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DCT
Danish Carbide Tools ÆS
Virksomhedsbesøg hos Danish Carbide
Tools AJS i Nordborg.
Lørdag den 24. oktober '98 kl. 13.00
dansk regntid, havde klubben efter en
forespørgsel,
fået lov til at be-
søge DCT,
Danish
Carbide Tools i

- -lordboro.
YDanishC"arbide

Tools, oversat
til dansk,
"Dansk
hårdmetal-
værktø1",
fremstiller
bl.a. stanse-
værktøj til
øldåser, alle
slags kage-
dåser osv.

Produktionshal på 2000 m2 - hvoraf 1200 m2 er klimastyret, giver os
de bedste betingelser for at opfylde fremtidens accelererende krav
til præcision og kvalitet.

Man fornemmer ligefrem nøjagtigheden
der skal til, når en Qwality Street dåse
åbnes.
Hele hallen holdes på samme tempe-

/)c
Tekst:
Peter Juhler
Foto:
DCT-brochure
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ratur,20 grader dag og nat, sommer og
vinter, for at materialerne ikke skal ar-
bejde pga. temteraturskift.
Her var lidt at lære, for dem der abso-
lut skal vride gashåndtaget i bund ved
kold motor.
'15 medlemmer mødte op, og lige som
vi havde stillet cyklerne fra os, kom so-
len også lige et smut.
Charles, der selv har motorcykel, nogle
flot restaure-
rede fra før
verden gik af
lave, dvs. før-
krigsmodeller
(vetera n e r),
tog imod os.
DCT startede i

1962 i Mjels
gl. skole af
Uffe Nielsen
og Jørn Dal-
vig. Uffe pas-
ser i dag det
hjemlige i fir-
maet, mens
Jørn er ude for
at støve nye
kunder op. I

26 år har de
haft adresse
på Mellemvej og en nabogrund er købt
til, med udvidelse for øje.
Vi kom først ind i rørlageret, utoligt hvad
rør og tykke aksler kan blive til, når først
de har været under behandling af men-

nesker og maskiner. Derefter gik vi ind i

produktionshallerne, der var utroligt
mange drejebænke og kæmpe store
boremaskinelignende slibemaskiner,
som stod inde i nogle store glasskabe,
de var komputerstyrede, og arbejdede
alt hvad de kunne, selv om det var lør-
dag eftermiddag.
Charles vågede over dem, som en
høne med rugeæg, vi måtte ikke røre

ved noget,
så vi havde
hænderne-.
lommerne.
De store
slibe-
maskiner var
også meget
kostbare, ca.
3 mill. kroner
pr. stk.
Det var utro-
ligt rent over
alt, nærmest
som I en
tandlægekli-
n ik.
Efter rundtu-
ren var der
kaffe, kage
og spørgetid

i kantinen. DCT var væft. og det vil v.y
gerne takke for. samt for en interes- -
sant rundvisning.
Og en stor tak til Charles, for udvidel-
sen af vores horisont.

Charles kontrollerer, om målene nu også passer.

Bestyrelsen iS.lvl C.C
Formand: Poul Madsen, Lille lvlommarkvej 39,
Lillemommark, 6470 Sydals, telf 74 40 40 OB

Kassserer: Hanne Wolf, Lærkevej 17, Nybøl,
6400 Sønderborg,telf 74 4678 82
Næstformand: Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25,
Tombø1,
6200 Abenrå, telf 74 68 58 20

Best medl.: Peter Rudolph, Dyrkobbel 3 b,

6300 Gråsten, telf 74 65 25 92
Peter Juhler, Mølmark Søndergård,

BØnnelandsvej 4, 6310 Broager, tell 74 44 11 35

SIVCC -Giro7153325

Redaktion:
Steen H Eriksen, Djernæsvej 119,
6100 Haderslev, telf 74 57 58 55
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Generolf orsornling en
den75. november ' 98

Y
Generalforsamlingen blev igen i år af-
holdt på Bovrup Gæstgivergård.
Der var 21 deltagere, og det kan siges
at være flot, over 20% af medlem-
merne.

Formanden startede med at byde vel-
kommen, og bad om et emne til diri-
gent.
Kedde Krumtap blev foreslået, - og
valgt.
Dirigenten gav straks ordet til forman-
den, hvor Poul Madsen kunne berette,
at klubben i årets løb havde 25 arran-
gementer.
Det var bl.a. weekendture, madpakke-
ture, postkasseløb, Oldtimerdeltagelse,

&mabesøo.
Y,. 

"," 
o"igz meoremmer, og Kom-

mende medlem nr. 100, vil gratis få 6t
års medlemsskab.
Beretningen blev godkendt.

Kim Andresen fremlagde regnskabet,
der i '98 gav et underskud på 3.789,-
kr. Arsagen var, bl.a. indkøb af flag og
vimpler, samt at klubben fejrede 30 års
jubilæum.
Formuen var d.d 9.347,- kr.
Regnskabet godkendt.

Af indkomne forslag, var der en tilfø-
jelse til § 3: "Når 6t medlem i husstan-
den betaler kontingent, kan samlever,
kone/mand indvælges i bestyrelsen,
dersom vedkommende har motorcykel.
Husstand, max. to personer, men kun
den ene har stemmeret".
Forslaget blev godkendt.

Kim ville ikke være kasserere længere,
så der skulle foreslås en ny.

Hanne Wolf, var blevet sat ind i sagen,
og efter at være blevet foreslået, blev
hun valgt, og overtog kassererjobbet.
Teddy Sztuk blev genvalgt.
Peter Høi blev genvalgt som revisor,
og der var også genvalg til Steen H.
Eriksen og Bent Jensen.

Formanden opfordrede til under even-
tuelt, at skrive om oplevelser til
Kubikken.
Der skulle fremstilles nye formularer til
nye medlemmer, med beskrivelse af
personen og en kort orientering om sig
selv.
Bestyrelsen arbejder videre med sa-
gen.

Steen
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" Dæks

'1968 var første gang jeg var til Elefan-
ten treffen på Nrirburgring i Tyskland.
Det er imidlertig blevet flyttet et par
gange, og afholdes nu ca. 20 km nord
for Passau ved den Østrigske grænse.
Nu skulle det være.
Nyt tøj blev købt hos Kajs Mc, nyt bag-
dæk og slange monteret og tanken fyldt
op.
Så kunne man godt køre.
Det gjorde jeg så torsdag formiddag
den 28. januar, men første stop havde
jeg på motorvejen syd for Rødekro.
Honda'en gik kun på to cyl.
Ved Tinglev vendte jeg, og kørte tilbage
til Sostack i Rødekro, for lige at tjekke.
Middagspause! - men jeg undersøgte
selv, om der ikke var gnist til tændrø-
rene, det var der ikke.
Jeg måtte afkorte tændkablerne, og så
kunne den gå på alle fire.
K|.12.30 spurgte jeg, om ikke jeg kunne
få noget kabel med, så jeg kunne skifte
hvis jeg senere fik problemer.
Nej, det hjalp ikke, man kunne ikke
skifte tændkabel, men derimod udskifte
to tændspoler!
De gav mig en kabel-forlænger, til brug

i nødstilfælde, og et stykke kabel.
Så, afsted igen.

Nu gik det fint, helt til grænsen.
Men da jeg havde vist pas, var de to
cyl. væk igen.
Der blev klippet et par cm af hø1re
tændkabel, adapter og ny tændkabel
monteret, og den gik straks fint.
Nu måtte alt da være iorden, - men lige
ved Kielerkanalen gik den i stå. Hvad
nu, - kablet igen?
Så opdagede jeg, at den skulle på re-
serven, - det hjalp, og så ind at tanke
ved Aalbek West.
Ca. 160 km inden reserven, så næst!
stop var Allertal lidl før Hannover.
Temperaturen var omkring 0 grader, og
vejret var fint. Og det er jo sådan på
tyske motorveje, enten kører man 90-
100 km/t, og følger lastvognene, eller
kører 130-140 km/t og følger personbi-
lerne.
Men det bliver jo til lidt af begge dele.
Det passede fint, ved Hannover skulle
jeg tanke Det var blevet mørkt og lidt
køligere, og da jeg kom ud af kiosken,
efter en kop cacao og et stykke choko-



Kubikken -

lade, ville jeg skubbe Honda'en lidt til
side, for at gå på wc.
Det var da enormt, så tung den var at
skubbe, og ved nærmere eftersyn, vis-
te det sig den var punkteret på baghju-
let.
Så for s...., det var værre, - hvad gør

Jeg nu.
En tysker på en offroader, kiggede på
mig, og tænkte sikkeft sit.
Der var luft at få ved lastbilstanderne,
så der skulle skubbes igen.

Ybn kilometer fremme var der en
afkørsel, med en by 500 m længere
væk, så det ville jeg prøve at nå med
fyldt oppumpet bagdæk, - men nej, lige
ved afkørslen var der ikke mere luft.
Så var der bare at skube igen - men
med motoren igang.
Det var en tung omgang, - og så i det
varme tøj. Det endte da også med, at
Honda'en tippede til
højre ned af en skrå-
ntng.
Nogle bilister hjalp
mig op på vejen, og
nu kunne jeg se et
Lada-værksted med
tank.
Selvfølgelig var der

-Jukket. men oioen i

er,,nn"n sagoe, ar
hvis jeg gik to veje til
venstre, var der en
der handlede med
dæk.
Da stod jeg ved en
Edeka-købmand?
En ung mand i BMW sagde, at jeg
skulle gå tilbage til hovedgaden, på den
anden side af vejen, lå der en auto-
handler der hed Ernst Dienst.
Efter nogen venten i hans tomme KIA
butik, kom han ud. Han kunne ikke di-

rekte hjælpe, men prØvede straks at
ringe tre steder hen. - Jeg skulle være
hos ham næste morgen kl. 9.00.
Tilbage til Honda'en.
Ovedor Edeka lå en gård, hvor jeg rin-
gede på, og spurgte om jeg måtte slå
teltet op i deres have, - det måtte jeg
godt.
Træt var jeg, og efter at have spist no-
get af det medbragte mad, krøb jeg i

soveposen.
Jeg frøs, som en lille hund i en meget
tynd snor, og det gik så op for mig, at
det nok var bedst at skifte det våde
undertøj ud med noget tørt - og så sov
jeg lige til kl. 9.00. Godt gået!
Ernst ringede til en Yamahaforhandler
i Schwarmstedt, nord for Hannover, og
de hentede mig efter 20 minutter.
Det tog dem lang tid at finde et dæk,
for i tyskland kan man ikke bare sætte

hviklet som helst dæk på et køretøj.
Det skal være godkendt til denne mo-
del!
De havde et Dunlop K130, der måtte
monteres på en F1'er.
Regningen lød på 300,- DM.
Der var to huller i Metzler-dækket, med

I løbet af natten, var der faldet noget sne.
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12 cm mellemrum, og lige på siden af
dækket? - det var underligt!

Jeg var ved teltet kl. 14.00, og det lånte
campinggas blev tændt og en dåse
varmet.
Hvad nu! - - 700 km til Elefantentref,
og 300 DM fattigere og næsten 6t døgn
forsinket!?

Solen skinnede og varmede godt i tel-
tet, så jeg fandt nål og tråd frem.
I Flensborg havde jeg købt overtræks-
handsker, med tre fingre, og de var
kolde som bare!

De blev så sprættet op,
og syet sammen som
en luffe, det var godt.
Jeg pakkede sammen
og kørte stille og roligt
hjemad. Var lige inde i

en lille by, og få et par
flasker FernetBranca.
Vivi kiggede noget, da
jeg bankede på, hun
havde ellers drømt om
en rolig weekend.

o
Jeg havde dæk'et med

op til Age Krogh, hvor vi kom noget
flydende gummi i hullerne, der passede
til et 3 mm bor.
Senere ved et bestyrelsesmøde hos
mig, kiggede de andre på dækket, men
da Peter Juhler kom, sagde han
straks:"Det er da skud"!
Han mente, at en syl ikke kan lave et
hul, det vil altid trække sig sammen
igen, men her er der et hul på 3 mm,
og så må det være et projektil, da man
også kan se et krater.
Men "Hva' er nu hva'!

Ja, så har Honda'en også været på et tysk værksted!

Hos Verner var der mødt en 8-9
stykker fra SMCC, og vi fik en
hyggelig snak og et fint kaffe-
bord. Ostemadder og rullepølse
var der masser af, og en rund-
visning i værksted og garage, var
en oplevelse.
Fire Massey Ferguson traktorer
og en gammelOpel, samt iværk-
stedet bl.a. en el-jernsav.

)
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Vojens den 4. juli 1999
Engelske køretøjer i Danmark

Engfæn"der fræf
Vi er et antal bilinteresse-
rede personer, der arrange-
rer et træf for engelske kø-
retøjer af enhver art, så-
vel 2- som 4-hjulede.
Træffet afholdes under nav-
net "Englænder Træf" og
afholdes på Brd. Grams
parkeringsplads i Vojens
den 4. juli 1999.
Der er lagt op til et træf,
hvor såvel køretøjer, reser-
vedele som det sociale er i

højsædet - alt over mærke-
grænserne.
Har man nogle reservedele
tilsalg, tages de med til
"bagagerumssalg".
Der vil i løbet af dagen
være flere aktiviteter på
pladsen, bla.a. vil et orke-
ster spille, Vojens GoCart
Klub vil være til stede, med
såvel Carts som kørere og
MG Car Club arrangerer
"Rocker Cover Race".
Dette, plus flere ting som i

skrivende stund ikke helt er
på plads endnu, skulle sikre
en god dag for hele fami-
lien.

Foreningen
"Vennekredsen for
Vojens Plejehjem"
står for salg af pølser, kaffe,
øl og vand mm. Salget fore-
går fra deres store telt, som
vil være opstillet hele da-
gen. Overskudet herfra,
samt et evt. mindre over-
skud fra træffet går ubeskå-
ret til foreningen, der bl.a.
forestår en del arrangemen-
ter for de ældre på
plejehjmmet i Vojens, samt
forestår driften af en
handicapvenlig bus til de
ældre.
Tilmeldlingsgebyr 7 5,- kr.
pr. køreløj, senest den 15.
juni 1999.

Tilmelding:
Hans Hansen
Mågevej 12
6500 Vojens
tlf./fax
74 54 37 58

Program:
09.00: Ankomst
11.00: Officiel åbning
11.15: Træf
16.00: Afslutning
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Walter Kaaden var manden, der slap
uhyret løs i totakteren, med dreje-
ventiler og modtryksudstødninger.
Men opfindelsen blev stjålet af japa-
nerne, som først da fik gode kort på
hånden.

Tekst og foto: Jens Jessen

lndtil slutningen af halvtredserne, var
der ingen, der ved sine fulde fem ville
påstå, at totakts motorerne havde no-
gen reel fremtid, og da slet ikke på
racerbanerne. Godt nok havde DKW
haft succes med deres ladepumpe-
modeller i trediverne, men efter krigen
var enhver form for ladning ikke læn-
gere tilladt i internationale løb, og med
det svandt interessen for totakteren
drastisk. Walter Kaaden havde inden
krigen, fået sin tekniske uddannnelse
på det tekniske akademi i Chemnitz,
og som afgangsprojekt byggede han en
firetaktsmotor. Under krigen arbejdede
han bl.a. med udviklingen af det første
rigtige jet kampfly, den avancerede
Messerschmidt Me 262. Jerntæppet
sænkede sig som bekendt, og skilte de

Dette er en artikel om totakterens barndom,
og om hvordan den kom til at spille en af-
gørende rolle på alverdens racerbaner.
Det er ikke fordi jeg selv har en MZ, men
du må tilstå, hvis du læser arliklen, så har
de gjort det helt godt.
Blot var pengene små i DDR, hvad de til
gengæld ikke var i vesten og spec. Japan,
på det tidspunkt. Og det var det, der gjorde
udslaget ijapanernes favør. Når du har læst
aftiklen, vil du give mig ret i, at japanerne
har sku ikke opfundet ret meget, de har
blot haft en god kopimaskine.
God fornøjelse I

Hilsen Peter Rudolph-

to forskellige samfundssystemer fuld-
stændig ad, og nu befandt Kaaden sig
i DDR. Ændringen medførle også, at
DKW fabrikken flyttede til lngolstadt i

Vesttyskland, fra Zschopau i øst.
Der var ikke meget tilbage af den en-
gang så store motorcykelfabrik, men
den nye stat var fast besluttet på, at
bevise sin eksistens, og ret hurtigt kom
produktionen i gang, nu under navnet
I FA, (lndustrieverband-Fahrzeuge-
gebau). Senere skulle selvsamme fa-
brik skifte navn tilVEB, Motorradwerke
Zschopau, bedre kendt som MZ. VEB
er den tyske forkortelse af Volks eiqene^
Betrieb, der oversat betyder: folkåejetQ,
virksomhed.

Drejeventilen og udstødningen, der
ændrede alt
Produktionen startede ud med den
gamle førkrigs 125 DKW, eneste for-
skel var emblemet på tanken, og den
ydede knap 5 HK. DanielZimmermann,
der havde stor interesse i tuning af to-
taktere, byggede motorerne om til
drejeventilindsugning med stort held.
Ved det Vesttyske Grand Prix i 1951,

Totakts
geniet
lra DDR
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hvor fabriksholdene fra DKW, NSU og
Puch stillede op, kunne de nye dreje_
ventilmodeller gøre sig alvorligt gæl_
dende, med en fjerde- og en femte-
plads. IFA fabrikken udtog patent på
designet, og det skulle blive Walter
Kaaden fra racerafdelingen, der skulle
stå for videreudviklingen af systemet.
Det nye var, at man havde flyttet kar-
buratoren ned på siden af krumtaphu_
set. I stedet for at lade stemplet styre
indsugningen og udstødningen, blev

let nu styret af en drejeskive, monte-
ret direkte på krumtappen. Man ekspe_
rimenterede med det nye princip, den
almindelige 125 totakter gav g HK, men
med drejeventil steg ydelsen omgå_
ende til 11 HK.
Da en modtryksudstødning blev mon-
teret, steg antallet af hestekræfter igen.
Kaaden vidste nu, at han havde fundet
den rigtige opskrift på, hvordan totak_
terne igen ville kunne gøre sig gæl-
dende. Han byggede selv et oscilloscop
til at teste motorerne i, for at få endnu
flere hestekræfter ud af dem, nu lå ydel_
sen på 19 HK for den lille 125'er _ nu
testede man ikke mere ved at prøve
sig frem.

Cå1,ir:rl?'åli"o,"o, med, at navnet
skiftede ttMZ, og racerafdelingen kom
under regeringens kontrol. Det kom dog
ikke til at betyde en øget financering,
man fortsatte som før med et lille bud_
get. En ung mand, ved navn Ernst
Degner, startede med ar køre,for MZ,
han skulle senere vise sig at over_
skygge de andre ryttere, som Horst
FUgner og Werner Musiol. Den kolde
krig betød, at DDR blev behandtelt som
en spedalsk, man nægtede MZteamet
indrejsetilladelse og visum til vesten,

først i 1957 kunne de deltage i et inter-
nationalt løb. Her kom det endelige
gennembrud for MZ. Horst F[iger vandt
en andenplads i 250 cc klassen i det
internationale grand prix. Før den tid
havde man kun køft i de to Tysklande,
og som en konsekvens afdet, kun und-
tagelsesvis mod den internationale
elite: I 125 cc grand prix løbet på Monza
banen i ltalien, kom Degner ind på en
syvende plads i 125 klassen, ikke så
imponerende, men MZ'en var første
totakter over målstregen.
Sæsonen 1958 gav på lsle of Man en
femte- og sjette plads, til henholdsvis
FUgner og Degner i 125 cc klassen, i

250 cc klassen på Nrirburgringen, blev
Fugner nr. to efter Provini på MV. Den
nye kvartliter maskine var i princippet
to 125'er koblet sammen, desuden var
en ekstra skylning tilføjet via et hul i

stemplet, det gav heste og en bedre
køling af stemplet. Den lilte 125,er
ydede nu 20 HK, med en litereffekt på
hele 160 Hl(liter, selv målt med mo-
derne alen, var det en stor effekt. Re-
sultaterne udeblev da heller ikke. Kom-
binationen af dygtige kørere og totakts
geniet.
Kaaden gjorde underværker. Ftigner
vandt den første grand prix sejr for MZ
i Sverige, og han blev nummer to i det
Tyske Grand Prix.l 125 cc klassen blev
det til en 5. og 6. plads i kampen om
verdensmesterskabet. Nu var MZ et
team, der virkeligt blev taget alvorligt,
og flere kørere lagde billet ind ved det
østtyske team. Det var på ingen måde
pengene, der lokkede, man kunne ikke
tilbyde nogen nævneværdig hyre, stort
set kun æren.

(Fot7sættes i næste nummer)



10 Kubikken

lønfesføgning hos J(øj's IvlC!

Vejret var fint
med klar himmel
og frossen sne,
og mange motor-
cykler var kom-
met på gaden,
for nu skulle der
bankes til katten.
Som sædvanlig
brugte side-
vog n s kørerne
ufine triks, når de
næsten holdt
stille under tøn-
den, og indstil-
lede sigtekornet
for at ramme på ffiili slaget skal være optimal
det svageste
punkt.
Men det er jo ikke altid det lykkedes,
selvom det mange gange er, for det blev

Bent Holm fra Flagermusene der vandt
kongetitlen, og Chr. Jakobsen fra SMCC
der blev prins.
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"PrøvekØrsel" af Aprilia's RSV

Mille 1000 cc
Tekst: Steen H Eriksen

Der var mange besøgende til Abent Hus
hos Mini Motor i Kolding.
Flere SMCC medlemmer var mødt op, og
fik sig en snak her i det tidlige forår.

Ullas pølser var ganske gode!

Age Krogh havde lejet en pølsevogn, og
sat Ulla til at lave HotDog og pølser med
brød, til en femmer pr. stk., - udmærket
ide.
Age hviskede til mig, at tirsdag, onsdag
og torsdag havde han en Aprilia '1000 cc,
til prøvekørsel.

u r: fl:ii;fl:: å"J, ilråi,i,l3l,%, o,n,
at man kan prøve nye motorcykler.
Efter arbejde onsdag, kørte jeg til Kol-
ding. Raceren blev tanket og tjekket,
forsikring underskrevet, og så afsted.
Den er meget vanskelig at køre med i

byen, den har sådan en rå trækkraft,
at man ikke kan trille langsomt ned
ad en brostensbelagt gade, men deri-
mod køre i små eller store ryk, og så
ellers bruge koblingen flittigt.
Der er lang vej ud af Kolding og gen-
nem Vonsild, men efter rundkørslen

var det straks noget andet.
Men pas på, forhjulet har svært ved at
blive ved jorden. I 2., 3. og 4. gear skal
man ikke dreje for hurtigt på håndtaget,
hvis man ikke er forberedt på at køre 6n-
hjulskørsel.
På vejen mod Sjølund, et meget svin-
gende stykke landevej, stod politiet selv-
følgelig og ville se kørekort, og måske
snuse lidt til sprittåger, men alt var ok,
så jeg kørte videre med lidt løsere greb

om håndtaget.
Sjølund blev nået, så til Taps, en me-
get vanskelig vej at køre, da der er
meget sand og grus på denne vej.
Videre til Ødis, en vejjeg kendte godt,
og dermed en større fornøjelse.
I Ødis er der en god lige landevej mod
Kolding, som blev undersøgt grundigt,
og efter en andengangs køretur var
jeg hos Mini Motor ca. 6n time efter
starten.
Den digitale speedometer viste 239
km/t, men Poul ved Mini Motor sagde,

at det var i 5. gear, og at den kan køre
270i6.gear!----Nå!
I en test har jeg læst, at af ægte kilome-
ter kan den køre 263 kmlt, hvor speedo-
meteret viste 270 km/t.
I samme test viste Ducati 996 260 ægte,
og 262 på speed., og Suzuki TL 1000 R
259 ægte, og281på speedometeret. Der
kan man bare se!

Klar til afgang.

§ "§/§
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Om at have tid
Jeg har ikke tid!
Bemærkningen er almindelig, både
på en arbejdsplads og når man i

foreningslivet beder en kollega el-
ler en bekendt om at give et nap
med . - Hvad er tid?

Min oldefar arbejdede 12 timer
dagligt, - undtagen søndag. Det var
en arbejdsuge på 72 timer. Ved si-
den af jobbet, passede han sin ko-
lonihave med det lille hus. Han var
kasserer i skyttelauget, strålerørs-
'fører i det kommunale brandværn,
tenor og nodeskriver i sangforenin-
gen. Han klippede selv håret på
sine otte børn, og han forsålede fa-
miliens fodtø1og kløvede otte rum-
meter brænde. Desuden lavede
han selv det meste af det, der skulle
bruges i huset.

Min bedstefar var kommet ned på

en arbejdsuge på 54 timer. Han
overtog haven efter oldefar og var
også strålerørsfører. I sangforenin-
gen sang han baryton og han var
aktivt med i skyttelauget, men han
var ikke kasserer eller node skriver,
og han klippede heller ikke selv sine
børn.
Da man var begyndt ar fyre med
kul, indskrænkede hans brænde-
hugst sig til een rummeter. Husge-
råd var noget man købte hos isen-
kræmmeren.

ITI

Min far arbejdede 48 timer ugent-
lig. Han havde hverken tid til sang
eller frivillig brandtjeneste. Hans to
børn gik til frisøren, og brænde-
hugst, - da højst for motionens
skyld.

os jeg? v
Jeg er medlem af flere foreninger,
men jeg kommer der aldrig.
Jeg har opgivet familiehaven, det
betaler sig jo ikke længere. Jeg har
ingen børn.
Brænde og kul? - Nej tak, jeg har
fjernvarme.
Hvordan skulle man ellers få tid til
noget, i vores forjagede tid. Jeg skal
trods alt arbejde 37 timer om ugen.

Min oldefar? Ja, han blev 94 -
iøvrigt en herlig fyr
Min bedstefar? Jo, han blev 65.
Min far? Jah, han blev kun 52, blod-
prop, du ved.
Jeg selv? - Man skal jo ikke slidey
sig ihjel, - nej. Lad os snarest få den
3Stimers uge! 

*

Er det virkelig TV og PC, der ta'r al
den fritid nu om dage, siger Peter
Rudolph, som har sakset artiklen fra
Olfert!, eller går vifor tidligt i seng -

døm selv.
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Stadig flere
kører motorcykel!
Flere og flere vælger to hjul med motor,
når de skal transportere sig. Salget af
motorcykler, nåede sidste år op på
3397, og det var 4,3yo,flere end i 1997,
da der blev solgt 3258 nye motorcykler
og scootere.

jekretariatschef Henrik Markamp i

Motorcykelbranchens Landsforbund,
glæder sig over den positive udvikling.
Salget af motorcykler i 1g9g, var det
største salg siden '1983. Det samlede
antal motorcykler er nu omkrling 64.000
enheder, og vi skal helt tilbage til
slutningen af 60'erne, for at finde en
tilsvarende stor bestand, siger Henrik
Markanp.
Udsvingene i den tohjulede bestand er
betydelige. Færrest motorcykler -
36.000 - var der således i 1979.
Det stigende antal MC'er, scootere og
4S-knallerter, har ikke ført til flere uheld
- tværtimod.
Antallet af dræbte på motorcykel og 45-
knallert er fatdet fra 40 i 1994 til 25 i

1997, og antallet af uheld er i samme
y,periode faldet fra 540 til 410.

lil efteråret kommer der en
uheldsrappoprt, kun for 4S-
knallerterne, så får vi og se hvor mange
procent de er skyld i.

Yamaha 26,9% - 913 - +1r8,6%,Apritia
3,10Å - 104 - -15,4%, BMW 5,40/0 _ 182
- +40%, Ducati 0,9% - 31 - +199"1",
Honda 10,7% - 364 - 1,1%, Suzuki -
36,2% - 1129 - 1,8%, Kawasaki
6,5%220 - -17%, Vespa 1,5% - 52 - -
'1,9%, Andre 8,9o/o - 302 - +13,7oy,.

Et godt tilbud fra
Sjøholm
Motorcykler!

For at tilpasse os et par kollegers
prispolitik, og det Tyske marked, til-
byder vi jer følgende for 1999 sæ-
sonen.
10% kontantrabat på alt udstyr, til-
behør div. reservedele, tøj, hjelme,
dæk osv. - alt fra MC Nøglen.

Mere end 20 ars erfaring.

Husk, ved køb atgøre opmærksom
på, at ier medlem af Sydjydsk MC
Club.

Har i brug for andre gode tilbud,
kontakt Bjarne, han hjælper jer
gerne.
Vi henviser samtidig til vort mo-
derne værksted, som udfører alt i

reparationer på alle maerker, med
erfarne mc mekanikere.
Service, motor-stel-forgaffel og
støddæmper reparationer.
Cylinder udboring/honing, dæk-
mon-tering, afbalancering, op-
spænding af hjul, jern og alu-svejs-
ning, kompres-sionstest og meget
andet.
Forsikringsskader, vi ordner alt
med forsi kring/ta ksator.

Sjøholm Motorcykler
Vølundsgade 17
6400 Sønderborg
Telf .74 42 43 34
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Træf og tø6
MAJ
28.- MC-Festival iJels. For MCTC-
30. medlemmer med familie.
28.- 13. lnt. Kawasaki 21300 træf .

30. MC Touring Camp, Nødagervej
32, 8560 Kolind.

28.- 21. lnt. Himmerlandstræf i og
30. ved klubhuset på Markedsvej 12

i Aars. Aars Touring Club.
29. Oldtimerløbet i Gråsten.

JUNI
4.- Grundlovstræf på Vrå Højskole.
6. Grundlovsmøde, - tale, debat,

underholdning og masser af
jazzmusik.
Overnatning i eget telt.
Vrå Højskole, Højskolevej '1,

9760 Vrå.
4.- Tigeftræf hos CC Tigers,
6. Neckelmansvej 1, 8800 Viborg.

Levende musik, god mad og vild
fest begge dage.

4.- MC Føniks Træf.
6. I klubhuset Gl. Egebjergvej 20,

6070 Christiansfeld.
Livemusik lørdag aften.
Skilte fra E45 afkørsel nr. 66
samt landevej 170.

4.- 6. lnt. Midt i verden træf.
6. MC Stellet, Korup. Træfadr.:

St. Pederstrupvej 65, Odense.
5.- TT lsle of Man, træning ugen før.

11.- Sweedish Bikemeet på High
13. Chaparral, vest for Vårnamo i

Sverige.
11.- Elgetreef, Tustrup Møllevej 2,
13. 9520 Skørping.
25.- Skt. Hans Træf, Koldby MC
27. Club, ldylvej 11,7752 Snedsted.

25.- Løvetræf , MC 77 Hobro,
27. Betebyen 1, Vebbestrup, 9500

Hobro - 9 km nord fdor Hobro ad
rute 180.

JULI
2.- 11. lnt. Motorradtreffen hos
4. Eagle Eyes i Fahrendorf, ca. 50

km vest for Hamborg.
9.- 25. lnt. Austria-Meeting i Steyl

11. Østrig.
15.- Træf på Toppen. MC Scavenius, .

18. Hedebovej 22,9990 Skagen. yl
19.- CBX Eurotræf på Vonsild
22. Camping. Vil iopleve et rigtigt

sex-cyl. træf , var det nok et
besøg værd.

22.- 54. FIM Rally, Eperny, Frankrig.
22.- MC Touring Club Børnetræf,
24. Vonsild Camping ved Kolding.
29.- Farsø MC Hyggeweekend 1999.
1. Fredbjergvej 48, 9640 Farsø.

31.- Classic Speedway, Cross, Road
Race, Trial. Det foregår i

Lindkøbing i Sverige. Mindst 200
TT-racere og meget mere.

AUGUST
6.- 25. lnt. Skaraborgstråffen på
8. Kårtorps Festplads, ca. 5. km

nord fro Gotene, Sverige.
20.- Alstræf - 25 års jubilæum. 1l
22. Skilte fra Midtals. Lørdag:

Fællestur, customshow, strip-
shows m/k, to livebands.
MC Kæden Nordals.

27.- 35. Troll-Rally i Fyresdal,
29. Telemark, Norge, ved RV 355.
28. Power Meet 1999, Brombas-

serne MC, Langvangen 12,8900
Randers. Konkurrence med din
mc i testbænk, - flotte præmier.

30. Bakken lukker. Afgang fra
Nørrebrogade ca. kl. 19.00.
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Silkolene uvex
syorts

Stor udvalg i hjelme
og tøj, støvler og

handsker.

Alle
mærker
repareres.
Forsikrings-

skader
repareres

Rigtig motorcykelolie

-::AVONrYRES
Altid 100 dæk på lager

suzuKt

\-/
-_-

VM Grand Prix

6. juni Mugello, ltalien
20. juni Barcelona, Spanien
26. juni Assen, Holland
4. juli Donnington Park, England

18. juli Sachsenring, Tyskland
22. august Brno, Tjekkiet
5. sept. San Marino, ltalien

19. sept. Valencia, Spanientl 3[ R[tl]3113;"0'u'o'
31. okt. Buenos Aires, Argentina

VM Superbike

13. juni NLirburgring, Tyskland
27. juni Misano, ltalien
11. juli Laguna Seca, USA
1. aug. 41-Ring, Østrig
5. sept. Assen, Holland

12. sept. Hockenheim, Tyskland
10. okt. Sugo, Japan

af
erfaren
mekaniker.

Smedevænget 34 . Guderup . 6430 Nordborg

Tlt.fiax 74 45 94 28

Stumpemarked
Vi afholder igen i år stumpemarked
med veterantræf ved Vildsund Strand
lørdag den 27. juni 1999 fra kl. 8.00.
Der kan handles med biler, mc,
knallerter samt alle former for stumper.

Du godeste, Vivi - Bare min Honda dog
accelererede lige så hurtigt! Fra 0 til 80 på
tre sekunder
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kommende affange'
menter

JUNI
12. Mølleløb med stad fra Roberts

MC iGuderup.
Se omtale andet sted i bladet.

23. Onsdagsmøde fra stranden i

Abenrå. Vikører til Rømø.

JULI
3.- Race Week i Vandel. Der køres
4. Classic Race og eencyl. racere.

14. Onsdagsmøde på stranden.
Vi kører en lille tur og ender hos
Eva og Teddy, der sørger for
kaffe og the.

AUGUST
7.- Egeskov på Fyn.
8. Lørdag er der veteranløb, med

deltagelse af alle de gamle mo-
torcykler.
Søndag afholdes så det store
stumpemarked.

11. Stranden i Abenrå.
Yi kører over Møgeltønder til
Rudbø1.

28. Nordjyllandsturen.
Steen vil i samarbejde med Tor-
ben i Struer, arrangere turen.
Nærmere omtale senere.

SEPTEMBER
4.- Abæk-weekend.

15. Onsdagsmøde.
Mogens i Hørup byder til kaffe.

OKTOBER
2. Madpakketur uden madpakke,

med afgang fra Center Part i Ha-
derslev.

Køb og salg

Classic Racer
Norton Domiracer, 500 cc, slimline stel,
sælges.
Evt. bytte med gadecykel.

Henv. Poul Madsen, 74 40 40 0B

Magnet!?
Jeg mangler en magnet til tanktasken.
Er der en der ligger inde med såda,
en, hører jeg gerne fra vedkommendc\z

Steen, 74 57 58 55

Onsdagsmøder

Det kan vel stadig ikke passe, at det
næsten altid er bestyrelsens medlem-
mer, der afholder Onsdagsmøder?
Meddel en i bestyrelsen eller til redak-
tionen, at i godt kunne tænke jer, at få
besøg af nogle SMCC medlemmer til
kaffe og the en onsdag aften!
Kom nu! - - - I kan også få lov!

Og nu hvor vi er der!
Hanne og Eva har gjort bestyrelser
opmærksom på, at prisen skal væreV
20.- kr. pr. deltager, for at det kan løbe
rundt. Menuen består som regel af
kaffe/the og ost-/rullepølsemad.

Der,går forlydender om, at CenterPart
i Haderslev, (på døren står der
midleftidig lukket)har fået ny adresse.
Den nye adresse skulle være i en
bygning på Gammelting i Haderslev,
hvor der ikke er nøgle indvendig.


