Markedsvej 12 i Aars.
Power Meet'98, Brombasserne

[?å."nnrrnsen 
12, Be00 Ra1

Skilte fra Randers Nord (E45).
Bakken lukker. Afgang fra Nør-
rebrogade ca. kl. 19.00.

7-

14

28-

28-

29

31

5.

5.

12

12-

26-

26-

26.-

JULI
3.- 10. int. Motorradtreffen hos

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

4.- 8. int. Four Stroke Rally hos ln-

MG-udstillinger
16.-20. sept. lntermot, Mtlnchen.
30. sept.-4. okt. IFMA, Køln.
1 .-11 . okt. Paris.
?. Dec. Bologna.
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Problemer med din

ungrnat- og uoflgtnale
reservedele skaffes.
Udvalg i brugte motorcykler.
Michelin og Avon dæk til alle
modeller.
Forsikringsskader udføres.
El-fejlfind ing og CO-HCtester.

Kig ind, eller ring og hør en pris. -
. BEDST OG BILLIGST!

ROBCRT' mcSALG . SEEVICE. BEPARATION

Smedevænget 34 . Guderup .6430 Nordborg

Tlt.ttax t4 45 94 2g

Møttetø| leeg
lgen i år er der Mølleløb i juni måned.
Mølleløbet er den 13. juni, med start
fra Roberts MC i Guderup, der som
sædvanlig er vært ved rundstykker og
kaffeithe.

d,T:l".'"[oåoo 
tir 10'30' os kører en

Vi slutter af på Naldmose Camping, til
kaffe/the og kage (ring tit pout M., hvis
i kunne tænke jer at bage en kage), og
hvor der vil være konkurrencer, grill
m.m.
Husk selv at medbringe mad og
drikke.
Klubben har lejet en hytte, som kan
rumme fem personer, og er dette ikke
nok, er der teltplads i forbindelse med
hytten.

Så kom ud af busken, og kom tit dette
arrangement med kone, kæreste, børn
og hund.
Så får vi en god weekend!

@,f:Iå'#;i,@
Klubtrøjer er til salg for
den beskedne sum af ........ 50,- kr.
Stofmærker .. 25,- kr.
Klistermærker.................... S,- kr.
Små vimp|er.................. .. 140,- kr.
Telefon 74 40 40 08.
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kommende arrange-
menter

MAJ
16. Ringridning i Lysabild.

Kom og vær med til at vise vore
motorcykler frem. Det er kl. 11 .00.

23. Madpakketur til Fyn - Madsentur!
Vi mødes kl. 11 . ved Karoline cafe
ved den gamle lillebæltsbroen.

27. Onsdagsmøde fra stranden i

Aabenraa. Hvor kører vi hen?.
30. Oldtimerløb i Gråsten.

Her er fantastisk meget at se på,

og lidt underholdning på pladsen
er der også, så kig bare ud!

JUNI
13. Mølleløb med afgang fra Roberts

MC i Guderup. fse inde i bladet!)
17. Onsdagsmøde fra Stranden i

Aabenraa. Vi kører til Rømø.
Afgang præcis kl. 19.00.

27 . Postkasseløb - både for gamle og
nye motorcykler.
Vi starter hos Kim, Posekærvej40,
6200 Aabenraa kl. 13.00.

JULI
8. Onsdagsmøde fra Aabenraa.

Turen går til Schakenborg.
22. Onsdagsmøde fra Kirketorvet i

Sønderborg.

AUGUST
S. AUæf strand, Grill og øllvand.
9. Stumpemarked ved Egeskov.

Sejl (fra Fynshav hver hele time)
eller kør en skøn tur over lille-
bæltsbroen.

29. Weekendtur til Djursland.
Tilmelding til Poul M.74 40 40 08.

SEPTEMBER
5. SMCC's 30 års jubilæum i

Abækhytten ved Aabenraa.
Meget mere herom senere.
Wl du være med i festudvalget?

Sweatshirts
Besfyrelsesmøde hos Eva og Teddy,
den 1. april -98.

Efter den sædvanlige diskussion, D
alt muligt, fremviste Poulen sweatshirt,
han havde fået sendt som prøve.
Det er en meget god kvalitet, og vi vil
derfor gerne høre, om der er interesse
for at vi køber nogle hjem.
Hvis vi køber 50 stk., kan de sælges
for 150,- kr. pr. stk.
Klubben har også fået lavet et flag.
Det er et meget flot flag, og det er
meningen, at det skal bruges ved
specielle arrangementer.
Der er også lavet små vimpler i stof,
med klubmærket i størrelsen som 44.
Der er to ringe i de øverste hjørner, så
den kan hænges op, evt. bag på
soveposen, og senere ved teltet.
De vil koste 140,- kr. pr. stk.

Vandel Speed-week !

lndlagt, er der en rabatbillet til Vandel.
Vil i ikke bruge den selv, så giv den til
en interesseret.

Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde, er mandag
den 20. juli, hos Kim Andresen.
Har I noget, der skal tages op til dis-
kussion, det kan være arrangementer
eller ture, så send lige et par ord.


