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Den
dag
SMCC
gik i

luften!
Af Peter Rudolph

Et besøg på Padborg Flyveplads, den 20.
september, som startede hos arrangøren
Peter Juhler i Broager.
Vejret var fint efter årstiden, let skyet med
sol og ingen regn.
Derfor var der også en del motorcyklister,
som havde fundet vej til Broager. Det er
altid rart for arrangøren, når der er for-
holdsvis stort fremmøde.
Peter havde fået lavet et lille kort, som
alle fik udleveret, således at alle kunne

finde vej til Padborg Flyveplads, omend
vi kørte en lille omvej i det fine vejr, hvilket
bestemt ikke var så ringe endda.
Vores ankomst var meldt til k|.14, hvilket
vi også næsten overholdt.
Det første der mødte os, var en ung mand,
der kom løbende med en stol, hvorpå der
var sat et skilt med parkering.
Det betød, at vi skam ikke skulle holde på
den "normale" parkeringsplads, nej, nej,'
vi fik lov til at holde foran hangaren inde
på selve flyvepladsen.
Alle motorcyklerne blev linet op på fire
rækker, det var flot.
Herefter blev vi budt velkommen af for-
manden for Padborg Flyveplads, Svend
Lassen, der viste os rundt på hele plad-
sen, og vi fik forklaret en del om deres
aktiviteter og flytyper.
Vi var blandt andet inde i en hangar, som
varfyldt med "gamle" fly, som alle var ejet
og istandsat af medlemmer fra klubben
Der var K2 typen, den havde lærred som
beklædning, en anden var et gammelt
militærskolefly. Der var endog et fly fra lta-
lien, dog ikke fra Guzzi-fabrikken, omend
Guzzi jo har en Ørn som symbol, - - nej
den kom såmænd fra Fiat (vistnok).
Alle flyene er så flotte, at man skulle tro,
de lige havde forladt fabrikken.
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Da vi kom ud fra hangaren, blev vi vist over
pladsen til et privat firma, som har et lille
flyvaerksted, hvor der arbejder otte mand,
som servicerer og genopbygger fly.
Hovedparten af kunderne kommer fra
Tyskland, hvilket skyldes prisen og godt
arbejde. Der er jo som bekendt ingen P-
plads i himlen/luften.
Vi kunne ikke komme ind at se, fordi det
jo var privatejet.
Derefter gik turen hen over pladsen, til en
anden hangar, hvori der bl.a. stod et UL
fly. UL står for ultra let f/y, hvilket betyder,
at det kan flyves med det mindste fly-
certifikat som kan fås. Det koster ca.
10.000 kr. at erhverve, hvis ellers helbre-
det er rimeligt.
Dette lille fly, var et 6nmandsfly ved navn
Air-Bike, og kommer fra USA som sam-
lesæt, og prisen er 50.000,- kr.

Motoren var i dette tilfælde, placeret foran
piloten med krumtappen øverst, det giver
bedre udsyn for piloten. Det var iøvrigt et
paent designet og bygget fly, som ejeren
var meget glad for.
Ejeren som fortalte om flyet hedder Bernt
Jensen som samtidig har importen fra
USA af denne flytype, så hvis nogen har
lyst til at skifte mc'en ud til fordel for en
Ait-Bike, så kontakt Bernt.
Nu var det tid til en kop kaffe med kage, i

deres klubhus, hvor samtidig formanden
Svend Lassen fortalte om kunsten at
kunne flyve, og hvad der kræves nu om
dage for at opnå certifikat.
Samtidig fik vi en masse gode historier,
om hans flyvetid i de 18 år, han har haft

certifikat, det fremgik også, at det ikke
altid havde været helt ufarligt, såsom når
benzinen slipper op inden man når en lan-
dingsbane i England f.eks..
Så er det man skal have en god tro, og
lidt held som vijo kunne se han have haft.
Spørgelysten blandt publikum var også
god, det er jo det, at jo mere man spør-
ger, des mere får man at vide.
Derefter havde en afflyveklubbens med-
lemmer stillet sig selv og et fly til rådig-
hed, for dem som skulle have lyst til (
max. rre personer ao gangen, pn. , r?
kr pr. person, hvilket er kostprisen for en
kvart times flyvning.
lnteressen var stor, men tiden var knap,
så ikke alle nåede at se det hele, lidt fra
oven. lnde i klubhuset havde de en tavle
hvorpå de skrev, hvad der skulle ske af

- arrangementer. Og der stod, vi får besøg
den 20 sept. af en motorcykelklub, men
det er ikke rockere.
Det er raft at folk kan se forskel på mc-
ister og rockere. Det var da i vores favør.
Til slut fik vi en snak om flyvning kontra
motorcykelkørsel, i al almindelighed.
Jeg var hjemme kl. 18 efter en god dag,
og et godt tilrettelagt besø9.
PS! Når man har en Guzzi, tar man ikke
altid den kofieste vej hjem.

-
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I huset ved siden af hvor jeg boede til
leje, var der en italiensk restaurant. Jeg
opsøgte ejeren og hans kone. "Louis,
hvis jeg kommer og spiser hver dag i

tre måneder, hvad skaljeg så give for
6n portion spagetti til 3,50 doilar, jeg
vil endda betale forud?" "Hvad med
2,25?", var hans omgående tilbud. "Her
har du min fars check for de næste tre
måneder, og når du har fået den ind-
løst skylder du mig 90 dollar, er det i

orden?", sagde jeg. "Det er helt i or-
den"; svarede han og tog checken.
En uges tid senere var jeg i stand til at
sende en check på 127 dollar til beta-
ling af et stk 1957 Super Rocket motor
og et stk. siameser-rør, Jeg bad om at
få det sendt ufranco til Harry. Hr.
Andrews fra Pride & Clarke skrev til-
bage, med infornration, at varerne ville
blive afsendt ufranco om to uger, og at

jeg skulle forvente seks ugers leve-
ringstid.
Jeg var meget spændt, men det var på
en anden måde, end da min far havde
købt Gold Star'en i Goveport. Dette var
noget jeg selv klarede, og den eneste
hjælp jeg modtog, var opmuntrendq
breve fra Claudia thende sitden fra siAJ
ste del, som i jo nok kan huske).
Spaghetti-måltidet hos Louis var det
eneste jeg spiste hverdag, ingen mor-
genmad eller frokost. Louis var dog
large nred portionerne, så jeg var egenl
lig aldrig sulten. Jeg solgte nogle af de
standard Gold Star dele som jeg havde
fået med, til en lokal handler, for at have
lidt penge at bruge iweekenderne, men
det var de månedlige tomleture hjem
tilde gode måltider, samt besøgene hos
Claudia der holdt liv i mig de tre måne-
der.
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Det var ikke før i juleferien der kom
gang i Gold Star sagen igen. Min vært-
inde hvor jeg lejede mit værelse, rin-
gede til mig hjemme hos mine foræl-
dre, og fortalte at der var en hr. Harry
Vincent som var meget ivrig efter at
tale med mig. Jeg ringede til Harry fra
en telefonboks, og fortalte ham, at jeg
ville besøge ham så hurtigt som mu-
ligt. Han lød meget ivrig, og slet ikke
som han plejede, så jeg lovede ham at

lxomme så snart jeg var vendt tilbage
til college.
Jeg arbejdede i en herretøjsforretning
i Wheeling i juledagene, for at spare
sammen til julegaver og motor-fragt.
Da jeg vendte tilbage til college, var
det med 50 dollar i lommen. Da jeg var
tilbage, besluttede jeg atfortsætte med
spaghetti-arrangementet, men var dog
en smule bekymret, idet jeg for første
gang i mit liv havde problemer med
vægten.

"Den første BSA Rocket Gold Star
iAmerika"
Den første weekend ijanuar, tomlede
jeg for tredie gang ned til Vincent for-
retningen. Der var ingen sne, men det

- var tæt på frysepunktet. Det var ikke

lrOen morskab, at forklare alle dem der
tog mig op at køre, hvad jeg skulle med
det motorcykeldæk jeg slæbte rundt
med her midt om vinteren. Røde havde
givet mig dækket med ved købet af
BSA'en.
Harrys butik var ikke åben, da jeg an-
kom, så jeg bankede på fordøren i

privaten, ikke langt fra forretningen.
Sarah lukkede mig ind, og fulgte mig
ind i stuen. Det var dejligt at komme
ind i varmen, men det var alle motor-
cykel-pokalerne og -fotografier der fan-
gede min opmærksomhed. "Hvem er

det?", spurgte jeg Sarah. "Kan du ikke
genkende Harry som ung", lo hun. "Han
ligner dig lidt, syntes du ikke".
"Helt bestemt", svarede jeg høfligt. I det
samme kom Harry ind i stuen, og med
det samme kunne jeg se, at der var no-
get galt, helt galt . . ., han var helt bleg,
tynd og så i det hele taget syg ud. Nu
vidste jeg hvorfor han var så ivrig efter
at jeg skulle komrne hurtigst muligt, det
forekom helt uvirkeligt, at han kunne
blive så syg, på så kort tid.
"Jeg håber du bliver glad for din Rocket
Gold Star", sagde han, mens han fum-
lede med den frosne lås til butikken.
Da vi var kommet ind, tog Harry tæp-
pet af BSA'en. Super Rocket motoren
passede perfekt til Gold Star stellet, og
set fra registersiden var den bare endnu
bedre. Jeg var virkelig betaget af de
tre krydsede geværer og siameser for-
røret, der sammen med standard Gold
Star lyddæmperen så ud som om, det
var noget der var lavet på fabrikken.
Fra primærsiden var der ikke den store
forskel, stelrøret var blevet rettet ud og
malet. Lyset virkede, og nu havde BSA
hybriden også en tændingsnøgle.
Harry tændte en elektrrsk varmeovn tæt
ved den nye Twin, så den kunne starte
når jeg skulle vende tilbage til College.
Vi forlod forretningen, for at gå hjem til
Harry og spise middagsmad. Efter mid-
dag monterede vi det nye racingdaek,
og Harry monterede nye svingarms-
bøsninger. "Du har ikke brug for et med-
styrende baghjul på denne skønhed",
var hans argument.
Jeg stirrede på Gold Star motoren der
lå på filebaenken, og kunne ikke forstå
hvad Harry kunne bruge den til, med
det hul i krumtaphuset. "Harry, jeg for-
talte dig at det kneb lidt med pengene
til fragten, er det iorden at jeg sender
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dem i løbet af et par måneder?", spurgte
jeg. "Helt iorden", var svaret.
Motorcyklen startede på første kick, og
uden den store anstrengelse. Jeg gik
over til huset og sagde farvel til Sarah.
"Her har du Claudias fingerring, tag den
som sikkerhed for de penge jeg skylder
Harry for fragten, jeg vil nødig have, at
Harry ikke tror at jeg ikke værdsætter
alt det han har gjort for mig". Jeg gav
hende ringen, og hånden til afsked, steg
på Gold Star Twin'en og begyndte på
de '145 kilometer hjem til College.
Temperaturen var steget til knap 10 gra-
der, men det var koldt at køre, og jeg
stoppede for hver 15 kilometer for at få
varmen. Der var ingen der vilie sludre
om hvor speciel denne Gold Star Twin
var når jeg stoppede, og det var godt
det samme for jeg var stiv af kulde og
kunne dårligt tale, sådan klaprede mine
tænder.
Da jeg kom tilbage til College, ryddede
jeg et hjørne i min værtindes skur, lagde
et tæppe over cyklen og ventede til for-
året.
Sent på foråret, ville jeg overraske alle,
ved at køre hjem på den en weekend.
Æggeskal, briller, arbejdshandsker og
en lille weekendtaske snøret fast bagpå,
var klar, og jeg var snart undervejs på
min første "rigtige" tur på Gold Star
Twin'en. Det første indtryk var en me-
get "blødere" og civiliceret motor, fak-
tisk for "rar" i forhold til den 6n-
cylindrede. Kræfterne synes nogen-
lunde ens, eller måske en smule bedre,
men ihvertfald reagerede den meget
bedre på gassen. l-lelt sikkert skulle der
ikke skiftes gear så tit.
Jeg var ret skuffet over, at ingen be-
mærkede afuigelserne fra standard, når
jeg stoppede for at tanke. Det ville
ændre sig, når jeg kom hjem, forudsat

at Harley-drengene stadig var i byen,
min far ville ihvertfald blive glad for at
motorcyklen kørte igen, . . . . . håbede
jeg da!

Hjemad for sidste gang
Gold Star Twin'ens ankomst hjemme,
bragte kun et hurtigt kig ud af vinduet
fra min far. Set i bakspejlet, tror jeg
aldrig helt, han kom sig over det livs-
truende uheld jeg havde haft på den.
Han elskede mig, og var bekymret foQ
min sikkerhed. Vi talte aldrig om
RGS'en igen, eller om motorcykler i det
hele taget.
Harley-drengene anede ikke et kvid-
der om forskellen, eller var ligeglade
og den eneste der anerkendte ændrin-
gerne som veludføfte, var Milford.
Claudias reaktion var glæde og for-
ventning. Vitog på tur med det samme,
og jeg genopdagede hvor rart det var,
at køre sammen med hende, istedet
for at køre alene eller sammen med
Harley'erne. I de følgende to år, var
RGS'en vort eneste transportmiddel,
og disse timer med hende og motor-
cyklen, var de bedste i mit liv.

RGS'en pensioneres
To år senere var jeg nødt til at sælgQ
BSA'en, for at finansiere mit sidste
år'på college. Det indbragte 235 dollar
fra en man i Belmont, der var ved at
starte en motorcykelforretning. De
mange kilometer i de sidste to år,
havde taget på RGS'en, den var sta-
dig pæn, men kiggede man nøjere ef-
ter, var glansen gået af den. Dette var
en træt men trofast motorcykel.
Et par uger efter jeg havde solgt den,
og to år efter Harry havde bygget den,
var der en artikel i et motorcykelblad,
om de nye BSA modeller, inklusive den
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helt nye Rocket Gold Star, Jeg smilede.
Til orientering til samlere: "Den første
Rocket Gold Star i USA, var ikke lavet
af BSA, men af en håndværker der els-
kede motorcykler, og en ung knægt der
elskede alkøre på dem. Den findes sta-
dig derude et sted, og venter på at blive
fundet og restaureret. Hvis du finder
den, så giv mig besked, jeg ønsker
brændende at sidde ved siden af den
en sidste gang, og fælde en tåre.

Epilog
Jeg ville besøge Harry om foråret, ef-
ter han havde lavet RGS'en, men da
jeg kom, fortalte Sarah mig, at han var
død måneden inden. Jeg bad ikke om
Claudias ring, og jeg hentede den hel-
ler ikke senere. Claudia forstod det.
Milford døde midt i halvfjerdserne, men
kørte på sin 35,er Harley til det sidste.
Jeg besøgte hans søn sidst i firserne,
og han havde stadig cyklen, som var i

perfekt stand. Selv frynserne på styret
og sadeltaskerne var intakte. Jeg for-
søgte at få fat i et batteri til den, uden
SUCCES.

I 1993 besøgte jeg Grovenport, og
Rødes BSA-forretning var nu et mønt-
yaskeriog overfor lå MacDonalds. Jeg

Co, ingån i byen, der kunne huske
Røde, Slim eller forretningen.
Min far døde midt i firserne, og selvom
han aldrig rigtig kom over mit uheld på
Gold Star'en, så jeg ham studere min
sekscylindrede Honda CBX og min
kammerats Ducati 750 SS Desmo en-
gang vi var på besøg. Det var sidste
gang jeg så "smilet" inden han døde.
For nogle år siden var jeg i Belmont,
og jeg fandt den tomme gamle lade,
hvor motorcykelforretningen skulle
starte. En af naboerne fortalte, at der
var en mand der ville starte en

motorcykelforretning cjer, for mange år
siden, men han korn aldrig igang. Han
kunne huske en motorcykel med to i

6n udstødning fra den tid, men det er
aldrig lykkedes min at finde ud af, hvad
der er hændt med RGS'en efter jeg
solgte den.
Claudia og jeg er stadig gift og er rne-
get lykkelige. lnd irnellem kører vi en
lille tur på de små veje her ved
Gettysburg. Det er ikke det samme som
det var i 1962 på Gold Star'en eller
Rocket Gold Star'en, men vi nyder sta-
dig at være samrnen, og det har ikke
ændret sig. De nye motorcykler er bare
lidt for pålidelige, og vi er lidt for gamle.
For hende og mig, vil minderne fra de
unge år aldrig aeldes, og de mennesker
som vi mødte mens vi ejede BSA'en,
vil heller aldrig blive ældre og intet vil
bliver glemt. Hvis vi bare kunne spole
tiden tilbage, så ville vi stå parat i før-
ste række"

Epilog 2
Hverdagskørsel på en Gold Star i de
tidlige tressere
Gold Stars stod ikke højt i kurs, hos de
fleste motorcyklister først i tresserne.
Kun en enkelt gang var der en person,
der stillede relevante spørgsmål og
havde interesse nok, til at holde en
samtale igang om cyklen. Denne mand
havde køft race på Gold Star, da han
boede i England.
Gold Star'en var let og soiid. Køreegen-
skaberne var bedre end nogen anden
motorcykel, jeg havde kendt til på den
tid, incl. Harley, Vincent, BSA og
Triumph twins. Man skulle huske, at
spænde styrdænnperen, ellers gik der
shimmy i forhjulet og styret dasker i

benzintanken. Jeg ville gerne have tes-
tet Goldi'en mod en Norton 99, ned gen-
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nem svingene ad Route 9, pga.den fine
omtale Norton'en fik i bladene. Men vi
så faktisk aldrig nogen af disse
Norton'er på landevejen.
Bremserne på BSA'en var forfærdelige,
målt med dagens standarder, men de
var ikke dårligere, end de andre fra
samme tid. Skulle det gå stærkt, betød
det, at man skiftede ned i gear inden et
sving, for at udnytte motorbremsen, for
derefter at accelerere så hårdt som
muligt ud af svinget. Modsat mange
moderne cykler, blev Goldi'en aldrig
modbydelig, når man gav gas ud af et
sving, der var simpelthen ikke kræfter
nok.
De fleste motorcyklister i tresserne, vid-
ste ikke meget om at køre hurtigt i

sving, og det var først meget, senere
teknikken med knæene i asfalten kom
frem. Goldi'en var stærk i de sneevre
sving i syd/øst Ohio, og blev aldrig ta-
get af en anden britisk cykel eller
Harley. Den svigtede mig aldrig på lan-
devejen, pånær den gang den eksplo-
derede. Det eneste problem den ellers
gav mig, var en gang jeg monterede
en for lang benzinslange. Slangen
skubbede svømmerhuset til siden, og
BSA'en kunne ikke starte, . . . . det tog
mig tre dage at finde ud af hvad der
var galt.
Jeg har kun kørt om kap, mod en ny-
ere cykel 6n gang, og det var sidst i

halvfjerdserne, hvor jeg havde min sid-
ste Gold Star. Min daværende chef hos
Honeywell i New England havde invi-
teret mig til et Moto Cross løb, - han
kørte på en Yamaha RD350.
Det eneste jeg husker, var den blå
udstødningsrøg i bakspejlet, når jeg
trak fra ham i hvert gear. Han var for-
bavset og chokeret, - det var jeg ikke.
Gennem årene er der en del der har

spurgt mig, om jeg ikke ville prøve de-
res Gold Star, for at jeg kunne fortælle
dem om den var i orden. Det har jeg
altid undgået. Den måde man ejer en
gammel cykel på idag, uanset hvor
meget glæde det bringer en, kan aldrig
måle sig med den ubegrænsede frihed
der var for fyrre år siden, hvor man
kunne dreje en Gold Star op til 7200
omdr. inden man skiftede til næste gear,
uden at trække koblinoen. oo uden at
tænke pa samlerværoi eller"uopretQ
lig skade.
Jeg kan forstå de bekymringer, den tid
og de penge en komplet restaurering
koster, men jeg har ingen lyst til at tøffe
rundt på en Gold Star, som om det var
en trial cykel, eller køre efter en ejers
anvisninger, jeg vil ikke have mine gode
minder fra Gold Star tiden ødelagt.
Jeg er lige vendt tilbage fra AMA's ju-
bilæum, og var overrasket over så
mange ældre mennesker der stod i kø,
for at blive fotograferet ved siden af en
Gold Star.
Jeg undrer mig over hvor de var i de
tidlige tressere, da BSA var tvunget til
at stoppe produktionen af Gold Star'en
pga. svigtende salg.
Til de få, der faktisk kørte Gold Star fJa

udstilling til udstilling, uden at Xøre)
den, kan måske synes som en bedre
skæbne end den min første Gold Star/
Rocket Gold Star fik, men det er en stor
skam for både ejeren og cyklen.
Lyt til dit hjerte og din Goldie når de
siger: "Så kører vi en rigtig tur", det vil
gøre både dig og cyklen godt.
Er du i tvivl om hvordan, - så kig inden
for hos mig en dag, så viljeg tage en
ud af samlingen, når du har kørt bag-
efter mig et stykke tid, vil du vide hvor-
dan. . .. .
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| "Jydske" kundgjorde Toftlund Auto, no-
get om en prøvekørsel på et par nye
BMW'er, også en "shopper" . . . . nu kunne
det da ikke "blyw møj wær", for os alm
BMW kørere, noget af en gødeunge i BMW-
reden.
Søndag den 29. marts, blev det gamle
hakkebrædt af en BMW startet op med kurs
mod BMW'ernes Mekka. Det tydede godt,
for dagen var skøn. I de små skovs-
trækninger blomstrede anemonerne på

fuldt blus, himlen var oversået med svæ-
vefly, alt disponibelt materiel var kørt i stil-
ling på landjorden, men nu ikke for vild, for
politiet holdt flere steder på de kampklare
modeller, klar til hug hvis en fartsynder vi-
ste sig.
Nu kunne jeg godt have haft lidt af den

rskønne musik, som havde flydt i stride
strømme fra Øernes Blues Band aftenen
før på Sønderborghus, men man kan jo
ikke få alt hvad man peget på. Og jeg havde
også været for nærig, til at investere i en
CD.
Endelig Toftlund i sigte. Her stod den så
"gøgeungen", det var bare "pungen op af
lommen" for prisen lød på 199.000,- kr. plus
lidt ekstra.
Hele weekenden havde der været ptøve-
kørsel af BMW'erne, så nu måtte det være
mln tur. Der var R 850 R uden kåbe og R
859 RT, - "gøgeungen' R 1200 Cruiser slut-
telig R 1100 R den samme som 850'eren
men bare med større motor. Der var sta-

ekørsel"
den nye

MW R 1200 C
ruiser

digvæk stuvende fyldt ved modellerne af
folk, der ville prøve mc'erne, den mest prø-
vede cykel var shopperen. Der var både
folk på BMW, Nimbus, Japsere og en hel
flok Harley'er - sidstnævnte ville nok prøve
noget der også kunne køre.
Endelig blev det min tur. En af mekanikerne
gav en tur på shopperen. Skinkerne blev
hurtigt slået over sædet, og det gik der-
udaf for fuldt drøn. Alt hvad der er planlagt
i den trivielle hverdag,slås fra - det er lige
før det grænser til det uansvarlige hinsi-
des al fornuft,særlig da shopperen blev lagt
ned i rundkørslen, den var suveræn uden
slinger i valsen, og bragede derudaf med
et rigtigt dejligt klonk, som en ægte BMW
skal ha'.
Der var sejtræk. Ved hvert gearskift ryk-
kede den bare derudaf.
Oppe omkring 120, ja både før og efter,
var det som at få et spark bagi ved hvert
gearskift, til trods for de få hestekræfter.
Den bremsede utroliEt godt, på de beskidte
biveje sugede den sig bare fast og i gruset
udenfor butikken, rykkede den rigtigt i gru-
set som en forventningsfuld galophest.
Eneste minus var nok det minimale bag-
sæde. Det var sandelig noget andet end
de gamle boxere fra 70'erne , Status Quo
ville nok have tilskerevet shopperen num-
meret "Don't stop me now!" Harlleyfolkene
må nøjes med Sanned Heat og (endelig)
on the road again.

Margit Christensen
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Kørekort
Dersom Steen skulle have noget spal-
teplads til overs, og det måtte have
menighedens interesse, kunne jeg da
godt skrive lidt om hvad den lovgi-
vende magt i sin uransanlige visdom,
har udtaenkt af spidsfindige prøvelser
for den håbefulde danske ungdom,
som vil erhverye kørekort. Der ER fak-
tisk sket en del ændringer siden den-
gang, hvor man lige fik 2 køretimer og
så futtede rundt 5-10 min. med politi-
fidusen bag på scooteren (også siden
jeg selv tog bilkort i '76 og lastbil/bus i

'82).

Pr. januar '97, er der lille mc-kort op til
34 hk og stort mc-kort uden begræns-
ninger, dette dog obligatorisk med si-
devogn. Unge under 21,kan kun tage
det lille kort, og dette kan ændres til
stort efter 2 år.

Teoriundervisningen og -prøven, fore-
går med lysbilleder, hvor der normalt
er 25 billeder med hver 4 jalnej-af-
krydsninger. Ved prøven må der være
maks. 5 forkerte billeder, hvor blot 6n
fejl pr. billede gør, at hele billedet tæl-
ler forkert. Nogle af billederne var ab-
solut basis for indædte diskussioner,
især når ,,ham d6n da selvfølgelig kø-
rer frem" - jamen, hvordan dælen se
det på et fladt biliede, i modsætning til
i trafikken!

Så er der jo forresten indført bane-
kørsel: lnden man overhovedet bliver
sluppet ud i trafikken. skal man 2 ti-
mer i ,,kravlegård" på køreteknisk an-
læ9. Dingle roligt rundt - slalomkørsel
- bremse - stad på skrænt - vending
og cirkelkørsel.

Herefter ud i det pulserende liv: En for-
rest på en lille Virago, og en bagefter
på en XJ 600 og bagerst kørefidusen i

bil med samtaleanlæg og RSH. Øre-
snegl på og skift af cykler halvvejs.
Natte- og motorvejskørsel, er obligato-
risk og dette endda inden, man kan ind-
stilles til teoriprøve. Så efter et par al-
mindelige køretimer, kom der lidt sjov i

gaden: Teori 18-21.00 og derefter tju-
bang ud til anlægget, og hente cyklerne -

og så lidt dress på (en kølig april-afl,
ten), og så ellers til Padborg og op på
motorvejen. Lige som vi kommer ind i

tilkørselsbanen, kommer kørefidusen
ind i øret ,,så knajder - så er det bare
fuld skrue derudaf".... Nå-ja, man skal
jo gøre som manden siger, så XJ'en får
lige øret vredet om og da nålen ligger
på knap de halvandenhundrede hører
jeg en hel masse skratte-rat i øret, men
det er jo altså nu virkelig ikke til at for-
stå en skid, med al den vindstøj.

Teoriprøven foregår på Politigården, i

hold å 7 mand, og derertilsyneladende
nogen forskel på prøvernes indhold, for
holdet inden os havde en overlevende,
som endda kun havde en fejl tilgode.
Vores hold slap mere nådigt fra det,
men man skalsgu godt nok koncentrerå
sig om det, og i mange tilfælde absolut
ikke svare, som man ville forholde sig i

praksis.

Et par dage efter, var det ud på banen
igen i 4 timer: To solo XJ 600 og en
bimmer m/sidevogn. Vorherre til hest,
sikke dog et lokum at skøjte rundt med!
Meeegen undskyld til d'herrer med blå/
hvidt på tanken, men en fuldt lastet
Scania er sgu godt nok barnemad ved
siden af! Skægt at få bimmeren op på
to ben, og køre slalom, men alligevel.
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Een bremsede for hårdt i et højresving,
og havnede et godt stykke ude i bota-
nikken, men det var såmænd nok Guds
straf, fordi vedkommende morede sig
ustyrligt, da jeg kvalte XJ'en, ved at
køre rundt og rundt og rundt og rundt
og rundt i små cirkler, indtil den åben-
bart fik åndenød, og lagde sig træt om
på siden. Helt seriøst, så var der nogle
virkelig relevante øvelser for solo-
maskinerne: Hård opbremsning, undvi-

}tmanøvre, dobbelt undvigemanøvre,
svingteknik, idealliniekørsel, slalom,
cirkler, Btaller og vendinger.

Ham kørefidusen, kender også de d6r
små nykker, så der kom en hel del
gange at, ,,det altså også gælder for
dem, der har kørt i over tyve år!" I ti-
men op til køreprøven var min makker
helt ude at puste grise op, da der midt i

det hele kom en hel flok ænder vral-
tende midt i en rundkørsel. Selve prø-
ven gik vældig fint for os begge - 45

min. ned i centrum, ud i villakvarterer
og industrikvarterer, bremseprøver og
hårde opbremsninger for snuden af
dem samt grundig overhøring i mc'ens
forskellige dele og udstyr.

Hvad det så koster? Teori 1750,- - bane
2100,- - køretime 425,-- stempel510,-
så summa summarum med syv timer
og nul dumpning 8000,- kr. Varighed?
Ca. to måneder. Påbegyndt 30/3 teori
bestået d. 1415 og køreprøve bestået
d.2t6.

Til dem, der mangler sidevognskort kan
oplyses, at man nu blot skal ud på an-
lægget og dingle rundt et par timer,
hvorefter man får stemplet under prøve
eller anden dingel-dangel.
Dem, der har adgang til internettet, og
stor tiltro til deres teori-viden, kan an-
befales at snuppe et par teoriprøver på
www.dk-u.dk.

Preben Asmussen

I sidste nummer af Kubikken, var "sætternissen" på spil, def var jo også snarl jul.
På billedet med præmieoverrækkelsen på side 9, var der indsneget den fejl, at 1. og 2
præmien var byttet om, altså: Svend blev nr. 1 og Poul C. nr. 2
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Oldtimerløbet 1999

Der er Oldtirnerløb lørdag den 29.
maj iGråsten.
Som sædvanlig mangles der hjælpere
fredag, lørdag og søndag.

Til SMCC 's 30 år's jubilæum, modtog
vi 2500 kr. fra Lions Gråsten/Broager.
Det var en påskønnelse for vores ar-
bejdsindsats gennem årene.
Gennem de sidste år, har det været
svært at blive ved med at skaffe de
mennesker, der skulle til, for at få det
til at fungere. Vi er endda blevet nødt
til, at hente adskillige personer uden for
klubben. De kommer så og gør en ind-
sats i SIMCC's navn.
Der har i de sidste år, været en fast
kerne (tak for den store indsats). Det
kunne godt tænkes, at nogle af dem
trængte til at blive aflastet.
Derfor, kom ud af busken og tilbyd din
hjælp, den vil blive påskønnet.
Til de af jer, der ikke ved hvad arbejdet
består af, er det noget med at der rej-
ses telt fredag aften, medens andre
henter borde og stole og dækker bord,
til 350 spisende gæster nede i sports-
hallen.
Lørdag skal der sælges pølser, is, øl
og billetter, samt dirigeres mange for-
skellige kørelø)er på plads.
Søndag formiddag pakkes det hele så
sammen rgen.
Der er vel mere end 70 mennesker in-
volveret, på forskellig vis.
Så find arbejdshanskerne og det gode
humør frem. Det er jo også sjovt at
være med til at skabe et pænt over-
skud til nogle mennesker, der har min-
dre end vi.

Nu er det ikke sådan, at der er nogen
der tjener penge på dette projekt, for
overskudet går ubeskåret til humani-
tært arbejde indenfor Lions. Sidste år
fik julemærkehjemmet i Kollund samt
Rendbjerg hjemmet (aflastningshjem
for handicappet børn) pæne pengebe-
løb, der bl.a. kom fra noget af den ind-
sats, vi var med til at yde.

Ring til mig på 7468 - 5820, også selv
om i bare kan afse nogle timer. l!
P.S. Både mænd og kvinder er vel-
komne.

De tohjulede kører bedre
Motorcyklister i dagens Danmark kla-
rer sig langt bedre i trafikken, end tidli-
gere. Med hjælp fra Danmarks Stati-
stik har Motorcykelbranchens Lands-
forbund offentl iggjort en uheldsstatistik,
der viser, at antallet af dræbte og til-
skadekomne motorcyklister, er faldet
drastisk siden 1982, hvor statistikken
begynder. Samtidig er antallet af mo-
torcykler vokset gevaldigt.
En af årsagerne til, at motoryklister i

stadig mindre grad kommer galt af stq<'

er en ændret Køresttl. U
I 1982 var der 1002 uheld med person-
skade blandt motorcyklisterne, heraf
var der 55 dræbte.
I 1997 lå tallet på i alt 410 personska-
der, heraf 23 dræbte.
Der er tale om et bemærkelsesværdigt
fald i antallet af personskader og
dræbte, især med den stærktvoksende
motorcykelbestand.
I 1982 var der 36.623 motorcykler og
scootere i Danmark, og i 1997 var tal-
let vokset til 59.864.
EU-knallerter er ikke taget med.
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Albion træf
den 1. august 1998

Efter at have besøgt Toftlund træffet, gik
turen videre til Fyns land. Jeg havde så
letsindigt lovet, at passe baren om natten.
Her var både grobund for mental og faglig
næring, hvad der rørte sig i englæn-
derkredse, og om det kune give nok stof
''' en "afhandlino".
hr far man s-naffet med en masse
entusiaster og 1 000 kunstnere, der hver
især har helt deres egen historie og
motorcykel, som kan bidrage til at gøre
en træf-historie fu ldendt.
Der er jo Mogens fra København, som
altid kommer på sit store skrummel af en
Sunbeam, han er rigtig ærkekøbenhavner
og en hyggelig fyr.
Fra samme kant, lister der sig som regel
også en Vincent ind, - en vidunderlig cykel
med mange finesser. Fra Svendborg
kommer pibemageren Poul, som ved
mangt og meget og ydermere, fremstiller
piber af den rødlige rod fra bruyere træet.
Hinsides vandet fra Bornholm, dukker
Flemming frem af disen på sin englænder,
han har vel næsten fod på alt, hvad der
rører sig på Bornholm, - der var jo lige det

f, ffål?:t#il +;#',å: :t n atu r, is,
nok fra Danmark.
Hele 124 engelske motorcykler var mødt
op, og i svinestien for alt u-engelsk, var
der 6-8 mc'er plus det løse.
At der som sædvanligt, er et kraftigt
overtal af Triumpher, skyldes denne
mærkeklubs generalforsamling.
På andenpladsen sniger Norton sig ind,
skarpt forfulgt af BSA.
Herefter kommer Matchles, Velocette,
Ariel, Vincent, Sunbeam, AJS og Endfield,
- som kun repræsenterer sig med 13
cykler tilsammen.

Der gives også specielle præmier.
Den fineste veteran tilhørte Niels
"Bonneville", der kørte en flotTriumph 65.
Fineste standard, var Matchless G80S og
Norton Atlas. Fineste special BSA/
Godden og Norton Atlas. Den mest
olieindsmurte mc var en Triumph T 110.
Det længst væk fra kørende par, havde
adresse i Berlin, og kørelø1erne var en
Norton Commando plus BSA A10 med
sidevogn.
"Hvor intet voves, intet vindes".
Efterhånden som dagen skred frem,
kunne de der lystede det, tage en tur med
rundt i samlet trop og se om Fyn sta-
digvæk var fin.
Enkelte faldt fra "i svinget" , . . . og tog
oplevelserne på egen hånd.
I løbet af aftenen, blev der arresteret
adskillige giraf-ø\, og mange interessante
historier fortalt. For dem sorn vilie øve sig
til morgendagens koldstart, kunne jo
passende tage en tur over omkring
danseteltet, og træne benmuskulaturen.
At køre englænder kræver jo sin mand. I

løbet af aftenen, var der bar opvisning, af
en ukendt mandspersom, der kørte
gennem teltet på en mc, så der bliver gjort
noget, for at få kvinderne slæbt med til
træf.
Jo, dette er et hyggeligt træf, de to- og
fire ventilede vidundere, lader deres røst
lyde ud over det morgenstille landskab,
og kan nok bringe en klump frem i halsen
på enhver med anglofile tendenser, den
dybe brummen fra en etbenet, blander sig
af og til ydmygt med de store. Når man
kigger lidt på oppakningen, må man korse
sig hvad der kan være plads til i en
sidevogn, nogle havde endda taget den
trehjulede cykel med tiljunior, - - - samme
oppakning kræver snart en alm.
middelklassebil.Søndag formiddag
oprandt - turen hjemover er aldrig så slem,
når man lider af hjemve og måske tørst.

Margit Christensen
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Drøn på motorcykler!
Når huset er bragt i orden med nyt køk-
ken og bad, kommer der motorcykel i

carporten. Holdningen til de tohjulede
har ændret sig, og brancen er på vej
mod rekordsalg.

Det er ikke bitter nød, der tvinger et
stort antal danskere ud på tohjulede
maskiner. tVlotorcykeibrancens Lands-
forbund, har netop konstateret, at sal-
get af motorcykler tegner til at blive det
største i 15 år.
Nu skal man jo ikke give Lykketoft gode
ideer, men handien er udtryk for et over-
skud, mener sekretariatschef Henrik
Markamp fra Motorcykelbranchens
Landsforbund med lutter solskin i stem-
men.
Han peger på, at bilsalget ikke har for-
andret sig. Til gengæld er salget af
motorcykler steget støt gennem de sid-
ste fire år.

Modne med penge
Det klientel, vi ser i forretningerne, er
folk i begyndelsen af 30'erne og opef-
ter. lkke at ungdommen har mistet in-
teressen, men nye motorcykler over-
stiger et SU-budget, så de unge finder
vi på brugt-markedet, fortæller Henrik
Markamp.
Foreløbig er der i år solgt 3325 nye
motorcykler, og det særlig til de modne
kunder.
Nu har folk fået lagt deres lån om, de
har fået nyt bad, nyt køkken, nye hvi-
devarer, ny bil, og så realiserer de den
gamle drøm om en motorcykel, eller
de genoptager den, siger Henrik
Markamp.

Det er allround motorcykler på 500-600
kubik, der går flest af, og kunderne er
ikke villige til at betale hvad som helst.
De tre solgte mærker herhjemme er
Suzuki med foreløbig 1160 modeller,
mens 834 har valgt en Yamaha og 341
en Honoa. D

Over hundred kubik
For som tohjulet at blive udvævnt til
motorcykel kræves det, at man råder
over 100 kubik, hvilket enkelte store
scootere også gør.
Denne sommer har godt 65.000 mo-
torcykler haft plader på, mens der sta-
dig er et stykke ned til de nye knaller-
ter, der højst må køre 45 kilometer i

timen. Dem er der 44.000 stk. af.

Antar l"'""a""",:t "
nyregistrerede samlede

Politikreds: motorcykler: motorcykelpark:

Sønderborg 36 1,2
Gråsten 54 1,7
Tønder 39 1.2 t
Haderslev 74 2,4
Ribe 27 0,9
Esbjerg 48 1,5
Varde 51 1,6
Fredericia 38 1,2
Kolding 61 2,0
Vejle 55 1,8
Horsens 61 2,0
Herning 59 1,9
Ringkøbing 29 0,9

Lånt fra JydskeVestkysten '98.
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Stumper itrængsel i Herning
Stumpemarkeder er motorcykel-fol kets
pilgrimsmå1, og efterhånden har de rig-
tig mange helligdomme, at besøge i

årets løb.
Et af de store markeder, er i Messe-
center Herning, hvor motorcykel-
stumperne er blandet op med alskens

rfl I 3.: x§ ! y T§:;: :;:.1å :i:iil l
ligere rekorder. Over 24.000 gæster var
inde og bese herlighederne.
Næste Stumpemarked, plus Ting og
Sager, som markedet i Herning hed-
der, er 27. marts 1999.

Hvor bliver medlem nr. 100 af?
Vi venter stadig på, at medlem nr.
100 indmelder sig i klubben.
Bestyrelsen har bestemt, at fejre
det med et års gratis kontingent.

' skader
repareres
af
ertaren
mekaniker.

Robert Behrmann

Abent hus
Du kan allerede nu sætte kryds i kalen-
deren ved lørdag den 20. marts'99.
Da holder Mini-Motor, Låsbygade 73-
75, 6000 Kolding åbent hus med
mange nyheder på to hjul.
Bl.a. kan Age præsentere sin nye
udstillingshal, med brugte motorcykler
og beklædning.

Silkolene uvex
Rigtig motorcykelolie

_--:voN
rYRES

Altid 100 dæk på lager

suzuKl

sP0rts

Stor udvalg i hjelme
og tøj, støvler og

handsker.

Alle
mærker
repareres.
Forsikrings-

$.9gHPLf*"8"ffic
Smedevænget 34. Guderup 6430 Nordborg

'lllJlaxi 74 45 94 28
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kommende affAn$e-
menter

FEBRUAR
14. Tøndeslagning hos Kaj's MC,

Abenråvej 1, 6400 Sønderborg.
Og det er kl. 14.00.

24. Onsdagsmøde hos Kirsten og
Peter Juhler, Mølmark Sønder-
gård, Bønnelandsvej 4, 6310
Broager, lelf .74 44 11 35.

MARTS
17. Onsdagsmøde hos Lis og Pe

ter Rudolph, Dyrkobbel 3b, 6300
Gråsten, lelf .74 65 25 92.

APRIL
14. Onsdagsmøde hos Eva og

Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25,
Tumbø|, 6200 Abenrå,
telf.74 68 58 20.

29. Torsdagsmøde med afgang fra
stranden iAbenrå.
Varme hveder-tur.
Yi kører ud og får varme hveder
- der er måske nogen der vil
stå for arrangementet?
PS! Klubben betaler hvederne.

MAJ
7.-
o

19.

22.

MotoCross på Nybølbanen.
Ring til Poul M., 74 40 40 08,
hvis i vil deltage som hjælpere,
- de timer i kan afse.
Onsdagsmøde fra Stranden i

Abenrå. Det er kl. 19.00
Fyn er Fin!
Poul M. leder turen, som altid,
med staft fra Blommensllyst.
lkørerfra motorvejen ved nr.53,
og til venstre til første tank.
Vi starter fra tanken kl. 11.00.

FEBRUAR
19.- Trafik og Sport på To Hjul i (D

Herning Hallerne.

MARTS
20.- Stumpemarked i Fredericia.
27. Stumpemarked i Herning.

APRIL
3. Stumpemarked i Kaltenkirc-

hen nord for Hamborg.

TYæf og løb

Mærkeda§e

JUNI
12. Mølleløb med start fra Roberts

MC i Guderup.
Onsdagsmøde fra stranden i

Abenrå til Rømø.

Det kan vel ikke passe, at det altid er
bestyrelsens medlemmer, der afholder
Onsdagsmøder?
Kom nu! - - - I kan også få lov!

Og nu hvor vi er der!
- - Man betaler 10.- kr. pr. deltager, og
menuen består som regel af kaffe/the
og ost-irullepølsemad.

23

Hans Verner Wolf er blevet 50 år.

Peter Rudolph, vil hermed takke
mange gange for opmærksomheden
ved sin 50 års fødselsdag. 

I


