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Weekenden startede allerede, da
Kubikken kom ind ad døren. Min be-
slutning om at deltage, blev taget en
aften for længe siden ti! et bestyrelses-
møde. Jeg havde længe gået og glæ-

Tekst: Teddy Sztuk
Foto: Teddy Sztuk og
Steen H. Eriksen

det mig som et Iille barn, hvis turen da
blev til noget. Det var Kubikkens re-
daktør, som sammen med Torben
skulle klare det praktiske, så bestyrel-
sen holdt fri.



På et tidspunkt spurgte jeg Steen, hvor
vidt han var med turen? Svaret lød:
"Den er næsten færdig, jeg skal bare
spørge Torben, om han vil hjælpe til
med arrangementet". Det var jo ret på-
krævet, da vi gerne ville se B&O.
Torsdag aften blev Eva ringet op af
Steen, beskeden lød, atjeg skulle køre
ind på stranden fredag aften, da han
var forhindret. Jeg var ikke svær at
lokke, da en friweekend ventede forude.
Sovepose, toiletsager, tankkort og
penge blev pakket. Klokken 19 holdt jeg

på stranden i Abenrå. Kort efter kom
Bent fra Genner på BMW en. Mens vi
var ved at aftale ruten, kom Jønne til-
fældigvis forbi, han havde !æst i

Kubikken uden briller, og dermed ta-
get fejl af tid og sted. M glemmer ikke
det udtryk, der var i hans ansigt, da vi
kørte, - - samme blik, som børnene har
når de går med far til ishuset, og han
køber en is til sig selv.
Turen der op, tog 2 112 time, så ved
21 . 30 tiden var vi i Struer hos Torben.
Da vi kun var to, og vandrehjemmet
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kun kunne klare overnatning mellem
fredag og lørdag, fik vi en madras og
sov hos værten.
Vi fik kaffe og ostemadder og hygge-
snakkede, så det blev midnat, inden vi

kom i seng.
Lørdag morgen, inden vi havde fået
søvnen gnedet af øjnene, ankom Knud
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lede fire oringe til topstykket, da det
lækkede med olie, men da BMW' en
er af ældre dato, var det ikke lagervare.
Tilbage til Struer, her fik alle tanket, og
det foregik hos Håhr, for som Torben
sagde, når de lokale bilister så en bil
på en anden tankstation i byen, var de
sikre på at det var en udenbys. Håhr

Oluf. Koft tid efter kom også Peter Høy
og Preben Asmussen. Alle blev bæn-
ket ved det store morgenbord, der nok
var et trestjernet hotel værdigt.
Ring-ring, - - Torbens telefon ringede.
"Ja, ja, ok!", derefter rejste han sig og
begyndte at tage tøj og hjelm på. Han
fandt også en 5 liters benzindunk frem.
Nu var vores nysgerrighed vakt, så vi
ville med.
Det var Steen, der var kørl tør 200 m
fra byskiltet i Struer.
Efter at han havde fået benzin, kørte
vi alle til Kok MC i Holstebro, jeg mang-

havde i mere end 6t år, ligget 6n krone
under de andre tankstationer. Efter op-
tankningen hentede vi Torbens kone og
kørte til fabrikken B&O.
M fik først lidt historie fra dengang B&O
kom til Struer. De begyndte med at
fremstille reservedele til dansk biograf-
uds§r. Derefter var det opladere til de
første transistorradioer. Alt dette blev
fremstillet på en lille gard, uden for
byen.
Da gården blev for lille, pengene var
små og et lån umuligt, gik man til kom-
munen. De gik med til at bygge en
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skole, som B&O kunne leje billigt. Pen-
gene var så ikke spildt, hvis det ikke
gik, så havde man trods alt en ny skole.
Torben blev ansat på B&O, for en snes
år siden, som ingeniør. Han arbejder i

komponenterne testes for egensving-
ninger (resonans). Ved hjælp af ultra-
lyd blev en plade sat i usynlig bevæ-
gelse, ovenpå stod en holder med otte
små metaltråde med en længde fra 2 -

en afdeling, hvor man udsætter produk-
terne for transport og brugerbelastning.
Torben startede med at fremvise et28"
TV i emballage med en vægt på 68 kg.
Fjernsynet blev udsat for et fald på en
meter. Det svageste i TV'et er billedrø-
ret, det vejer 35 kg, og udsættes for 6
G. Testen udføres ti gange. Dernæst til
fjernbetjeningen, fald på 80 cm ned på
et trægulv i både vandret og lodret stil-
ling.
I næste lokale blev en CD-afspiller sat
op på en stor rysteplade, der stod det i

seks timer, med rystelser i fem cm
højde med to ryst i sekundet. En simu-
lation af transport i bjergrigt område på
grusveje. Så kom vi til stedet, hvor

12 cm. Lyden i lokalet blev ændret, trå-
dene stod og dirrede. Nu blev lyset sluk-
ket, og en stroboskoplampe blev tændt.
M så nu trådene stå stille, Torben æn-
drede så på lyden, (frekvensen) og vi
så at den lange tråd lignede et S. Da
lampen blev slukket og lyset tændt,
kunne vi se den lange tråd stå og dirre,
men øjet opfangede ikke S formen.
Disse svingninger er alle el-apparater
udsat for, da både el og lyd er sving-
ninger.
I et klimarum blev komponenterne ud-
sat for temperaturer fra +75 til -25 gra-
der C. Luftfugtigheden kunne s§res fra
0 til 95%. Nogle skulle lige prøve en
Iuftfugtighed på 95%, dog ikke ret
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længe.
Det er en nødvendighed at man tester
i klimarum, da det ikke er alle materia-

ler, der udvider sig lige meget. (Glas
forandres ikke, mens plastik ændrer sig
meget). Det er altså ingen nem sag at
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lave et TV. Komponenterne testes også
i kunstig sollys af hensyn til lak og over-
fladebehandling m.m. Endvidere kom

et TV i et rygeskab, hvor der blev
afbrændt 1200 cigaretter (Prince, ink.
told og afgift), et stk. hver 10' minut.

l.
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Skabet blev åbnet, men ingen havde
lyst at røre eller lugte til det.
Endvidere testes komponenter for syre,
da vi alle afgiver syre (sved) når vi rø-
rer ved noget, dette er nok særlig fjern-
betjeningen.
M gik igennem lokalet, hvor højtalere

billede i det ene hjørne, der så kan
maksimeres hvis der kommer noget
interessant.
Undervejs tilbage til cyklerne, gik vi
igennem kantinen, hvor Steen tog en
arbejders levninger. Smagte melonen
godt?

v

blindtestes. Dette sker bag en skaerm,
6n betjener højtalerne, en anden lytter
både til egne og konkurrenters produk-
ter. Hermed slut i testafdelingen.

Vi gik så op i demonstrationslokalet. M
så alt hvad B&O har at byde på, og vi
fik lov at prøve produkterne. Torben
blev spurgt om fremtiden for fabrikken,
da PC markedet vinder større indpas.
Han mente at det nok blev en kombi-
nation af de to medier: hvor børnene
sidder i stuen og ser DVD film via hu-
sets PC på fjernsynet, mens den der
arbejder på PC'en, har et fjernsyns-

Klokken var nu mange, så vi kørte om
til Torben. Hans kone Vibeke, havde
madpakkerne klar. Derfra var vi flere
på turen, da Torbens datter og fyr kørte
med.
Turen gik sydvest om Kilen og til Nis-
sum Bredning, hvor madpakkerne blev
fortæret. Synet herfra var Limfjorden,
(se forsiden), og vi var på stedet, hvor
Hans Kirk skrev romanen Fiskerne.
Derefter gennem Lemvig, Harboøre og
Thyborøn, hvor vi sejlede til Agger
Tange. Ad små veje kørte vi til Mlsund,
over broen til Mors, hvor vi gjorde holdt
på en rasteplads. Så kom en overra-
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skelse, som ved et trylleslag kom kaf-
fekande og bægre på bordet, der var
virkelig tænkt på alt.
Kaffepausen blev dog brat afbrudt af
en mejetærsker, der kørte bag et hegn,
der grænsede op til rastepladsen. Der
stod en støvsky uden lige fra den, så vi
måtte søge dækning. Afsted i en fart
mod Sallingsund, som nu krydses af en
bro, nogle af os har nok prøvet at sejle
med Pinen og PIagen, men det er for-
tid. M gjorde holdt ved Spøttrup Slot.
I Mnderup måtte Steen tanke, den slu-
ger noget benzin, sådan en firecylin-
dret. Tilbage til Struer.
M slog os nu ned på sladrebænken, den
er opsat for enden af den stille villavej,
hvor Torben bor. Her fik vi den eneste
øl på hele turen, og aftensmaden blev
bestilt på byens pizzaria. Mens Mbeke
hentede pizza, slog Steen telt op i ha-
ven. Aftensmaden nød vi sammen med
vin og snak. Efter maden kørte Peter
og Preben tilbage tilAls. En tur på hen-
ved 800 km på en dag.
Vi andre hyggede videre inden vi fandt
i seng.
Søndag morgen, efter morgenmaden,
kørte Knud Oluf. Vi andre pakkede
sammen, og kørte sammen med Tor-
ben og Mbeke ad små veje til vestky-
sten. M nød synet af gæssene, der trak
i store flokke på en skyfri blå himmel.
M så en parkeringsplads ved en lands-
bykirke, hvor bilerne holdt parkeret
langt ud på vejen. Folk gik langs
afuandingsgrøfterne og plukkede rør og
dunhamre, i næste by så vi at de blev
solgt i bundter.
I Torsminde gik vi ud på molen, hvor vi

drak kaffe og spiste kiks.
På museet så vi resterne af det engel-
ske krigsskib, der forliste en juleaften i

forrige århundrede, hvor mere end 11 00

mennesker druknede og kun få blev
reddet. Efter museumsbesøget tog vi
afsked med Torben og Mbeke. M tak-
kede for en dejlig weekend.
Bent, Steen og jeg fortsatte langs
vestkysten ned til Hvide Sande, hvor
vi spiste middag, og planlagde ruten
hjem. Jeg ville gerne over Blåbjerg,
Børsmose og Oksbø1, men folk var
trætte, så vi valgte den lige vej hjem,
dog med en afstikker i Bramming, for
Steen skulle igen tanke.
(Teddy ville også tanke, da han lige
havde fået et plastkort til OK,- men den
virkede ikke? - Teddy havde opbevaret
kortet i lommen, sammen med nogle
magneter jeg skulle have, så!)
I rundkørslen i Gabøl kørte Steen mod
Haderslev, Bent og jeg foftsatte mod
Hovslund Stationsby, hvor Bent kørte
mod Genner, og jeg mod Tumbø|. Da
jeg var færdig med at pakke ud, skulle
regnskabet gøres op:779 km.21,3 på

literen.
Til slut tak for samværet, tak til Torben
og Mbeke for en super hyggelig week-
end.

y
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Kolonnekørsel!
lndsendt af Preben Asmussen

Det er både fascinerende og sjovt at
køre motorcykel i en gruppe, men det
er bestemt ikke ufarligt. Det er derfor
vigtigt, at vi følger nogle få enkle ret-
ningslinjer, både for egen og andres sik-
kerhed.

lndtag en zig-zag-formation under kørs-
len ved skiftevis at vælge venstre og
højre side af vognbanen (hhv ved
midter- og kantstriben). Defte giver et
større synsfelt og bremselængde - og
et bedere og større udsyn over alle de
andre mc'er i kolonnen. Desuden får
det gruppen til at syne af mere for de
øvrige trafikanter - vi bliver til en ko-
lonne - som de i højere grad vil respek-
tere. Det skal de også iflg færdelsloven,
der taler om fri passage for kolonner
og sluttede optog.

Overdriv din placering i formation lidt:
Foruden øget bremselængde efterlader
det ikke nogen fuivl hos de andre mc'er
om du er venstre- eller højremand. Det
er meget vigtigt, at du hele tiden hol-
der din bane - også i sving og kryds -
undgå at snitte hjørner og slingre fra
side til side eller ligge i midten.

Kolonnen bygges op bagfra: Bagerste
mc er altid venstremand og man finder
derfor sin korrekte placering ved at
kigge bagud. Overhalinger staftes af
den bagerste mc, der lægger sig ud og
lukker af for bagfra kommende trafik
når der er fri bane.

Afstanden aftrænger af farten og især
forholdene. Oftest vil det passe med
en afstand på mindst 1 sekund, hvilket
svarer til godt 15 meter ved 60 km/t.
Når man skal standse, f.eks. ved en
vejudmunding, et kryds eller andet,
klapper man zig-za g-form ationen sa m-
men ved at højremanden kører op på
siden af venstremanden. Derved bliver
kolonnen kortere og deltagerne får
bedre udsyn og orienteringsmuligheder.
Desuden bliver det lettere for gruppen
at komme i gang igen og komme sam-
let over en krydset vej. Dette bliver for-
håbentligt ikke noget problem, da
hjælpekørere vil sørge for, at der er fri
passage i samtlige kryds. Jernbane-
signaler og udrykningskøretøjer skal
respekteres.

Forrest i kolonnen kører en "stifinder"
fra arrangørgruppen. Han vil holde et
jaevnt lavt tempo. Passer din mc ikke
til dette jævne tempo, så placer dig
længere nede i rækken, da tempoet
bagude varierer en del. Dette besder
tii gengæld, at man skal være ekstra
opmærksom på sine medkørere. Er du
ikke fortrolig med kolonnekørsel, så
vælg en plads fremme i rækken. Hold
altid din plads i kolonnen under kørsel.
Får du lyst til at skifte plads, så gør det
under en pause, som der vil være
mange af. Bagerst kører en opsamler,
som hjælper hvis nogen får problemer.
God tur og pas godt på dig selv og de
andre.
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Smedevænget 34 . Guderup .6430 Nordborg

TltJfex: 74 45 94 ZB

Altid 100 dæk på lager
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kommend" affalf.ge-
menter

NOVEMBER
21. Generalforsamling kl. 14.00.

(Se tnde i bladet).

DECEMBER
12. Julestue k!. 14.00.

(Se inde i bladet).

JANUAR 2OOO

19. Onsdagsmøde hos
Verner Jensen, Kongensgade 32,
Stollig, 6200 Abenrå.

FEBRUAR
19. Besøg på Trykfarvefabrik.

Hvordan laves trykfarver?
M besøger BASF Tryksystemer,
Pantonevej 2 i Vamdrup, der bl.a.
fremstiller farver ti! ugeblade og
papkartoner.
M kører fra stranden i Abenrå kl.
13.00 - på MC - - eller i bil!

MARTS
5. Tøndeslagning hos Kaj's MC,

Abenråvej 1, 6400 Sønderboorg
kl. 14.00.

Medlem nr. 100?
Medlem nr. 100 blev

Kurt Hansen, Havnbjerg.

SMCC siger tillykke med
6t års kontingent gratis.

Regnskab for SMCC for lggg

lndlæoter:

Kontingent(109 medlemmer) 13495,00

Div salg $6,00
Renler 

3,gg
lndtægten att t4134r8

Udoifler:

Kubrtken inkl. kuverter 6g15,00
Frmæfter 

2624,50
Adm. omkoslninger 12g3,S0

&ver 
612,45

Generalforsamling nov.9g 756,00

Fastelavn 
5g0,S0

St &dedagsaften 100,00

Mølleløb

Abæk+teekend ,ffi:iå
Besøg på lodsbod Atenrå Havn fi220
Udgifteriatl t4t?680

14.10 99

Areh underskud

Beholdning giro 8366,61

Kasebeholdning 939 25

iall 9304,86

Regnskabet godkendt

41,92

Formue pdmo

Underskud

Formæ ultimo

9346 88

4192

9304,S

-
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Tvlærø,ef,øge
Egon Mllumsen,20110 - 50
Rikke Palmholdt, 8/10 - 30


