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HJ.4ELP søees - SMCC 'mangler en redaktør/er.
Da vores redaktør pludselig har forladt os mangler vi
ambulancehjælp til den fremtidige udsendelse af vores blad.
Så har du lyst og tid så ring til en fra bestyrelsen, og få en snak
om det.
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SMCC's hjemmeside!

SMCC vil frenrover her på siden annoncere med klubbens produkter
Her vil også biive plads til små meddelelser til medremmerne.

SMCC tilbyder: Bestyrelsesmøde
T-shirts i størrelserne Har I noget bestyrelsen skal
S-L-XL-XXL stk. kr. 60,- diskutere, kan I indsende det til
(M midlertidigt udsolgt) ei af bestyrelsesmedlemmerne- Stofmærke str. kr. 25,-
Klæbentærke stk. . . kr 5, -
Teltvimpel stk:. kr. 140,- Nye medlemmer:

Vi er nu oppe på 123 
-betalende medlemmer

(og flere er på vej!)

Kan købes ved SMCC's
arrangementer eller bestilles
ved formanden på 7 aaO400B

Sidevognskørekort
Sidevognskørekort vil her
i efteråret kunne
erhverves for kr. 300,-

Onsdagsmøder
Bestyrelsen efterlyser nogle Egen sidevognscykel må
medlemmer. der kunne tænke gerne medbringes
sig at holde et onsdagsmøde Meld jer hurtigt til formanden

pa tlf 74404008 -
de der kommer først til mølle ..

-
Bestyrelsen iSMCC:
Formand: Poul Madsen, Lille Mommarkvej 39, Lille Mommark, 6470 Sydals, Tlf. Z4 40 40 Og
Kasserer: Hanne wolff, Lærkevej 17, Nybø|, 6400 sønderborg, Tlf .74-46 Tg g2
Næstformand: Teddy sztuk, Tornhøjvej 25, Tombøt, 6200 AbLnrå, Ttt.74 6g 5g 20
Bestyrelsesmedlemmer:
Verner Jensen, l(ongensgade 32, Stollig, 6200 Abenrå,Itf .14 62 16 21
PeterJuhler, Møimark Søndergård, Bønnelandsvej 4,6310 Broager, Tlf. 7444 1j 3s

SMCC - Giro 7 i5 33 25



TTL OPSLAGSTAVLEN:

August:
25.- Panthers Træf, Varnæs
28. Bakken lukker

September:
2.
6.
10.
20.

Oktober:

Speedway i Vojens
SMCC Rudbøl - vi kører fra stranden iAbenrå kl. 19.00
MC Kaffetræf, Esbjerg - Cafeteria Sydvesten
SMCC Onsdagsmøde Henry Heuck, Lillekobbel2, Kegnæs

SMGC Madpakketur til Arnis. Start Kruså fra P-pladsen
overfor Rita kl. 1 1.00
Husk madpakke og PASI
Stumpemarked i Kaltenkirchen
SMCC Onsdagsmøde Paul Juhler, Buskholmvej 7 Broager

7.

K /1ru 14.
25.

November:
11.
25.

December:
9.-10 MotorradWeihnachtsmarkt, NeumUnster
10. SMGC julestue Bovrup Gæstgivergård kl. 14.00

Stumpemarked i Herning
SMCC generalforsamling Bovrup Gæstgivergård kl. 14.00



På tur til motorcyklens
Mekka

Af Teddy Sztuk

Det siges, at en rettroende muslim
mindst en gang i livet skal besøge
Mekka. Hvad Mekka er for en
,- ;lim er THE ISLE OF MAN for en
motorcyklist. For mange af os var
det faktisk 25 år siden, vi var der
sidst.
Forberedelserne startede al lerede
sidste efterår. Det skulle byttes
vagter, og hen mod jul blev
færgebilletter bestilt; via lnternet
blev Man's turistkontor fundet og
kontaktet. Senere blev en annonce
indrykket i den lokale avis om et
sted at bo. På den kom der flere
henvendelser tilbage, og vi tog det
bedste af dem.
Man er en af de britiske øer, den
ligger i det lrske Hav, lige langt fra
England, Skotland og lrland. Den
står under den britiske krone, men
er ikke en del af det forenede
p.'ngerige. Det forenede kongerige
tpr sig af Man's forsvar og
udenrigsinteresse for en beskeden
sum årligt.Øen har dog sin egen
særaftale med EU. Love vedtaget af
parlamentet i London gælder kun for
Man, hvis det udtrykkeligt er nævnt.
Ellers er Man selvstyrende, udsteder
egne penge, har eget skatte- og
afgiftssystem. I ndkomstskatten
erlav, arveafgifter findes ikke, men
der opkræves told og moms.

Parlamentet på Man anses for
verdens ældste eksisterende, det
stammer fra vikingetidens ting og
bærer endnu et norskpræget navn
Cout of Tynwald, dvs. tingvoldi'etten.
Øens størrelse er 1,8 gange Als og
bebos af 65.000 indbyggere. I

Douglas er der 20 000 indbyggere.
Befolkningen er engelsktalende,
men det gamle gæliske mansk-
sprog er på vej frem igen Midt i det
20. årh. var det næsten uddødt, men
tales nu af 300, hvilket dog kun er
en tiendedel af de mansk-talende
ved århundredets begyndelse
Det nreste af Man er bjerglancl op til
620 m, men mod nord findes
lavland. Tidligere var der lidt
minedrift, det er nu ophørt.
lndustrien er beskeden og
fiskerimulighederne udnyttes for lidt
af Mansk-boerne, men kraftigt af
deres naboer Turisme er en stor
indtægtskilde. Særegent for Man er
de haleløse katte.
Onsdag:
Så kom afrejsedagen endelig. Eva
var taget på ferie andetsteds, så jeg
havde hele huset, og det meste af
dagen til at pakke i. Vejret var det
bedst tænkelige, sol og ikke for
varmt. Vi fem fra SMCC (Kaj og
Solvej fra Sønderborg, Poul
Petersen fra Nordborg, Torben
Jørgensen fra Struer og
undertegnede) havde aftalt at
mødes kl. 17 på Håhr's benzintank i

Esbjerg en time før atgang. Ved 14-
tiden kom PP forbi for at
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aflevere nogie blade, en aftrækker
m.m Han havde som sædvanligt
travlt, han viile op og sige farvel til
sine børnebørn i Haderslev. En time
senere kom Kaj og Solvej for at tage
mig med. Vi havde aftalt at følges til
Esbjerg. Jeg havde en stor
madpakke cg en termokande med
kaffe med til at nyde på færgen. På
den måde kunne man spare at købe
aftensmad, inorgenkaffe og frokost.
Derfor kunne man da godt nyde
sejlturen i fuide drag. Om aftenen
var der kabaret og anden
underholdning. Det var meget
hyggeligt. PP havde selv taget en
hel kasse øl med til turen. Nogle af
dem skulle have været nydt,
medens vi så pigerne danse, dette
var jo billigere end at give
restaurationspris. Dette var tjeneren
ikke så glad for, da han mente, at
han skulle leve af at sælge dem
Torben fortalte, at turen til Man var
hans 50 års fødselsdagsgave fra
hans kone Vibeke I receptionen
hentede vi et stort badehåndklæde,
mod at vi beialte en femmer. Efter
brug kunne vi bare lade det ligge i

kahytten, dette var da bedre end at
køre hele næste dag med en vådt
håndklæde pakket ned i en
srdetaske.

Torsdag:
Om morgenen, da jeg sad med min
termokande med kaffe og den
medbragte morgenmad, kom PP op
med en af sine øl i hånden. Den
havde ikke stået på bordet mange
minutter, før der kom en herre med
rystende hænder og et meget
bedende blik og spurgte, om den øl

var til salg, for der var lukket overalt
på skibet. Han gik naesten
grædende bort, da PP stak ham en
hvid løgn om, at det var den eneste
ene, og at den skulle holde hele
dagen. Det meste af formiddagen
nød vi at sidde over
kommandobroen på skibet og nyde
udsigten. Kaj og Solvej fortalte, som
de sejlkyndige de er, om bøjer,
farver, vigepligter og om de skuile
passeres høye eller venstre om.
Hen ad formlddagen vekslede jf
penge. Ved et-tiden anløb vi

Harwich, hvor vi blev gjort
opmærksom på at stille uret en time
tilbage. Kort efter fik vi lov til at gå
ned til vore motorcykler. Da vi skulle
til at køre, opdagede jeg, at mit
baghjul var fladt Heldigvis havde
jeg medbragt en spraydåse med
dækpilot, så få minutter efter var vi
klar til afgang. Da alle var klar til at
køre, var der to på en MC, der
spurgte, hvor vi skulle hen, de
havde aldrig været i England før. De
ville til Man, så de kunne da bare
hænge på, men vi måtte dog
fortælle dem, at det nok ikke var så
let endda, hvis de ikke havde bestilt
billet til færgen, men de var fødte
optimister De hang qå me! håty
om at komme med alligevel.
Vejler var overskyet, og de første
kilometer mod Colchester faldt der
en let regn, men det blev faktisk
også den eneste regn, vi fik den
dag. Da jeg har været i Englancl og
Skotland mange gange, var det
naturligt, at jeg kørte forrest, men
det skulle i løbet af få kilometer .'rise

sig, at de kort jeg var i
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besiddelse og havde fået lagt i

laminat, så de kunne tåle fugt, var
20 år gamle, og de numre, vejene
havde dengang og nu var vidt
forskellige. Der var heldigvis andre,
der havde medbragt nye kort, så vi
kom da fremad. Da jeg kørte forrest,
var det temmelig svært at se PP i

spejlet, han kørte uden lys på. Han
forklarede dog, at det var for ikke at
blaende de modgående trafikanter,
r''r nå[ vi kørte i venstre side og
Yvde asymmetrisk lys på, kunne
det blænde (Jeg så dog ingen, der
blinkede med lyset til mig eller de
andre).På20 år er der sket meget i

England, der er kommet mange
fotofælder op, og der skiltes overalt
På et tidspunkt, da jeg i en
rundkørsel var i tvivl om, hvilken vej
vi skulle, måtte vi køre en ekstra
omgang. Dette måtte jeg høre for
flere gang. Torben gav dog senere
en ekstratur. Hen ad kaffetid fandt vi
en lille butik, hvor vi kunne handle
ind, da maven gjorde opmærksom
på sin tilstedeværelse. Omkring
Cambridge kørte vi på motorvejen,
da vi måtte erkende, at det gik for
langsomt ad hovedvejene. Det blev
til yderligere to strække-ben pauser,

g ;: yiå I [: #it:J:Tff: 5:Ji
var da trods alt på ferie og tid havde
vi masser af, da vi først skulle sejle
fra Heysham næste dag ved
tolvtiden.
På motorvejen kom farten også op,
vi kørte med 1 10-130 km/t, Stor var
vores forundring, da også mange
lastvogne kørte med samme
hastighed. Langs motorvejene er
der sat overvågningskameraer op,

og der skiltes med store elektroniske
lystavler om vejarbejde, omkørsel,
kø m.m., men det er også
nødvendigt, da trafikken er meget
tæt. Flere gange måtte vi snegle os
afsted. Det var svært at holde
samling på fem motorcykler, dvs..
fire, for PP kryosede fra nødspor til
fjerde vognbane og tilbage til
midtersporet for om muligt at
komme halvanoen billængde
laengere frem.
Første gang der skulle tankes, gik
det op for 6n, ai 98 oktan med
tilsætningsstof lå omkring 1 1,50-12
kr. pr. liter.

.... Fortsættelse følger i næste nr,

kunne få en god plads

Send en lille eller stor
artikel on, en oplevelse
som du har haft til et af
b esty r e I s es me dle mmer n e.

Hvis du hør mulighed
derfor så rneget gerne på
en diskette, og gerne
skrevet i lltord-97.

På forhånd tak ! ! !

Her er det så at din artikel

næste gang !!!
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Det koster det at tage til
lsle of Man på MC
( i hvert fald for mig )

Af Poul Petersen

Ofte høres diskussionen om, hvad
det koster at tage til TT på lsle of
Man. Her er hvad undertegnede har
oplevet
Man kan feriere dyrt eller billigere
Foi'at få en fornemmelse af, hvad
jeg gjorde, er aktiviteterne i grove
træk beskrevet Vi var flere afsted
Vi kørte relativt langsomt (100-120
km/t)

Turen: Afgang fra Nordborg til
Esbjerg onsdag den 3'1/5.
Færgeafgang Esbjerg 31/5 med
ankomst Hanruich 1/6.
Bed & Breakfast omkring Liverpool
(preston) til 15 pund (kurs 12,40)
Færge fra Heysham til Douglas, lsle
of Man, fredag 2/6 (ankomst midt på
eftermiddagen).
lnclogering sammen med andre Bed
% Breakfast i Douglas fra 2/6 til 9/6
(1E pund pr. dag).
Afgang mod London 9/s med
ankomst til billigt (og godt hotel) til
en pris af 23,50 pund pr. dag. Vi gik
rundt i den indre by hele dagen 10/6
med spisning på restaurant.
Afgang fra hotellet 11/6 mod
Harurich med ankomst Nordborg
12t6 kt 15 30

Levemåde: Vi startede hjernmefra
med madpakker, der rakte den
første dag. Selvom vi anmodede om

Bed & Breakfast, var der ikke
morgenmad ncgen steder. Det
måtte vi selv sØrge for. Kogeplader
m.v. var til stecje alle steder. Vi
lavede madpakker, hvor det ellers
var muligt at købe ind og tilberede.
Tre til fire gange er der spist ude,
sådan på pizza-plan. De7 dage på
øen lavede vi mad selv med indkøb i

byens supermarked.

Pub-besøg er et must: Tre stor, !

(knap 0,5 liter pr. stk.) pr. aftenrfh-
besøg er passende dosis (for mig).
Jeg var der naturligvis hver aften.
Øllet er kraftigt i smagen, men
spiritusindholdet er noget lavere end
vi kender i Danmark. Sidder man i

pubben fra kl. 20 til kl. 23 kan
indtagelsen faktisk ikke mærkes. En
Guinnes koster 2,20 pund.

Som tilskuer til race: Det er gratis,
men anvendes de opstillede bænke
de gode steder, er prisen ca. 3 pund
pr. person pr. dag. Der er race
lørdag, mandag, onsdag og fredag.
Den sidste dag var vi ikke til race,
da vi sejlede tidligt om morgenen

Ture på øen (øens længde ca. 40
km, bredde ca. 15 km): !
Søndag på tur racerbanen rundt -
(godt 60 km) med kik på, hvad der
er af interessante steder m.v.
Tirsdag på tur til øens sydligste
punkt (skøn lille cafe med god kaffe
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og kæmpe iagkage med jordbær)
Skøn natur og dejlige byer, hvor der
altid er en skøn cafe
Torsdag på tur til øens nordligste
punkt. Her er helt fladt i modsætning
til resten af øen. Der er nok af gode
ting at få ticjen til at gå med. Kun
fantasien sætter g rænser.

Økonomi:
Færgebi llet Esbjerg-H a nruich/retu r
ur 1642,-

.y'ergebi llet H eysh am-Doug las/retu r
kr 1540,- (forholdsvis dyrt for de
100 km)
Logi i alt kr 2350,-
Benzin kr. 825,- (78 liter) for 1823
km
Kost og pub-besøg kr 1960

I alt for de 12 dage kr. 8317,-

Vi ønsker hermed god
bedring til vore to RACERE -
Svend og Peter lll

J

'§Ltr#P'
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Med damphamme en og missekatten
på ferie i Sverige

af Hanne Wolff

Forhistorie: Peter Rudolph havde
det sidste par år gentagne gange
prøvel at overtale mig til at udskifte
min lille XT 250 med en lidt større
maskine Der var alt for stor forskel
på Pascal's Kawa 1000, Peters
Guzzi 500 og min lille kvart-iiter-
maskine, når vi var på tur sammen.
Pascal tog det første skridt (nedad)
og udskiftede Kawa'en med en SR
500, og i efteråret 1999 modnedes
tanken hos mig om at få en lidt
større maskrne. Men hvad skulle det
være for en - og kunne jeg så få
solgt den lille XT'er? En dag, da jeg
besøgte lngrid og Poul, nævnte jeg,
at XT'en måske var til salg - og så
git< det pludselig stærkt - kun et par
dage senere ringede Poul for at
høre på prisen, for måske var det
noget for Karsten, lngrids søn, der
netop dengang var i gang med at
tage kørekort. Nu var det pludselig
alvor - skulle jeg virkelig sælge
XT'en, der havde tjent mig trofast i 4
år? Den blå avis blev konsulteret for
at se, om der var et godt alternativ -
og pludselig så jeg en annclnce for
en Suzuki GS 500E til en rimelig
pris. Hele eftermiddagen ringede jeg

- der var hele tiden optaget, men
endelig kom jeg da igennem og fik
aftalt en besigtigelse og prøvekørsel
den følgende dag - og så 'rar jeg
solgt. Den var bare så lækker at
køre på, og prisen var også helt

rigtig, så kun få dage senere var den
røde Suzuki min og XT'en var solgt
til Karsten. Efter 3 ugers kørsel
nærmede vinteren sig, og jeg måtte
modstræbende stalde
nyerhvervelsen op for vinteren

Men sådan en maskine skulle jo | ;

også bruges fii noget, og i foråret:
2000 besluttede jeg så, at
sommerferien i år skulle foregå på
motorcykel. Nu havde jeg læst
alverdens beretninger om
mennesker, der kørte jorden rundt
på motorcykel - også i en mere
moden alder, så det måtte vel være
muligt også for os. Men 2/, uges
sommerferie rækker ikke rigtig til en
tur jorden rundt, så vi måtte finde på
noget andet. Det dårlige sommervejr
var udslaggivende - vi ville køre til
Sverige, som vi kendte godt, og vi
ville ikke ligge i telt, for det er alt for
surt, når det regner. Derfor lejede vi
en lejlighed oppe i skisportsområdet
Sålen ca. 600 km nord for Varberg.
Pascal gik i gang med at gøre sin
SR50O ktar tit en ferietur - O
bagagebærer og sidetasker blev
monteret. Bagagen blev reduceret
til hvad der kunne ligge i to store
vandtætte bagagepøller (fra Hein
Gericke i Handewitt - pris DM
35/stk.!)), min store topboks,
Pascals sidetasker (der var fyldt op
med konserves og værktøj) samt en
tanktaske.



I øvrigt startede vi med et lille uheld:
Vi kørte til V. Sottrup for at tanke -
og da Pascal ville sætte SR'en på
srdestøttefoden, væltede den. Dei-r

var simpelthen alt for sidetung på
gi-und af indholdet i sidetaskerne! Så
resten af turen måtte jeg, hver gang

§kulle holde, parkere Suzuki'en,
I-ffie hen bag SR'en og støtte den,
mens Pascal steg af og så hjælpe
ham med at få den op på
centralstøttefoden. Hvad skulle han
dog blot have gjort uden mig?

Vi startede turen med at køre op til
min onkel og tante, der bor nord for
Randers - her blev vi beværtet på
bedste vis og overnattede 6n nat,
inden vi kørte ned til Grenå for at
starte selve Sveriges-turen. Efter
flere uger med koldt og vådt vejr
startede iuren med solskin - det var
bare lækkert! Jeg fik mere sol på
faergen, end jeg havde fået hele
sommeren indtil da. Landgangen i

Varberg er lidt af et mareridt. Der er
simpelthen alt for lidt plads på

-$h"n til alle de køreløjer, der skal
fra færgen på en gang. Men vi fandt
da motorvejen mod Goteborg og
kom afsted. Jeg er hver gang
betaget af de høje klipper, der ligger
lige ved siden af vejen, når man
kører fra Varberg mod G6teborg -
så føler jeg for alvor, at jeg er
kommet til Sverige. Det var en fec
fornemmelse at køre og vide, at nu
var drømmen ved at gå i opfyldelse

- vi var virkelig på vej på ferie på
motorcykel! Vi kør1e ca. 300 km til
en by, der hedder Amål på
vestsiden af Vånern -- her havde vi
bestilt plads på et vandrerhjem
Efter indkvartering fik vi os en stor
pizza - efter Pascals udsagn den
bedste han nogensinde har fået
(med masser af chili og hvidløg) -
nede i Amål by.

Vi mødte et dansk ægtepar på
vandrerhjemmet. De kom lige fra det
nordligste Sverige - nærmere
bestemt Kirkenes. De fortalte, at det
regnede heftigt nordpå i Sverige, og
at camprngpladsen i Mora (Dalarna)
stod under vand. Vi glædede os
igen over, at vi ikke havde taget telt
med, men skulle overnatte i et rigtigt
hus.

Lørdag den 1 517 kør1e vi videre
nordpå. Vejen nordpå fra Karlstad
op mod Malung er uti'olig flot - den
kan anbefales! Undervejs standsede
vi for at tilbyde vores hjælp tii en
motorcyklist, der havde gjort holdt
på en rasteplads, hvor han havde
spredt hele sin bagage ud. Det vtste
sig, at det var en hollænder på en
SR 500. Han havde problemer med
sit bageste kædehjul, hvor flere
tænder var knækket! Vi kunne jo
ikke rigtig hjælpe, kun anbefale ham
atkøre til Goteborg, hvor han nok
ville kunne finde en forhandler.
Mens vi stod og snakkede med
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ham, sagde han pludselig, at Pascal
da cgså havde et problem - det så
ud, som om der var olie over hele
venstre side af SR'ens motor!
Pascal blev helt hed om ørerne -
indtil vi fandt ud af, at det var en
Coladåse i tanktasken, der havde
læki,:et. Puha, så var vi mere rolige -.
turen kunne gå videre. Sidst pa
eftermiddagen nåede vi op til
lejiiEheden Vejret blev lidt mere
gråt, jo længere nordpå vi kom, og
det s:idste stykke kunne vi se, at det
netop havde regnet. Men vi kom da
helt derop i iørvejr.

Lige til orientering: Skisportsområdet
omkring Salen (ca. 1000 m over
havet) er nok mest spændende om
vinteren. Der hvor vi var (StOten),
sker der ikke en sk.. om sommeren.
Lejligheden lå i et stort kompleks,
omgivet af bjerge med skiløjper.
Selve komplekset er udstyret med
bowlingbaner, legeplads til børnene,
svØmmehal, butik m.m., men intet
var åbent om sommeren - der var
faktisk kun lejlighederne. Til
gengæld var det billigt - kr. 1010 for
en uge.

Søndag var det regnvejr, men vi
trængte også meget til at hvile os,

så det gjorde egentlig ikKe noget. Vi
nøjedes derfor med en iille
spadseretur sidst på eftermiddagen.
Vi priste os lykkelige for, at vi havde
taget konserves med, for den
nærmeste indkøbsmulighed lå over
20 km borte.

Mandag var vi imidlertid nødt til at
proviantere, og for at spare benzin
lod jeg mig overtale til at sidde
bagpå SR500'en ned til Sålen by-ap
fm ira lejligheden. Når ,rn n, {r;
vant til at køre selv, er det ikke
særlig spaendende at sidde bagpå:
enten kan man ingenting se, eller
også får man hold i nakken af at
kigge over kørerens skulder! Og når
man kører i det nordlige Sverige, er
vejene ikke lige ret længe ad
gangen - de svinger faktisk hele
tiden, derfor er det vigtigt at finde ud
af, hvornår man skal læne sig til en
af siderne. Vi fik købt lidt mad nede i

Sålen og ledte forgæves efter
kædespray, som vi selvfølgelig ikke
havde fået med hjemmefra. Vi fandt
en tube fedt, som måtte kunne
bruges. Heller ikke pærer til Pascal's
blinklys kunne fås. Resten af turen
måtte han altså række armen ud,
når vi skulle dreje! L
Tirsdag ville vi en tur til Norge.
Grænsen lå kun ca. 5 km fra
lejlighedskomplekset, havde vi
fundet ud af på vores spadseretur
søndag. Vi kørte derfor afsted ind i

Norge og nordpå et stykke vej
Undervejs var Pascal ved at køre et
egern over - det løb over vejen lige
foran SR'en, fortrØd, og løb tilbage
igen og klarede frisag. Det så ret
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sjc,vt ud og endte heldigvis lykkeligi
for egernet. Et stykke nordpå kørte
vi igen ind i Sverige - og kom ind på
25 km grusvej! Efter denne prøvels.e
nåede vi op til Njupesfallet -
Sveriges højeste vandfald (ca. 12A
m højt - til orientering er Victoria
Falls, Afrika's højeste vandfald 60-
108 m højt!). Fra parkeringspladsen
var der en gåtur på ca. 2 km op til
seive vandfaldet og det var umagen

lird - det var utrolig flot!

Onsdag regnede det atter det mesie
af dagen. Først sidst på
eftermiddagen var der et lille ophold,
så vi kunne gå en tur. I svensk TV
kunne vi se, at der længere nordpå i

Sverige var store problemer med
oversvømmelser p.g.af al den regn,
der var faldet. Hele byer var afskåret
fra omverdenen. Vi var spændte på,
om vi kunne undgå alt for megen
regn, når vi om lørdagen atter skulle
sydpå

Torsdag var vejret atter rimeligt -
der var op til flere blå områder på
hirnlen (ia, man lærer at være
taknemmelig for lidt!) Vi pakkede
iqen samnren og kørte afsted ind i

)tg" op mod Trysil
(skisportsområde ligesom Sålen) og
tilbage igen. Hele turen foregik i

lørvejr.

Fredag var det igen vådt og
overskyet. Men nu ville vi altså en
tur op på toppen, så vi begav os på
vei til fods op langs med en skilift-
rute. Det var utrolig hårdt, og jeg
blev helt svimmel, når jeg kiggede
ned. Halvvejs oppe fandt vi ud af,

hvorfor: vi havde begiiret os ud på
"World Cup"-løjpen, den allermest
stejle. Vi vendte om - jeg turde
simpelthen ikke kravle længere op
af skræk for at trimle ned igen. Vi
fandt så en anden skiirft-rute, der
ikke var nær så stejl ("Mormor's
styrtløb") og nåede da også toppen,
hvorfra der var en fin udsigt.
Hjemme i lejligheden rgen gik vi i

gang med at gøre klar til afrejse
dagen efter.

Lørdag var det rigtig fint vejr, og kl
10.00 var vi på vej sydpå igen Vi
ankom til Mora ved mrddagstid og
gjorde holdt midt i byen Vi vilie køre
sydpå på østsiden af Sillan-søen,
men det lykkedes ligesom ikke
rigtigt - søen var hele tiden på vores
venstre sidel Der var vist noget med
et vejskilt, vi havde overset! Pyt nu
med det - vejene her vest for
Siljansøen var gode atkøre på, og
der var masser at se på.

Ved Siljan-søens sydligste ende
holdt vi middagspause, og vi kørte
derefter videre ad gode veje og
nåede det forudbestilte vandrerhjem
i Grångesberg sidst pa

eftermiddagen. Vejret var stadig
rigtig dejligt.
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Proklama!
Sidste nummer af l^.ubikken blev
desværre lidt forsinket.
Grundet til det var, at billederne til
artiklen fra Elefanttr'æf 2000 var
dias. Ham der havde med dias at
gøre på trykkeriet, havde ferie, og
det fik jeg at vide, ca jeg ville hente
det færdige blad. Og desuden ville
det koste kr. 90,- pr. dias at få
scannet ind.

irr gik så en uge med at få lagt
blllederne på en CD hos Kodak, og
så til trykkeriet igen. Og så var
deadline jo overskredet - beklager.

Det blev bestyrelsen så lidt sure
over, og de mente, at man selv nemt
kunne lave bladet i Word, der både
har spalter og det, der skai bruges
Samt at udgifterne ikke blev så
store. Derfor er det fremover
bestyrelsen selv, der laver bladet

Med venlig hilsen
Eksredaktør
Steen H. Eriksen

Bestyrelsens
bcmmentar:
JUste nummer af Kubikken skulle
have været hos medlemmerne den
12.5. - men det var først
medlemmerne i hænde efter
Mølleløbet, dvs. omkring den 13 6
Ovenstående meddelelse fra Steen
kom bestyrelsen i hænde den 7.
august, hvorefter vi gik i gang med
at lave nærværende blad
Vi håber, at bladet Cenne gang trods
det tidspres, der er forårsaget af

Steen's sene udmelding, er
tilfredsstillende

Og i øvrigt opslås hermed en ledig
stilling som redaktør for Kubikken.
Er du ferm på en computer, og har
du i øvrigt lyst til at samarbejde med
bestyrelsen om at sende Kubikken
rettidigt ud til medlemmerne, så de
altid er orienteret om de kommende
arrangementer, så meld dig hos et
af bestyrelsesmedlemmerne I

- Det GODE NYE er, al han stger

der ER en gantmel mc i harx lade.

.- an HONDA.
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Kolonnekørsel

Vi fra bestyrelsen er efter den
onsdag, hvor vi var 32 MC'er, der
kørte til Rømø, blevet opfordret til at
geniage de regler, der er for
kolonnekørsel. Det er både sjovt og
spændende at køre i kolonne, men
ikke helt ufarligt. For egen og andres
sikkerhed er det derfor vigtigt, at
man overholder følgende
retningslinier:

. lndtag en zig-zag formation i

hø1re vognbane. På den måde
opfattes kolonnen mere som et
samlet hele, som bilisterne både
opdager og respekterer bedre.
Standser kolonnen, pakker man
zig-zag form ation en sa m men
ved at højremanden kører op på

siden af venstremanden. Derved
afkortes kolonnen til mindst
mulig gene for de andre
trafikanter.

o SØrg for at holde den valgte
placering, også i svingene.

. Hold afstand til den
torankørende (i samme spor).
Der bøi' være godt 10 m (eller
knap 1 sek.) ved 45 km/t (og
tilsvarende længere ved højere
hastigheder).

. På smalle veje vil kolonnen
undertiden fylde det meste af
vejbredden. Det kræver særlig
opmærksomhed, så vær klar til
at trække ind til en række, hvis
der kommer modkørende.

. Kolonnen må ikke skille ad.
Brug spejlene. Opfat dig selv
som ansvarlig for, at den

bagvedkørende er med.
Sakker han agterud, så saenk
farten. Kommer han ikke med
over lyskrydset, er det din
opgave at vente på ham, selvom
resten kører (dem foran skal nok
vente på dig)

. Udrykningskøretøjer skal
selvfølgelig respekteres. :

U
Forrest i kolonnen vil farten være
mindst. Er du mindre foftrolig med
kolonnekørsel, eller foretrækker du
en mindre anspændt kørsel med
mere tid til at se dig omkring, så
vælg en plads foran i kolonnen.
Længere nede i kolonnen varierer
hastigheden noget mere, men Cet
kræver mere opmærksomhed på

sine medkørere. Det er vigtigt at du
holder din plads i kolonnen til næste
stop. Får du lyst til at skifte placering
i kolonnen, så vent til efter en af
pauserne.
Vær meget opmærksom på
variationen af hastigheden. Følg
med, når hastigheden sættes op og
brems i god tid, når den sænkes

U

i ..t* .-c;§

, 5!e.' v, ikir,r tFi'r {d *g InrrflDr Ue!
:t:;Jr I
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Træf - udstillinger - motorløb

25.-27 august. Panthers Træf, Varnæs
Der er skiltet fra Bovrup og Varnæs
26. august: Powermeet, Broombasserne, Randers
28. august: Bakken lukker

2. september: Speedway iVojens
2. september: Alsløb - start hos Sjøholm, Sønderborg
2. september: Enduro - Kolding
3. september: Classic Cross, Nybøl-banen
3. september: VM Superbike, Assen, Holland

- 
10. september: MC kaffetræf, Esbjerg
Mødested : Cafeteria Sydvesten
10. september: VM Superbike, Oschersleben, Tyskland
24 september: Motocross DM, Nybøl

I oktober: MC Touring Camp lukker
7 -8 cktober: Enduro DM, Søgårdlejren
14 oktober: Stumpemarked i Kaltenkirchen

11 ncvember Stumpemarked i Herning

I -10 december Motorrad Weihnachtsmarkt
NeumUnster, Tyskland kl. 10-18

Mærkedage:
Tillykke til Henning Nielsen, Tandsellevej
der fylder 40 år

tD Et par interessante hjemmesider:
www.fstyr.dk
www. restinfo.dk
om nye regler for ophævelse af typegodkendelse

Denne nødavis er lavet af :

Hanne Woltf og PASCAL



Kommende

arrangementer :

For SMCC :

September :

6. Rudbøl - der køres fra stranden i Åbenrå kl. 19.00
20. Onsdagsmøde på Kegnæs ved Henry Heuck, Lillekobbel 2.

Oktober :

7 . Madpakketur til Arnis ( Kappeln syd for Flensborg ). Vi starter fra Kruså kl. I 1.00
fra P-pladsen overfor Rita - Husk PAS !!

25. Onsdagsmøde hos Paul Juhler Buskholmvej 7, Broager.

November :

25. Generalforsamling Bovrup Gæstgivergård, Bovrup kl. 14.00

December :

I 0. Julestue Bovrup Gæstgivergård, Bovrup kl. 14.00

-

Nyheder:
Shark og Schubert hjelme.

\_ 
-?

Tlf./tar: 74 459rl2A

Alle
mærker

Børnetøi.

Silkolene
Rigtig motorcykelolie

:-vqN :xl1t^':lg]..,.,,'n ^- l*l::;,# PcoogSuzuki 30og I mekaniker.
Michelin 45 scootere. I

Kawasaki Z 650,'79 - ikke klargjort | &nedq/ængel34. Guderup.64in Nordborg

Altid 100 dæk på lager Priserfra

Brugte motorcykler
Yamaha FZR 1000 Ecup, '94.. 107.000
SyzukiGSXR 250,'90 33.800
Suzuki GN 250, '92,,......... 19.900

Levering 1250,- kr.


