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54øthfø6 ryss
Lørdag den 5. juni kørte Pascal og jeg
sammen med min kollega Rie, der er
ved at tage MC-kørekofi, ned til Jorg's
Lederstube syd for Flensborg, for at se
på hjelm og tøjtil Rie. Da vi kom hjem,
havde vi haft besøg af Poul Madsen,
der ikke kunne deltage i Mølleløbet i

år, da han skulle til
løb i Tjekkiet. Han
kom derfor forbi, for
at aflevere et forslag
til rute - og da Peter

1-zludolph samme ef-
termlddag også kom
forbi, kunne vi hur-
tigt lægge en plan
for det videre lorløb.
Poul Madsen havde
rigtig været ude på
de helt små veje -
men da Mølleløb jo
er et korl hygge-løb
(i modsætning til
Poul Madsen's

Tekst: Hanne Wolf
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mammutture til Fyn (l!!), som vi har
hørt.en del om), f ik vi hurtigt taget nogle
af de værste omveje ud af ruten.
Faktisk var det slet ikke meningen, at
Pascal skulle være med til Mølleløbet,
(han havde en aftale med nogle andre
sortkrudtskytter i Fredericia), men ef-

Store Verner havde gasblus og dåsemad med.
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terhånden som vi nærmede os datoen,
fik han betænkeligheder. Nu havde vi

været med til Mølleløb så mange gange
og hver gang havde det været en af de
bedste
ture hele
året - og
så var der
jo den
,,nye"
SR5OO,
der stod
og lok-
kede i

carporten
den

skulle jo
også bru-
ges, nu
hvor den
var blevet
købt. Så han blev enig med sig selv
om, at det ville være sjovere at være
forkører til Mølleløb end at sidde i Fre-
dericia og skyde.

Søndag den 6. juni var det fint vejr, og
Pascal og jeg gennemkøfte den første
del af ruten fra Robeft's MC i Guderup
til Snogbæk, hvor det var planlagt at vi

skulle se på gamle traktorer hos en
samler. Vi fik taget tid på turen, så vi

vidste, hvor lang tid den tog. Som i alle
husker, var den første del af somme-
ren 1999 rimelig ustadig, og præcis 10

min. efter at vi var kommet hjem, stod
regnen ned i stænger. Mandag den 7.
juni var det igen fint vejr, men vejrud-
sigten lovede regn resten af ugen, så

vi ringede
til Peter
Rudol ph
og fik hur-
tigt arran-
geret at
køre den
reste-
rende del
af rutey
samme
aften. Vi
staftede i

Snogbæk
og kørte
derfra til
Ballebro,

hvor vi lige netop nåede færgen. Vel
ankommet til Als kørte vi direkte til
Dyvig, for at Peter kunne få sin første
is den aften (den mand har et enormt
isforbrug - men pyt, han ryger jo ikke,
så det kan sagtens tilgives, især, når
han også betaler vores is). Fra Dyvig
kørte vi så gennem Nørreskoven,
selvom Poul Madsen havde undladt
netop dette stykke af turen. Men vi syn-
tes nu, at et Mølleløb uden Nørreskov,
det er ikke helt rigtigt. I Naldmose fil5r
vi så aftenens næste is.

Og så manglede vi kun at få fod på,

Robefts MC tog godt imod.
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hvem der kunne bage kage samt alle
de andre små praktiske ting, der hører
til et Mølleløb, såsom sponsorgaver til
konkurrencer, trykning af korl med ru-
ten osv.

Resten af ugen regnede det rent fak-
tisk, og Peter Rudolph var begyndt at
blive betænkelig med hensyn til selve
Mølleløbet om lørdagen. Men jeg
havde hele tiden en god fornemmelse
og kunne derfor berolige ham - vejr-

v-r

Sejlturen fra Ballebro nød alle deltagerne.

guderne skulle nok være med os - og
qanske rigtigt - lørdag morgen oprandt

jed sol og en let vind - rigtigt
motorcykelvejr. (Det kunne være, man
skulle slå sig på vejrlorudsigelser?!).

Oppe hos Roberl myldrede det ind med
motorcykler - jeg opgav på et tidspunkt
helt at tælle, hvor mange der kom. En
del af dem var imidlertid nogle, der bare
var oppe for at kigge - bl.a. en flot
Suzuki lntruder 1400, som Pascal var
helt forelsket i. En lille flok motorcykli-
ster fra Gråsten fik udleveret Kubikken

og girokorl - og nogle af dem kør1e med
på den første del af ruten (en af dem
har senere meldt sig ind i klubben).
Efter lækre rundstykker og kaffe ad li-
bitum hos Robert fik vi samling på trop-
perne og kørte afsted. Vi passerede
Augustenborg, Arnkilsøre, Sønderborg
havn, hvor der blev vinket kraftigt fra
et pasagerskib med USA{lag. Videre
over den gamle bro, til vi før Ragebøl
drejede af mod Sandbjerg, og ad lækre
veje kom til Øster Snogbæk.

Efter besig-
tigelse af
traktorerne
hos Jørgen
Christensen
i Øsler
Snogbæk,
hvor vi også
spiste vores
mad og fik
serveret
kaff e og
,,basser",
måtte
Pascal og
jeg forlade
selskabet,

mens Peter Rudolph overtog tører-
positionen resten af turen. Vores store
søn Ebbe er i øjeblikket elev på
sergentskolen, og de havde åbent hus

- det måtte naturligvis ikke forsømmes.
Så vi køfte ind og så på kassernen og
nogle af konkurrencerne, de havde ar-
rangeret, og derefter var vi hjemme et
vend for at hente kaffemaskine, kager
osv. (Og her må jeg bryde sammen og
tilstå, at jeg tog bilen - det er lidt svær1
at få kaffemaskine, termokander og
flere slags kage pakket sammen på en
xT25o).

r

r
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Foredragsholderen redegjorde om bådens tilblivelse , og nogle af SMCC'erne lyttede
meget opmærksom.

"Efter at have set de fine traktorer, gik
(nogle kørte) alle ned på stranden for
at spise det medbragte mad. Store
Verner plejer sikkert at få varm mid-
dag, så han medbragte gasblus og då-
semad. Men da vi jo ikke havde hele
eftermiddagen, var det vist ikke helt
varm da det blev fodæret.
Peter Rudolph førte os nu videre til
Ballebrofærgen, og efter en vel-
overstået sejltur, gik det ad små veje
til Hjortespringbåden i Holm.
Det var en oplevelse at se, hvordan de
gennem syv år, med gamle redskaber
havde frembragt så flot en båd.
Peter føfte os så det sidste stykke gen-
nem Nørreskoven, til Naldmose Cam-
ping." (lndskudt af redaktøren).

Ude i Naldmose ventede Røde Poul og
lngrid samt Rikke og Dorthe på os - så
jeg fik omgående hjælp med kaffe-
kogeriet, og snart hørte vi den vel-

kendte brummen af en flok motorcykli-
ster, der kom fra Nørreskoven. Alle var
enige om, at det havde været en flot
tur - kun Steen mente, at Peter havde
kørl all for langsomt gennem Nørre-
skoven (nu er der jo altså også hastig-
hedsbegrænsning på 40 km gennem
hele skoven!).

Resten af dagen hyggede vi os på
Naldmose Camping med kaffe og ka;
ger (tak til dem der bagte), Oe IæQ
vanlige små hyggelige konkurrencer og
til slut en pølse på grillen.

De sidste futtede af først på aftenen -
tak til alle deltagere for en forrygende
hyggelig dag, som vi meget nødig vil
undvære!
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Fredag
den 2.juli

Yt xi, (Kardan 900)

Jeg havde bestilt en hytte til seks personer
på Touring Camp, fra fredag til lørdag
Torsdag ringede Henning og spurgte, om
det gør noget at vi ta'r et telt . . .

Nej, det er da lige fedt.
Nå, men klokken bliver 16.00 og fire cykler
er klar.
Flemming, Tom, mig selv og så Jørgen
(begynder) der har lokket sin gamle far til
at købe en Diversion 600 (Yamaha forstås)
. . . . . som Jørgen kan låne så tit han vil, .

. . og jeg skal ellers love for, at Jørgen er
vild.
Vejret blev fint og vi rullede derudaf.
Da Diversion'en var ny, kørte vi stort set
med hovedvej 170 til campen, specielt kan
nævnes, at det er rigtigt f lot ved
Skanderborg.
*'i ankom til camoen kl. ca. 19.00. Efter

\idkvartering i tel,t gik vi over til en god
middag med fadøl - og mc snak - ja det er
livet.
Vi var selvfølgelig en tur rundt på pladsen,
og til min store overraskelse, stod der en
mc der var lige så flot som min egen XS
900, så det er ikke kun mig der er vild med
at vaske/pudse.
Efter en del fad'er og de små grå, og en
hjemmelavet Rom-is, fandt vi soveposen.

Efter morgenmad kørte vi ad små veje til
Silkeborg MC.

Ole har en rigtig lækker forretning med
mange mc'er.
Tom (min bror) fik vand i øjnene, da han
så en rigtig flot FJ 1200 årg. 89, km 60900,
så han fik en prøveplade i hånden og vupti
var han væk i 20 min. Jeg blev da også en
smule nysgerrig, så da Tom kom tilbage,
kørte jeg en tur, - - uha-da-da, den ruller
godt.
Nå, men videre gik det mod Horsens til
lystbådehavnen. Der er der en rigtig lækker
restaurant, hvor vi indtog dagnes middag.
Den var bare rigtig lækker .. - dyr!, men
pyt.
Ved Vejle kørte vi ad motorvejen hjem.
Kørte totalt 510 km.
Forbrug(excl. motorvejskørsel) 21,8 km/|.

På campen talte vi med en fyr på en Honda
Super Blackbird 1100 cc forstås. Fra april
og til nu havde han kørt 17.000 km . .

Han fortalte at han i morgen skulle til
Hamborg, hvor jeg indskød "Det ta'r heller
ikke lang tid på den mc . . ". Nej sagde
han, lidt over to timer fra Århus.
Så er det, man prØver at være glad for sin
egen "knallert".
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Bål og pølseaftenen ved Åbæk er i

år aflyst, - for i stedet har vi lejet

ÅOæt<trytten
i weekenden den 4.-5. september
1 999.

Der åbnes lørdag mellem 14 og 15
med kaffe og hjemmebag.
Sodavand og øl kan købes.

Klubben stiller grill op, så i medbrin-
ger selv det der skal grilles.

Om aftenen skal vi hygge os, så
hvis i tager lysbilleder og smalfilm
med, kan vi sidde og savle lidt over
dem.

På loftet er der masser af madras-
ser, så i skal bare medbringe sove-
posen, eller teltet.

Kør roligt og støjfrit!

Og sa er der det med kagerne,
hvem vil bage denne gang?

Her ligger Åbækhyttenl

tulærkef,øge
Jørgen Jakobsen, Vojens 50 år
Mogens Th. Andersen, Hørup 50 år

Så var vi jo til onsdagsmøde hos Eva og
Teddy.
Store Verner skulle lede os ad små veje til
Tumbø|, så alle '12 motorcykler fulgte med
ad Tøndervej og drejede af mod Årup skov,
Sønder skov og Lundsbjerg.
Vel ankommet hos Teddy, gjorde ry
Honda-Sanne opmærksom på, at der vist
var en oliekilde under henses Honda!
Teddy fik bakset en metalbakke ind under
cyklen, og vi ved ikke helt bestemt, om
Sanne va r ude at se om den var løbet
over!
Teddy tilbød ellers at Sanne måtte få den
bag på cyklen til senere brug, men hun
mente ikke det var nødvendig.

Airback til motorcykler
Til MC på To hjul i Herninghallerne var der
et firma der præsenterede en japansk op-
findelse - Airback til motorcykler.
Man iførte sig en "redningsvest", og når
man var klar på motorcyklen hægtede man
en strop til stellet.
Røg man så af ved et uheld, udløstes
Airback'en, og man landede blødt og sik-
kert!? V
Hvem sagde, man kunne glemme at af-
montere stroppen når man steg af!

En amerikaner kom til Jylland, og sad og
snakkede med en landmand:
Min ejendom er så stor, at når jeg kører
hjemmefra om morgenen for at se på be-
driften, er jeg først hjemme sent om afte-
nen.
Jyden sundede sig lidt, og sagde:
Sådan en bil har jeg også haft!



Kubikken -

Offiimerbhetryss
Oldtimerløber den 29. maj blev en af de om at få en autograf, og Sara var ikke sen
store dage. til at få anskaffet en tusch.
Tilmeldingerne kom op på647, som er ny Sara fik også en tur på en rigtig Harley,
rekord. ført af Peter Juhler
Det skyldes sikket det gode vejr, for mange
kommer tørsl lør-
dag morgen og til-
melder sig.

lEn at de promi-
nenle deltagere
var Super Brian
Nielsen, han var
sammen med
Harley-folkene og
havde sin søn
med.
Han blev opdaget
da han fik en pokal
for flotteste Harley,
og så var det bare
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Man arbejdede med et meget lille bud-
bet, og de penge man fik fra
sponsorerne bl.a. BP, skulle gå via
centralkomiteen til MZ teamet. Først
adskillige år senere opdagede man, at
sporlskommisær Haftmann havde haft
sugerøret i kassen og dirigeret pengene
over på en bankkonto i Schweiz. lnden
ballonen revnede, i 1983, hoppede han
af til Schweiz, pudsigt nok døde han
samme år, og det blev aldrig opklaret,
om det var selvmord, eller om det var
det hemmelige politi Stasi, der stod

bag.

Masser af
succes
Schweizeren
Luigi Taveri,
kørIe tor MZ i

125 cc klassen
til TT løbet på
Isle of Man i

1 959. Han
lagde sig fra
starten i front
f oran spid-
serne Provini,

Litereffekt
For at kunne sammenligne
forskellige motorer uanset
størrelse, udregner man
en litereffekt, målt på
antalet af hestekræfter på
1000 cc. Drejer det sig om
en 125 cc motor, med en
effekt på 19 HK, kan man
udregne dens litereffekt på
følgende måde: Divider de
1 25 op i 1 000, resultatet på
8 ganges med den aktuelle
effekt på 19, og resultatet
vil blive en litereffekt på
152 HK pr. 1000 cc.

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

Hilsen peter Rudolet

Ubbialiog Hailwood på henholdsvis MV
og Ducati. Til løbet havde Taveri fået
en ny hjelm, den klemte, så han tilsidst
begyndte at se dobbelt, og først på sid-
ste omgang blev han overhalet. Resul-
tatet blev, at Provini kom først, dog kun
med syv sekunder, Fugner på den an-
den MZ kom ind på fjerde pladsen lige
efter Mike Hailwood. Degner måtte lide
den toft, at udgå sidst i løbet med me-
kaniske problemer. Det var trods alt en
lille sejr for MZ og Taveri, for han havde
haft den hurtigste omgangstid af alle i

løbel.
Samme Luigi Taveri var ikke helt til-
freds med de forgafler, MZ racerne var.,
udstyret med, hans forslag gik ud pa
at man skulle montere en Norton
Roadholder forgaffel. Problemet var
bare, at DDR regimet ikke tillod brug
af vestvaluta til den slags indkøb. Men
løsningen på det problem blev klaret
helt uden brug af penge. En totakters
motorbremseeffekt er som bekendt
begrænset, og med hastigheder på op
imod 200 km/t, som 250'eren nu præ-
sterede, havde Kaasen udviklet effek-
tive bremser. Tromlebremserne var

Totakts
geniet
lra DDR
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havde han alligevel kør1 så mange
point sammen, at han og MZ blev
nummer tre på verdensranglisten.
For første gang deltog Honda i TT
løbene på lsle of Man i 1959, året
efter dukkede Suzuki op, dog uden
større succes.
Ofte var det sådan, at både 125 cc
og 250 cc cyklerne blev kørt af ryt-
tere, der deltog i de større klasser,
og som ellers ikke ville have mu-
lighed for
at køre ide
små klas-
ser. Tit har
det været

250 hiemmebygget racer. sådan, at
der kun er

datidens mest effektive, de var udsty- 6n rytter i det
ret med en centrifugalblæser, derafkøl- pågældende
ede de to selvforstærkede bakker, via land, der har
et luftindtag i ankerpladen, der selv var kapaciteten til
udstyret med køleribber. Kaaden talte at vinde, når
med den engelske tuner Francis Bart i det rigtige ma-
1959 under TT løbet på lsle of Man, teriel er til
han havde nogle Roadholder forgafler stede.
i overskud. De blev byttet for nogle af Fugner kunne
Kaadens bremser. Senere på året var have vundet
det Gary Hocking, der gav MZ en GP mere, men da
sejr på Kristianstad banen, loran kø- havde maski-
rere som Hailwood, Duke, Ubbiali og nerne ikke he-

^ 
Dale, også på banen i Ulster blev det stekræfterne,

]n sejr for Hocking. nu var de parat
GrevAgustatilbød eftersejren Hocking til Ernst Deg-
en net sum penge for al køre for MV ner.
Agusta, MZ havde ganske enkelt ikke Året 1960 gik,
pengene til at holde på Garry Hocking. uden at gen-
Degner fik sin første grand prix sejr på nembruddet
den lille MZ i ltalien foran Ubbiati, sej- kom, godtnok
ren var stor i mere end en fdorstand, havde man de
det var første gang nogensinde, en to- hurtigste cyk-
takter havde vundet et 125 cc grand ler, men i 250
prix løb. Selv om Hocing kørte det sid- cc løbene var
ste grand prix løb på en MV Agusta, der gentagne
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gange problemer med IKA tændings-
magneterne. Bedst gik det for Degner,
der gav MZen tredie plads på verdens-
ranglisten, kun to point fra dens tidli-
gere kører Hocking, nu på MV. Honda
havde nu en 125'er, der godt kunne
være med, Suzukiderimod havde ikke
noget materiel, der var værd at skrive
hjem om.
Resultaterne var derefter, det bedste
var en 15. plads på lsle of Man,
Suzuki's 125 cc totakter gav 13 HK
mod MZ, der kunne yde hele 23 HK.

Møderne på hotellet
Både Suzuki og Honda var kommet til
lsle of Man for at få resultater, Honda
satse på firetaktere og Suzuki på to-
taktere. Til 1961 sæsonen havde
Honda bygget en nu tocylindret 125 cc
og en firecylindret 250 cc'er med fire
ventiler pr. cylinder. I 1959 havde
Honda vundet holdprisen på lsle of
Man, Suzuki-teamet var misundelig,
fordi man indtil nu ikke havde impone-
ret, hverken ved hastidheder eller hold-
barhed. Derimod havde MZ succes i

de samme klasser, som Suzuki deltog
i, principielt de samme maskiner, lige
bortset fra drejeventil-indsugningen,
der gjorde, den store forskel.
Under afholdelse af TT løbene på lsle
of Man i 1960, havde Suzuki-holdet delt
hotel med MZ-teamet, og der blev
Matsumiya og Degner gode venner,
fordide delte den samme interesse for
jazzmusik. Året efter blev begge hold
igen indlogeret på det samme hotel,
og der blev de indledende planer lagt
fro Degners afhopning til vesten og til
Suzuki.

Afhopning i bedste spionstil
Aret 1961 blev en katastrofe for Suzuki,

både i 125 cc og 250 cc klassen var
der ikke andet end problemer,
magneternes drev voldte problemer,
hullede stempler og en generel ustabi-
litet førte til, at kørerne måtte udgå. Selv
en privat anmeldt seks år gammel NSU
Spoftmax, havde ingen problemer med
al køre fra Suzuki's fabriksracere. Der
måtte gøres noget. Suzuki's europæi-
ske sponsor Shell tabte også ansigt, og
overvejede at trække det økonomiske
grundlag væk. MZ havde gode kort på
hånden,
125'eren
ydede nu 25
HK ved 10.800
omdr/min. Det
var samtidigt
første gang i

verdenshisto-
rien, en motor
nåede op på en
litereffekt på
200 HK, og der
skulle gå mere
end ti år, inden
Yamaha mat-
chede samme
effekt! Venska-
bet mellem
Degner og
Matsumiya
måtte udnyttes
fuldt ud, og un-
der det hol-
landske TT i

Assen, blev en
hemmelig kon-
trakt mellem
de to parter un-
derskrevet,
som skulle vise
sig at få langt-
rækkende kon-

Drejeventilen

så muligheden

uett KonvenUoneile rotaKts-

motor suger luft-benzin-
blandingen ind i krumtaps-
huset, når stemplet bevæ-
ger sig opad. Når det har
vendt og bevæger sig
nedad, presses det oven-
over siemplet via de ind-
stØbte skyllekanaler.

ityttet ned på siden af
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sekvenser. Underskrivelsen skete i dy-
beste hemmelighed, slap bare det
mindste ud, ville det få katastrofale løl
ger for Degner som DDR borger. Men
samtidig ville Suzuki gå glip af den
værdifulde information, som Degner
sad inde med som både kører og tekni-
ker. Der var samtidigt en stor interna-
tional spænding i verden på grund af
opførelsen af muren i Berlin, der nu
skilte de to samfundssystemer helt fra
hinanden. Degner var nu i spidsen i

-(anpen om verdensmesterskabel i 125

1)ic t<tassen, og alle regnede med, at
Degner skulle stå Øverst på sejrsskam-
len, med kun det svenske og argentin-
ske grand prix tilbage. I september, kun
en månedstid efter opførelsen af mu-
ren, blev det svenske grand prix kørt

på banen i Kristianstad, Degner førte
an helt fra start, og inden længe var
han langt for- an de andre deltagere.
Men pludselig, efter godt to omgange
og et par hundrede meter fra mummer
to, overdrejede Degner MZ'en med
vilje. Han gik dedra ud til en ventende
bil, hvorfra han blev kørt til Danmark.
Samtidig lykkedes det at få Degners
kone og to små børn ud af DDR, i ba-
gagerummet på en bil.
Den nærmeste rival til titlen, Honda's
Tom Philips kom ind på sjetepladsen,
Degner var stadig forrest i mesterska-
bet.
I dag, mere end 30 år efter, hersker
der stadig tvivl om, Degner tog dele
med. Selv hævdede han i et interwiev,
at det ikke skete, men der var flere

E

C
F

lænqd€ og indsnævringen baglil betyder al d6r opslåret md-
lryk der ersåstodatkuf den nyindsyged€ lasbliverj cyllnde-
ren Den Eirekt lorøgelse der opslør kddes idåg Kaaden eiiek-
len opkaldl eheroclindercn Køleribbernes udlormnin! på den 2 cylindreds 250

Ecervar udlomel sådan at lullen lordeltes bsdsL

A Drejeventil

B ndsygningspon

C Skyllekafal

D Tredie skylekanal

E Udslødningskanal

F Skyllehrl i slempel

Krum1ap med drejevenlil ka MZ's 125 racer, opiln-
deligl udviklet al Zimmermann

Ekspansionskammerudsldninger,

lden den kan er tolakterikke ydedetmak-
simale Udslødningsgasei lorader cyllnd6-

rcn med en meget stor hastighed og ville

uden udslødningen trække megel al den

nyindslgede gasblanding med !d lJdstødnings
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modstridende forklaringer. Tre af
Suzuki's officials påstod, at der også
forsvandt dele fra MZ lejren, det skulle
dreje sig om et stempel, cylinder, krum-
tap, drejeventilarrangementet og nogle
tegninger. Kaadens ydmygelse kunne
ikke have været større. På 6n gang
havde han mistet sin bedste østtyske
kører, og med ham verdensmesterska-
bet, yderligere var al den tekniske over-
legenhed motorerne havde, også for-

MC RE 250. Bemærk karburatorerne på begge sider.

svundet til Japan. På trods af al MZ
ikke fik points ved de sidste to løb, blev
det alligevel til en andenplads om ver-
densmesterskabet, Honda vandt kun
med seks point forspring.

Suzuki vinder på japanskMZ
Suzuki kunne nu få sejre med den nye
teknilogi, Degner vandt verdensmester-
skabet i 1962,på en 50 cc Suzuki, hvor
motoren var en eksakt kopi af MZ mo.
toren, blot i en 50 cc version. Måske
for at hælde salt i såret, ændrede
Suzuki tilmed farverne til blå og sølv,
der altid havde været MZ's farver.l lø-
bet af de næste seks år fik Suzuki
mange verdensmesterskabstitler, i 50

cc og 125 cc klassen, med
Kaadens drejeventilprincip. .

Degner væltede på Monza..p
og kørte ikke mere efter den
tid, livet i vesten var ikke det,
han havde drømt om, og da
konen forlod ham i 1968, be-
gik han selvmord.
Allan Shepard skrev kontrakt
med MZ i februar 1961 , men
et grimt styft på lmola banen,
gav ham et månedslangt ho-
spitalsophold. Opførelsen af
muren gjorde ikke tingene
nemmere, mere end en gang
har Shephard hentet raceren
ved den østtyske grænse, og
flere gange fik han dårlig ben-
zin til løbene i vesten. I 1964
vandt han trediepladsen ved
VM for MZ, og det skulle blive -.
sidste større sejr i den santU
menhæng. Mike Hailwood,
der også kørle løb lor MZ,
vandt overbevisende løbet på
Sachsenring i250 cc klassen
for MZ i 1963, og under en tur
sammen med Kaaden til et

løb på Suzuka banen i Japan, var
specialværktØjet til MZ raceren blevet
væk i lufthavnen. Suzuki folkene var
så venlige at låne deres ud til Kaaden,
også specialværtøjet var nøjagtige ko-
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pier, selv ned til drejeventil- og tænding-
sindstillingsværkløjel. Kaaden er uden
tvivl den, der har betydet mest for to-
takterne, og set i lyset af et lille budget
er det tæt på et mirakel, at han nåede
så langt.

De japanske motorclykler ville ikke
have været det, de er i dag, uden
Kaadens genialitet.

MZ resultater
1955: IFA scorer de første VM point.
1956: IFA navnet skiftes ud tilfordel

for MZ. Den seks gearede 125'eryder
nu 16,5 HK ved 9.200 omdrimin. 250
cc versionen lanceres.

1957: DegnervinderDDRmesterskabet
i 1 25 cc klassen

.1958; Horst Fuger vinder anden-
pladsen ved VM, i klassen indtil
250 cc på MZ en, som yder 36 HK.

1959: Sejrtil Degnerpå Monza. Ravari
bliver nr. 2 på lsle of Man. Horst
Fugner styrter på Spa banen og

' må opgive sin racerkariere MZ bliver nr.
3 på verdensranglisten i 250 cc.

'1960: Degner sejrer i 125 cc klassen på
Spa. Brno, Sachsenring, Assen,
Monza og på Ulsterbanen, sammenlagt
bliver det til en 3 plads SuTr.rki deltager
på lsle of Man, men det bliVer kun til en
skuffende 1 5 ,1 6. og en 1 8. plads.

1 96 1 : MZ's 125 cc'er yder nu 25 HK, og
bliver derved den første til atyde en
lite reff ekt på 2OO. MZ f ø r er
verdensmesterskabet, indtil Degner
hopper af i Sverige, alligevel bliver det
til en andenplads ved VM for MZ.

1962i Degnervinder50 cc verdens
mesterskabstitlen på Suzuki's MZ kopi.

1963: Mike Hailwood vinder en afdeling
af VM på en 250 cc MZ på

Sachsenring. Hugh Anderson vinder
VM både i 50 cc og 125 cc klassen
på Suzuki's MZ kopier.

1964: Allan Shephard vinder VM afdelingen i

Daytona, sammenlagt bliver han nr. 3.
MZ'en yder 52 HK

1965: Derek Woodman placerer sig på
tredi-epladsen ved VM t 125 cc
klass€n på MZ

1968: Heinz Rosner placerer sig på
trediepladsen ved VM påMZi 125 cc
klassen efter Phil Read og Bill lvy.

1971: PeterWilliams giver MZ deres
sidste Grand Prix sejr på Ulster
banen.

1972: MZ's 250 cc raceryder6T HK.
Litereffekten er 268 HK. MZ stopper
Grand Prix deltagelsen.
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xommenattfange-
menter

AUGUST
28. Nordjyllandsturen.

Se nærmere omtale.

SEPTEMBER
+.- Åoæt<-weekend.

15. Onsdagsmøde hos Leif Jen-
sen, Thurøvej 20, Nordborg.

29. Tur fra stranden i Abenrå.
Vi skal efter en kørelur besøge
Losbåden i Åbenrå havn.

OKTOBEB
2. Madpakketur med afgang fra

stranden i Åbenrå. Vi kører op til
John Hansen, Kvistrup ved Haders
lev, og ser alle hans projekter og
roder lidt i hans papirer.

Bigtig motorcykelolie

Altid 100 dæk på lager

SUZUKI

11 . Bestyrelsesmøde.
16. Enstedværket i Åbenrå.

Vi mødes på stranden kl. 13.00.
Bl.a. skal vi se når der fyres med
halm, og hvordan man får svovl
ud af røggassen. Er der en kulbåd
i havnen, er det muligt vi kan
komme ombord.

NOVEMBER
21. Generalforsamling kl. 14.00.

DECEMBER
12. Julestue kl. 14.00. \l

Medlem af SMCC
Gunnar Ramsøe

er afgået ved døden.

Med MC-minde
Sydjydsk MC Club

Silkolene uvex
syorts

Stor udvalg i hjelme
og tøj, støvler og

handsker.

Alle
mærker
repareres.
Forsikrings-
skader

repareres
af
erfaren
mekaniker.

ROBCRT'
Smedevænget 34 . Guderup .6430 Nordborg

TllJlaxiT4 45 94 28\-/
-_-

SALG . SERVICE. HEPARATION


