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Postkasseløb hos Kim (Kardan)
Af Kim (Kardan)
Foto: Kim

Den27.juni, var der igen postkasse-
løb hos Kim Andresen, Aabenraa.
Jeg fik kopieret et kort, og planlagt en
rute. Ruten gik syd om Aabenraa, ud til
Felsted. Som sædvanligt var der bo-
nus til dem, som

' 
turde" køre på

grusveje.
Der var sat 16 kas-
ser op.
Lørdag kl. 13.00,
skulle vi så mødes
hos mig, og vejret
var helt perfekt til et
sådant løb. lngen
vind, solen skin-
nede og det var fint
lunt.
Klokken 13.45 var
a lle deltagern e
kommet ....... tre

mc'er ........ ja, du læste rigtigt!
Kl. 14 blev de tre ryttere sendt afsted.
Min bror og jeg, kørte ud på ruten med
kamera. Jeg fik da også "skudt" nogle
postkassejægere.
Kl. 15.50 kom den første mc tilbage,
det var "Busse" med datter, de havde
fundet seks kasser.
Kl. 16.01 kom Hr. Eriksen & Vivi, de

Busses datter, spejder intens efter postkasser.
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havde fundet otte kas-
ser, men, men ..... de
kom 6t minut for sent,
så den bestemte dom-
mer, måtte konfiskere
den ene kasse, så de
havde altså kun syv
kasser.
Nå, men vi snakkede og
hyggede os med kaffe/
the, mens vi ventede på
Store Verner.
Klokken16.35 kom der
en mc, det var Verner.
Det kunne ikke betale sig at se, hvor
mange kasser han havde fundet, for 35
minutter koster altså - - - 35 kasser.
Præmien blev så vundet af Steen &
Vivi, for de syv kasser.
Den flotte præmie, var iøvrigt sponso-

reret af Sostack Motorcykler, Røde-
kro - Tak for det!

Konklution: Et fremmøde på tre, i en
klub, der har lige ved 100 medlemmer,
det er ret dårligt . . . ! Jeg mener, at det
er SMCC's medlemmer, der tegner

klubben, og ikke kun os
der sidder i bestyrelsen.
Det er faktlsk kun besty-
relsen, der planlægger/
tager initiativer til de ar-
rangementer SMCC har,

og det er også ret dårligt!
Ligeledes er det oftest
best. medlemmerne der
skriver i "Kubikken".
Det er ikke særtigl'
motiverende, at lave no-
get for SMCC, og det er
sidste gang, at jeg har la-
vet et postkasseløb!

Vinderne, med præmierne skænket af Sostack i Rødekro.

Bestyrelsen iS.M.C.C.
Formand: Poul Madsen, Lille Mommarkvel 39,
Lillemommark, 6470 Sydals, telf 74 40 40 08
Kassserer.' Kim Andresen, Posekærvej 40,

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

Best. medl.: Peter Rudolph, Dyrkobbel 3 b,
6300 Gråsten, telf 74 65 25 92.
Peter Juhler, Mølmark Søndergård,

Bønnelandsvej 4, 631 0 Broager, telf 74 44 11 35.

S M C C - Giro 7 15 33 25

Redaktion:
Steen H Eriksen, Djernæsvej 119,
6100 Haderslev, telf 74 57 58 55
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Den "store forbikørsel"
Efter at have kørt med CH'erne et styk-
ke tid, var jeg blevet klar over, at hvis
jeg skulle lave den "store forbikørsel",
så skulle det ikke være på de lange li-

$ strækninger. Jeg var dog sikker på,

åt jeg kunne køre fra dem, men ikke
eftertrykkeligt.
Skulle de sættes på plads, så skulle det
vaere 6n gang for alle. Hvad jeg var
ude efter, var en situation, hvor Har-
ley'erne skulle accelrere, for derefter at
tage farten af, inden det første af man-
ge sving. Dette vil sætte Goldi'en i en
god position, ligesom Slim havde for-
talt mig, da vi hentede cyklen i Grove-
port.
Chancen viste sig den efterfølgende
weekend, da vi var på tur.
En lastbil bremsede os, da vi var på

vej ud af New Athens mod Cadiz. Efter
det korte lige stykke, hvor vi passere-
de lastbilen, kom der ca. 50 skarpe
sving. CH'erne overhalede lastbilen, og
jeg tog både lastbilen og CH'erne på
6n gang. Goldi'en gik nu for fulde om-
drejninger, og var i front mod kilome-
tervis af sving. Det gik efter planen,
men kunne vi bevare føringen?
Bremser hårdt, skifter ned ....raaaaaaa
.......megafonen gjaldede, midt i det
første sving .- fuld gas igen til næste
sving, bremse ned igen, skifte ned igen
.....raaaaaaaa ...megafonen gjallede
igen, fuld gas midt i svinget, indtil næ-
ste sving.
Goldi'en veg ikke fra den afstukne kurs,
alt føltes perfekt. Jeg kunne stadig
svagt høre Harley'erne, men jeg hav-
de ikke tid til at checke spejlet.
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Fem kilometer senere, havde jeg en-
delig mulighed for at kigge i spejlet.
Ca- 800 meter tilbage var de, og for-
søgte stadig at indhente den stadig
større afstand mellem os.
lngen Harley kunne den dag hente os,
om så det var de sorte og orange fa-
briksracere. Jeg kastede et blik på den
slidte Daytona-mærkat, mens jeg gjor-
de klar til det sidste sving, og tænkte,
idag er du vinderen gamle ven.
"Den store forbikørsel" var ovre, og for-
ældrenes motorcykelkrig var forbi på
otte korte kilometer.
Jeg holdt ind ved et lille "vandhul" uden
for Cadiz, skubbede brillerne tilbage og
tog min "æggeskal" af. Mit hjerte ban-
kede stadig hurtigt, og for et kort øje-
blik var det vanskeligt at trække vejret
normalt. Det var stille et par minutter
eller mere, men så kunne jeg høre
Harley'erne i det fjerne. Da de andre
endlig nåede frem, var Goldi'en parke-
ret og jeg lå afslappet under et træ, som
om jeg havde været der flere timer, selv
om det kun var nogle få minutter. Vi

drak alle af det kolde vand, Goldi'en
stod i centrum, da alle Harley-kørerne
samledes for at kigge på den ordent-
lig, for første gang.
Ar senere, fandt jeg ud af, at der ikke
var noget der kunne skærpe mine san-
ser, som den tur havde gjort. Det var
den tredje Gold Star sejr over Harley'er-
ne denne sommer, legen var forbi og
Harley-drengene vidste det!

lnvitationen
Efter den "store forbikØrsel", begyndte
de fleste af Harley-drengene at hilse
på mig, når vi mødtes på landevejen,
og senere blev jeg inviteret til at følges
med dem til Charity Newsie Mesterska-
bet i Columbus.

At køre sammen med 30 Harley'er, top-
pede ikke mine vildeste drømme, det
kom ikke engang tæt på. Selv om ra-
ceren var vanskelig at starte, var den
stabil nok til at køre. Mindst fem af dem
ville bryde sammen undervejs til Co-
lumbus, og at hele turen ville tage
mindst tre dage og ikke tre timer som
den tog os, da vi hentede BSA'en d6r,
for nogle få måneder siden. Førerhun-

fl : I Jå J,:""X J,il #H: f ,[X H,',J; :,p
ret og nitter på saddeltaskerne. Milford
var en flink mand midt i halvfjerserne,
som altid klappede mig på skulderen,
hvis jeg havde spillet en god fodbold-
kamp.
Efter nogen overvejelse, besluttede jeg
at tage med . . . og min nye kæreste
Claudia, var på en eller anden måde
istand til, at overbevise sine forældre
om, at "det nok skulle gå".
Sådan skulle det desværre ikke gå . . !

Hun var to år yngre end mig, næsten
16, en vidunderlig person og skøn som
få (forestil dig Elizabeth Taylor som
ung, bare højere). Jeg var ret nervøs
for, at et eller andet, faktisk hvad som
helst, skulle ske hende under arrange-
mentet, - jeg var begyndt at holde I
hende!
lntet skulle overlades til tilfældigheder-
ne, så jeg besluttede mig for, at intet
var for godt, Goldi'en skulle over til
Deshongs i Steubenville og have juste-
ret ventiler. Han forklarede, at de skul-
le justeres ved kold motor, men hvis
jeg lod den stå et par timer, ville han
klare det.
At jeg ventede på at få justeret venti-
lerne, skulle vise sig at være en af de
mest uheldige beslutninger, jeg nogen-
sinde har taget.
Naeste dag gjorde jeg forberedelserne
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færdige, da Claudia og jeg monterede
lsle of Man front tandhjulet med de 23
tænder.
En prøvetur afslørede, at første gear
trak ud ved mere end 105 km/t, og der
skulle fires gevaldigt på koblingen, for
at sætte igang og at fjerde gear kun
kunne benyttes, når det gik ned ad bak-
ke.
Jeg besluttede mig for, at beholde den
høje gearing, ikke kun, hvis nu Har-

lFy'erne ville prøve deres chance på
motorvejen; men mest fordi jeg ikke
ville afprøve Claudias tålmodigned,
ved at bede hende om at hjælpe med
at skifte tilbage igen, jeg havde jo lige
mødt hende for en måned siden.
Afgang var klokken 9.00 søndag mor-
gen, og jeg havde planlagt at hente
Claudia i bilen, mens min far lige
checkede cyklen en sidste gang. Lør-
dag blev brugt på at pudse og polere.
Endelig var det søndag morgen, og da
jeg var ved at snørre en lille taske fast
bag på, opdagede jeg at baghjulet var
fladt.
"To timer inden afgang, og så en punk-
tering, - det når jeg aldrig. Hvordan får
jeg overhovedet hjulet af?" - for gen-

^aem mit hoved.(Gg ,ro rno r nuser, og oraoeoe Tonvrv-
let rundt i instruktionsbogen. Sikke et
held, BSA'en havde "Kvik Skift"-bag-
hjul, og man behøvede ikke at skille
kæden ad. Nu var min far stået op, og
hjalp til.
Hjulet var afmonteret på få minutter,
og min far gik hen til servicestationen
med hele hjulet, imens kørte jeg over
for at hente Claudia i Olds'en.
Hun havde aldrig set bedre ud, og da
vi gik hen mod bilen, fuldte hendes far
efter og sagde, "Jeg havde en rigtig
motorcykel i trediverne, - en lndian".

Vi sprang ind i bilen, og da vi var hjem-
me igen, havde min far monteret hju-
let, og var igang med at varme Gold
Star'en op.
"Pas godt på hende", sagde min far.
Med den bemaerkning forlod vi stedet,
og køfte mod Dick Harris'hus, som var
mødestedet, og den sidste del af rej-
sen til "Den fØrste Rocket Gold Star i

Amerika".

Den store tur til
Charity Newsies Mesterskabet
I den kode tid, vi ventede inden afgang,
følte jeg, at høre til gruppen (selvom
Goldi'en var den eneste ikke-Harley),
eftersom folk jeg aldrig havde talt med
tidligere, kom hen for at hilse på mig.
Snart fandt jeg ud af, at det ikke var
mine nye venner, snarere hanhunde,
der lige skulle checke Claudia.
Alle de "små" maskiner var forvist til
bagtroppen, og da vi nåede motorve-
jen, kørte viienzig-zag formation. Jeg
kørte mellem de to CH'er, og mine
værste anelser slog til, da Milford satte
farten til sindige 80 km/t. Skulle jeg køre
i anden eller tredie gear hele vejen til
Columbus?
15 kilometer senere, var vi oppe på
godt 100 kmit, senere 12O,nu begynd-
te Goldi'en atføle sig hjemme. Ved 130
roterede CH'erne virkelig hurtigt, jeg
kiggede frem, og Milford's frynser på
styret pegede lige bagud.
Den første 1200'er stod af et par kilo-
meter senere, men kun en enkelt stop-
pede for at hjælpe. En halv time sene-
re, stoppede vi for at tanke, og der
manglede tre mere af de "store" ma-
skiner.
Milford inspicerede rækkerne, og gjor-
de tabet op, han stoppede ved mig og
sagde: "Du vil få andre Gold Star's at
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se i Columbus". "Fint", svarede jeg.
"Jep, og nogle stykker vil være med i

løbet, fordi der vil være kørere med fra
vestkysten, og de elsker de der engel-
ske cykler", tilføjede han.
Det vidste jeg alt om fra bladene, men
vidste også, at de fleste Harley-kørere,
ikke kunne se sammenhængen mellem
min Gold Star Racer og Sammy Tan-
ner's BSA Gold Star Flat Tracker.
Dette ville ændre sig inden dagen var
omme, dette og meget mere.

Løbet
Da vi nærmede os banen, var det ude-
lukkende en motorcykel verden. 20.000
motorcykler og motorcyklister fyldte ga-
derne, parkeringspladserne og alle re-
staurenterne.
På dette tidspunkt, på dette sted var
motorcyklisterne i overtal og en over-
magt. Det var en oplevelse, man ikke
kunne forudse; det var vidunderligt og
spændende. Da vi gik mod den billige
langside, kunne jeg høre udstødningen
fra flere 6ncyllindrede racere. De lød
ikke "langsomme".
Da vi var blevet bænket, nikkede en af
CH-drengene til mig og pegede ud på

banen.
"Det ligner din cykel, hva"'. Faktisk pe-
gede han på Dick Mann og hans Match-
less G50, men jeg rettede ham ikke,
for det "lignede" faktisk min cykel. Har-
ley'erne lød også godt og kørte endnu
bedre. I finalen var det Carroll Res-
weber på Harley med G5O'eren små
hundrede meter bagved, omgang efter
omgang. Da programmet var ovre, hav-
de de fleste af os meget "trætte" Ører,

og havde set Gold Star's vinde, eller
være blandt de bedste i hvert eneste
heat.
Denne dag var jeg stolt, over at eje en

BSA, og meget stolt af at eje en Ra-
cer. Jeg var sikker på, at min far også
ville være glad for aI høre om Gold
Star'ens succes.

Når dagen var omme, ville al glæde
være forsvundet.

Hjemturen
På motorvejen hjem, var der kun mo-
torcykler de første 30-35 kilometer, a
"a 

d", var færre cykler, indtil der igeo.
kun var vores gruppe.
Det var ved at blive sent, og ved det
første tankstop, sagde jeg til Milford,
at vi ville fortsætte alene; jeg stolede
ikke på mit lys og ville helst aflevere
Claudia, inden det blev mørkt.
Otte kilometer senere slingrede Gol-
di'en voldsomt, samtidig med, at der
lød et ordentligt brag, som et riffelskud.
Da opdagede jeg, at baghjulet var blo-
keret, og at vi langsomt bevægede os
ud mod yderbanen, hvor vi var ved at
blive overhalet af en sættevogn. Clau-
dia strammede sit greb om mig. Dette
var ren panik, jeg gennemtænkte alle
muligheder, og prøvede at forberede
mig på, at blive kørt over af den sæt-

l,?13,?i ; 3 i! i: : ffi J'l fl :? iJfi ll?i; iL
gende bemærkning: "Ah, hvor kunne
jeg have elsket dig, Claudia".
Jeg tænkte igen, og inden jeg var fær-
dig, havde jeg trukket koblingen, og
baghjulet løb rundt igen, sættevognen
strøg forbi med hornet i bund. Et drej
på gashåndtaget forblev ubesvaret, og
vi trillede ud i vejsiden, alt var stille
omkring Gold Star'en for sidste gang.
Jeg vidste, jeg måtte have gjort et el-
ler andet forkert, under monteringen af
det forreste tandhjul, som havde for-
årsaget, at primærkeeden var hoppet
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af, og låst baghjulet. En tankeløs fejl,
som næsten havde slået os begge ihjel.
Vi var begge i live, og jeg indså, at uan-
set problemet, så kunne det løses, trods
alt var raceren kun en maskine. Clau-
dia spurgte, hvad der var sket, og da vi

gik om foran cyklen, opdagede jeg, at
detvar meget mere end primærkæden.
Krumtaphuset, havde en lodret åbning
på 20 centimeter, og på krumtapPen

- hang en halv plejlstang.- Selv stellet

I var bøjel, af de enorme kræfter. Be-
slutningen om, at lade Deshongs juste-
re ventilerne, mens motoren stadig var
varm, havde nær kostet os livet.

Hjæææælp, en eller anden!
Vi havde heldet med os, for vi var ha-
vareret tæt på en kranvogn, der var ved
at læsse en bil. Chaufføren var venlig,
og sagde, at han ville komme tilbage
og hente os om ca. en halv time. Efter
kranvognen var kørt, måtte jeg sande,
at vi var strandet mere end 150 kilo-
meter hjemmefra, og næsten uden pen-
ge. Jeg begyndte at blive bekymret for
Claudias sikkerhed, mens vi sad og
ventede på at kranvognen skulle ven-
de tilbage.
Så snart han var tilbage, blev raceren
læsset, og vi var på vej tilbage til Co-
lumbus igen. Efter kort tid, var chauf-
føren klar over, hvordan vores situati-
on var, og han sagde: "Hør her, jeg
sætter jer af ved en rasteplads, så kan
i prøve at få et sikkert lift hjem". "Her
er mit kort, så i kan bevise, at mortor-
cyklen bliver transporteret, hvis nogen
skulle spørge". Da jeg lukkede døren,
hviskede han til mig. "Prøv at finde et
ældre ægtepar, det er mest sikker for
hende, fortæl dem hvordan det hæn-
ger sammen" - "Skriv til mig, når du får
tid, - held og lykke".

Vi krydsede motorvejen, for at komme
over til rastepladsen, og det første æl-
dre ægtepar vi talte med, indvilgede
øjeblikkeligt i at tage os med. Dog først
efter, hun havde talt alene med Clau-
dia. Snart var vi på vej hjemad, og da-
gens oplevelser gjorde, at vi hurtigt faldt
i søvn på bagsædet.
Det ældre ægtepar, satte os af ved
Piedmont søen (30 kilometer hjemme-
fra), og jeg ringede til min far, modta-
geren betaler. Jeg prøvede at finde på

en eller anden historiem, og overveje-
de, at for tælle ham, at motorcyklen var
blevet stjålet, men da jeg fornemmede
hans humør i rørel, røg det ud af mig.
"BSA'en er eksploderet, kommer du og
henter os ved Piedmond søen?".
Næste dag var jeg endnu mere forle-
gen over, hvad der var sket, men ikke
6n af Harley kørerne hoverede over
hændelsen. De fleste var deltagende,
og nogle stykker, tilbød endda at hjæl-
pe med at renovere motoren. Min far
havde opnået det han ville i "Motorcy-
kelkrigen" med de andre forældre, og

da jeg fortalte ham alle detaljer om
uheldet, vidste vi begge, at han kunne,
men ikke ville hjælpe med at få race-
ren på fode igen. Jeg var overladt til
mig selv, og sådan skulle det vel også
VæTE.

Jeg skrev et brev til kranvognschauf-
føren, vedlagde 100.- kr. med den be-
sked, at jeg ikke vidste hvornår jeg kun-
ne hente BSA'en.

(fortsættes i næste nummer)
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I sommeferien var vi en tur på Møn, for
at besøge min søster.
Vi var kørende i (uha) HiAce'n, men hva',
der kommer da en historie ud af det.
Turen gik til Li.ibeck, videre mod Rostock.
Jeg ville prøve at sejle fra Warnemunde til
Gedser.
Vejret var udmærket, og der er megen skov
i det tidligere østtyskland, så turen var fin.
Og der er rigtig gang i byggeriet.
Lidt før Rostock, fulgte vi skiltene mod
Warnemrinde, 30 km. Vejen blev smal, og
vi kom gennem flere små hyggelige byer,
der mindede meget om ferieture i syden.
I Warnemrlnde, kiggede vi efter færge-

skilte, men der var ingen. Vi prøvede nede
ved havnen, og da også i en kø til færgen,
men jeg fik mistanke om at der var noget
galt.
Jeg opdagede, at de forreste køde om bord
på en havnefærge, der forbinder en halvø
med selve byen.
Ud af køen, og holde ved en informations-
skilt. Ved fydårnet stod der Gedser, så det
var det rigtige.
Rundt i byen, og ad ensrettede gader, fandt
vi færgerampen. Her lå en havnerundfart,
og matrosen sagde, at færgen var flyttl I

Rostock for to år siden. ul
Mod Rostock gik det, og her var der skilte

mod færgehavnen.
Vi var sent på den, da Vivi
havde lovet min sØster, at
komme til sen eftermiddags-
kaffe! - kl. var nu 19.00.
Ti kilometer på den anden
side Rostock, lå færge-
rampen, der består af en
"cementklods" med nr.-baner
på.
Til højre midt på pladsen,
stod der et skur til D og H,

det var alt.
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Man skulle tro, det stadig var Øst!
Efter tre kvarters venten, sejlede vi med
hurtigfærgen, fem kvarter, til Gedser.
I Gedser ville vi ringe, men der var ingen
telefon. Ved Farøbroen er der et cafeteria,
- telefonen var i stykkel men vi kunne da
prøve den på P-pladsen, hvis den var i or-

oa,roo"nro,nn
Vivi ville gerne se Stubbekø-
bing (den lå jo lige derovre),
hun mente det var sådan en
hyggelig by.
Der går en færge fra Møn,
men der var 50 min. til af-
gang, så vi kørte over
Farøbroen.
Vivi's forventninger blev ikke
indfriet. For at sige det lige ud, er Stubbe-
købing en røvkedelig by!
Men, her var jo et museum, endda med
motorcykler.
Her er meget at se på. Mange forskellige
motorer, og en masse ældre motorcykel-
mærker.
Vivi's øjne bemærkede, at olie- og benzin-

dækslet manglede på mange af de udstil-
lede mc'er, - mon ikke der kører en del mo-
torcyklister rundt med røde ørerl
En tysk motorcykelklub fra Kiel, har skæn-
ket museet en "Trabi"-racer.
Det er en MZ, med helstøbt kåbe, lavet om
aftenen på Trabant fabrikken. Den eneste i

verden.den! - det var den ikke.
Vi nåede målet kl. 21.30.
Og så lød det. "Hvor blev i

af'.

Kommer i på disse kanter, er museet et
besøg værd.
Turen hjem gik over Vordingborg, Køben-
havn, Helsingør og Gilleleje.
Og nu er det ingen sag længere, fra Ring-
sted rast, over broen til Djernæs = 1 time
50 min.

Steen

På Strøget er der både humor og "naturalier"!

Kubikken - 11
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Af
Vivi Eriksen
Foto:
Kim Andresen

Lørdag den27 .juni, var der postkasse-
løb hos Kim i Aabenraa.
Vejret var vidunderligt, dejlig lunt uden
bagende sol, lige det rette vejr til en
motorcykeltur.
Men, men, men, - vi sad i haven og
nød det gode vejr og et glas Cider,
hygge-snakkede og ventede, der måtte
da komme nogle flere. Men nej, klok-
ken blev 14.00, løbet skulle begynde,
og der var KUN mødt tre motorcykler.
Store Verner, Busse og hans datter og
Steen og undertegnede.
Da vi skulle til at starte, opdagede vi,
at vi havde taget forskud på ferien. Vi
var kommet afsted uden ure, og det dur
jo ikke, når minutter i sidste ende kan
koste point, så vi lånte Kim's vækkeur,
- - det fyldte lidt i lommen, men vi kla-
rede det.
Kim havde lavet en dejlig tur, hvortil vi

havde to timer, til at finde 16 postkas-
ser.
Kender man Steen's kørestil, så ved
man det går over stok og sten i en pæn

fart, jeg sad bagpå og spejdede efter
postkasser, men jeg er sikker på vi mi-
stede nogle, for jeg nåede ikke at se
dem.

Flere gange måtte jeg råbe stop, stop,
- jeg tror jeg har set en postkasse. ln-
den vi fik stoppet, var vi et pænt stykke
forbi postkassen. Cyklen var lidt bøv-
let at vende, fik jeg at vide, så jeg måtte
gå tilbage efter en nummerseddel.
Tiden gik, og den gik stærk, pludselig
drejede det sig bare om, at komme til-
bage inden tiden udløb.
Desværre, selvom vi havde et væk-
keur, som man jo nok skulle kunne se
tiden på, selv i vores alder, kom vi 6t
minut forsent.
Dommer Kim (hjulpet godt af Busse!),
var hard, det skulle koste 6n postkassl,
vl navoe TUnoeI o,.e, mrsleo" ", "n,Jaltså vi havde syv kasser.
Busse og hans datter var kommet til-
bage til tiden, med seks postkasser
(derfor håbede han på, at vi fik flere
strafminutter), og nu manglede vi kun
Store Verner.
Kim havde kaffe og hjemmebagt kage
klar, som vi straks kastede os over ude
på terassen.
Men hvor blev Verner af?
Vi blev enige om, at han skulle finde
alle postkasser to gange, for at gøre
sig gældende. Han kom 35 minutter

Postkasseløb hos Ki,

L
å
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efter, at tiden
var udløbet,
med otte kas-
ser. Det viste
sig, at han hel-
ler ingen ur
havde.
Vinder blev, til
min store over-
raskelse, Steen

O;:.":Xli''l"i;
kædespray og
et par smarte
solbriller.
Kim havde lagt
et utroligt stort
arbejde i post-
kasseløbet. Ru-

Med udsigt over Aabenraa , er deltagerne (Busse ((i garagen)), hans
datter, Steen og Store Verner), fotograferet ved starlstedet

ten skal findes, postkasserne skal kø- til de medlemmer, der måske ikke syn-
res ud og placeres, de skal hentes igen tes der sker så meget i klubben. Jeg
efter løbet, kage skal bages osv. står selv lidt på sidelinien, som ikke
Derfor kære SMCC'er, jeg syntes det medlem, men jeg kunne ikke dy mig
var for dårligt, at kun tre medlemmer for, at komme med denne lille opsang.
kom, når klubben består af omkring Til slut en stor tak til Kim, for et dejligt
100? tilrettelagt løb, en vidunderlig lørdagi
Lad dette være en lille opsang, specielt juni.

 .

Motorcyklist
brækkede arm
En uheldig norsk motorcyklist,
styftede mandag aften på motor-
vejen, nær afkørslen til Vojens.
Den 4S-årige mand. forklarede
bagefter, at hans ene dæk var
eksploderet. I s§rtet brækkede
han venstre arm.

(Jydske Vestkysten)

Klubtrøjer
Stofmærker

Klubtrøjer er til salg for
den beskedne sum af ........ 50,- kr.

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

Små vimp|er.................... 140,- kr.

Telefon 74 40 40 08.
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Grill pu

rtruniltn
Det er magi, når der i arr.-
kalenderen står, at klub-
ben er vært ved pølser og
øllvand.

De kom fra øsl, de kom fra vest,
selv fra nord og syd.
Ca.25 personer var mødt, og
pølser og brød kom på grillen,
som Kims bror havde tændt 6n
time før.
Peter Juhler, der jo først skal ta'
sig a æ kræ, kom på Harleyen,

da alle pølser var spist.
Men Peter var forberedt,
frem tog han en mad-
kasse, med pølser og
brød, -og det må man sige
er erfaring.
Hjælpen var så stor ved
grillen, at pølserne skulle

redes ud af gløderne, - og
så skylles i fjorden.
På trods af små byger,
havde vi en hyggelig af-
ten.

Sfeen

14 - Kubikken
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Problemer med
- så ring til Robert!

din

Original- og uoriginale
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. -
- BEDST OG BILLIGST!

Smedevænget 34 . Guderup .6430 Nordborg

ffiJlax:74 45 94 28

Hvem kender ikke det?
De fleste vil gerne!
De færreste må!
Nogle gør det bare!
Tænk, at være så heldig at få lov til,
at opbevare sin mc i stuen om vin-
teren, - det at sidde med en kop kaffe

eller the, og bare nyde synet af cyklen
hved dag.
Det må da være tæt på det fuldkomne.
Kubikken's udsendte medarbejder, kom
forbi hos Marianne Uekermann i

Hostrupskov.
Teddy
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kommende affange-
menter

AUGUST
29. Weekendtur til Djursland.

Tilmelding til Poul M.74 40 40 08.
Kom nu ud af (det i ved nok), og
lad os få en god tur.

SEPTEMBER
2. Onsdagsmøde ved Stranden i

Aabenraa. Vi kører ud i det blå.
5. SMCC's 30 års jubilæum i

Abaekhytten ved Aabenraa.
Se vedlagte program.

20. Padborg Flyveplads.
Det er kl. 14.00.
Mødested hos Peter Juhler kl.
13.00, hvorefter vi kører til
Padborg i samlet flok.

OKTOBER
7 Onsdagsmøde hos Poul Madsen.

I det nordlige Tandslet, drejes til
højre ad Tandshede, og lidt efter
kommer i til nr. 39.

17. Kaltenkirchen stumpemarked
ved Nerimunster

24. Virksomhedsbeøg kl. 10.00 ved
DCI Danish Carbide Tools A/S,
Værktøjsfabrik, Mellemvej 20 i

Nordborg.

NOVEMBER
14. Stumpemarked i Herning.
15. Generalforssamling på

Bovrup Gæstgivergård kl. 14.00.

DECEMBER
13. Julestue på

Bovrup Gæstgivergård kl. 14.00.

lvlerQgføge
Torben Kock (426), er blevet gift i for-
året.

- Jeg har forresten fundet en køber til din
motorcykel!

Jørgen Andersen (332),blev 50 år ijuli.
Poul Petersen (88), bliver 50 år den B.

nov. '98.

Ta' nu god tid!
Den skide telefon, ringer 6n gang, to
gange, tre gange, og inden jeg når at
tage den, er der ingen i den anden
ende.
- - - - Så derfor, hvis i vil mig noget, så
lad den ringe flere gange, da det ta-
ger nogen tid, at nå telefone påfire ben.

Med venlig hilsen
Poull Madsen


