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I dette nr.fortæller Reinhard Nowak om sin tur tværs
over USA, Peter om sit weekend ophold på Ring
Djusland også Teddy fortæller videre om Man turen.
lndtil Formand Poul for vores "hjemmeside" op at stå
stiller jeg lidt af min til rådighed, hvor jeg vil forsøge
at orientere om det der sker i klubben imellem
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SMCC tilbyder:
T-shirts i str.
S-L-XL-XXL, stk. ....... 60,- kr.

M er midlertidig udsolgt

Stofmærke, stk. .......25,- kr.

Klæbemærke, stk. . .....5,- kr.

Teltvimpel, stk. ...... 1 40,- kr.

Kan købes ved SMCC's arrange-
menter, eller bestilles hos forman-
den på 74 40 40 0s.

Onsdagsmøder
Bestyrelsen efterlyser nogle med-
lemmer, der kunne tænke sig at
holde et onsdagsmøde.

Sidevognskørekort! Hvem vil
med? - Ring til Carsten
Schmidt,
ilf .74 40 70 32.

Deadline for næste nummer af
Kubikken er den 28. april. Send
noget til bladet!

Bestyrelsesmøde
Har i noget bestyrelsen skal disku-
tere, kan i indsende det til et af be-
styrelsesmed I e m m ern e.

Næste bestyrelsesmøde er den 26.
april hos Vivi og Steen.

Thk til Hanne Wolff
Som de fleste nok har bemærket fik vi
en ny kassere på generalforsamlingen,
ja ny er vel noget af en tilsnigelse, men
det blev som bekendt Teddy Sztuk,
som afløser Hanne Wolff, og her skal
lyde en stor tak til Hanne for det store
arbejde hun har gjordt for SMC=
Under Hanne's ledelse er økonomien
i SMCC blevet forbedret og
overskuelig, så vi idag har en klub med
en sund og fornuftig økonomi.
Redaktøren

Bestyrelsen iS.M.C.C.

Formand: Poul Madsen, Lille Mommarkvej 39,
Lillemommark,64T0 Sydals,lelf .74 40 40 08.
Kasss erer.' Ted dy Sztu k, To rn h ø jvej 25, Tomb ø1,

O2OO Abenrå ,telf 74 68 58 20.
N æstfo rm a nd.' Teddy Sztuk, Torn h øjv ej 25,
Tombøl,62OO Abenrå,lelt74 68 58 20.
Best. medl.: Verner Jensen, Kongensgade 32,
Stollig, 0ZOO Abenrå ,lel| 74 62 16 21.

Peter Juhler, Mølmark Søndergård,
Bønnelandsvej 4, 6310 Broager, lelf .74 44 11 35.
Steen Eriksen, Djernæsvej 119, Hoptrup, tlf.
74575855

sJ c.C.jite I 1s 3!--5

Redaktion:
Knud Oluf Petersen Bjolderupvej 27 6392
Bolderslev
lmail: knud-oluf@petersen-online
http : unnnru.petersen-on line.dk
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USA på tværs på motorcykel - fra
San Francisco/Ca. til Cleanarater/Fl.
15.-30. juli 2000

Oprindeligt var det planen, at købe eller
leje en motorcykel i USA, for så, at
sælge den ellertage den med retur.Jeg
fandt hurtig ud af, at en 5 år gamle
BMW med > 150.000 km koster i USA
det samme, som en ny i DK uden
j.ifter - hvor-for en BMW RllOORT
bTev købt hos Toftlund MC, pakket i en
trækasse, kørl til Bremerhaven og
sendt til Oakland/CA.
Der fik jeg den efter et par dage frigivet
og midleftidigt indregistreret i Florida,
hvor jeg havde fået kontakt med
Jeffrey i Clearwater, som gjorde
det for mig og som også tilbød
at sælge den for mig.
"Lonely Planet"-bogen over
USA kan jeg varm anbefale,
den er et meget nyttigt redskab

hele vejen igennem.
Detailkort over de enkelte stater
har også en stor nytteværdi. De
henviser til seværdigheder og
kønne ruter.
K_øreafstanden havde jeg
j';lået til ca. 5OOO km - det
bTev til 7.200, som blev
tilbagelagt på 16 dage, fra
lørdag, den 15. til søndag, den 30. juli
med to hviledage. Rejsehastigheden
havde jeg planlagt til 110 km/t., fordi
man derved stadig kan køre afslappet
og nyde udsigten. Overnatning skulle
ske på campi ngpladser (cam pgrounds)
eller motel, afhængig af forholdene. De
tre paktasker, som hører til MC'en
kunne rumme alt, bortset fra telt/
sovepose, som blev spændt fast på
bagsædet.

Her vil jeg lige indskyde, at jeg ikke
havde kørt MC i 30 år, bortset fra 2
prøverunder å 15 min. i ugerne
forinden. Denne model vejer 250 kg,
med bagage og mig, 350 kg, hvilket gav
min sved på panden - flere gange.
lnden min ankomst, havde en
hedebølge lagt sig over den syd-
vestlige del af USA, hvorved
temperaturen på hele turen kom til at
ligge mellem 30 - 45oC. Efter nogle
dage fik jeg købt en solcreme med
faktor 45, hvorefter jeg, uden
problemer, kunne køre i T-shirt, hele
dagen, alle dage.
Som de få faste punkter, jeg ville se,
varYosemite Parken, Death Valley, Las

Forfatteren
Vegas, Grand Canyon, byen Roswell
(UFO) og Carlsbad drypstenshulerne
for så, at køre langs Golf of Mexico til
Florida.

Lørdag, den 15. kl. 12 gik starten fra
San Francisco, via San Jose og Merced
til Mariposa.
Dagen efter, via den sydlige indkørse!,
til Yosemite Parken, med de gamle



Kubikken

sequoia træer, Glacier Point i 7214 ft.
højde med flot udsigt over sneklædte
toppe. Kørselgennem selve dalen med
mange, meget maleriske vandfald. Det
siges, at det er "Parken" over alle, med
de fleste seværdigheder, flora som
fauna samt Iandskab. Dagen efter ud
af parken via Tioga-passet i 9940 ft.
højde.
Besøgetispøgelsesbyen Bodie, en
tidl. guldgraverby, lidt nord for Lee
Vining, var turen over 5 km grusvej
værd. Den MC-model er ikke bygget ti!

den slags.
MC'en skulle nu til første service, men
nærmeste forhandler ligger i Reno/
Nev., 200 km. mod nord. Da den er ret
ny, kunne jeg ikke ringe forinden og
blev næste morgen sendt videre til
Sacramento/CA, igen 200 km, mod
vest - og så, efter 4 timers venten,
tilbage, hvor jeg var kommet fra dagen
f ør.
Navnet "Death Valley" siger alt. Eftr:
Scotty's Castle, går det nåO i gryde7
Planen var, at køre hele vejen
igennem, ca. 160 km, men jeg måtte
dreje af efter 60 km. Her er der ikke
varmt, men kogende og skal prøves
for at tro det. Jeg fik en brandblære på
højre knæ, på stønelse med en 1 krone

- gennem mine jeans !

Las Vegas/Nev erselv idagslys noget
specielt. "The Strip" skal gennemkøres,
den overdækkede strøg skal ses og
nogle $ skal ofres for at ptøve lykken,
ellers har man ikke været der.
Hoover dammen lAriz.ligger tilpas på
vejen (ad den berømte Route 66) til
Grand Canyon. Endnu et enestående
naturfænomen, som ska! opleves, især
solnedgangen. Gåturen ned til
Colorado River (og tilbage), tager cl
10 timer og er ikke noget for sva§l
hjerter. Der er dog mange
udsigtspunkter, på begge sider, så man
kan se sig mæt islugter.
"Painted Desert" er et passende navn
til det meget afvekslende område, et
paradis for geologer. Vejen fra Tuba
City til Ganado, ca. 250 km er ret tyndt
befolket, for at sige det pænt, men har
meg et afvekslende terræn.
Ved Gallup begynder New Mexico,
med charmerende Albuquerque som
lyspunkt. Den valgte vej mod syd, fra
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Clines Corner til Roswell ad HW 285,
ca.250 km, var dødkedelig. Vejen, der
bare bliver ved med, at forsvinde ud i

horisonten, gennem afsvedent område,
med kun en mindre by, Vaughn, som
afbrydelse.
Carlsbad Gavern, som har jorden
største drypstenshuler, skal man tage
sig tid til, ca. 2-3 timer.
De efterfølgende 300 km gennem
Texas mod Del Rio, lignerdem fra NM,
der er dog 2 byer Pecos og Fort
Stockton samt flækken Sanderson som
afveksling. Man snitter !ige Rio Grande
ved Langtry og Del Rio, som her også
danner grænsen til Mexico.
Landskabet skiftertil kaktusser og små

palmer og der bliver grønt overalt. Via
millionbyen og kraftcentret, San
Antonio, mod syd til Port Lavaca, tæt
ved Golf of Mexico til første kørefri
dag, tirsdag, den 25. Det er på tide, efter
knap 5000 km, kroppen trænger meget
til det. Luftfugtigheden er høj,luften er
ca. 40o og vandet >30o.

Turen går nu langs med kysten og er
meget afvekslende med brede, hvide
strande. Det går via Freeport og
Galveston til Port Arthur, hvor
Louisiana med sine "Wetlands"
begynder. Jeg troede, at alligatorer kun
fandtes i Florida, men blev klogere, da
jeg straks stødte på et dødt, ca. 2m lang
eksemplar, ved vejsiden.
New Orleans er meget fransk og man
skal tage sig tid, der er meget at se,
også ude omkring byen.
Mississippi har lange, brede og hvide
strande i næsten hele, sine 120 km
bredde ud mod Golfen og er, ligesom
Alabama med ca. samme bredde,
klemt ind, mod Floridas "finger". Her
er der ikke meget at skrive hjem om.
Jeg nåede Florida om fredagen og
holdttidligt ind ved Mexico Beach, hvor
også den næste kørefrie dag blev holdt.
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Nu var der kun ca. 600 km tilbage.
Florida har næsten 300 km strand fra
grænsen indtil kysten drejer mod syd.
Det er her, folk fra hele området med
penge på lommen, kommer. Der er
mindst 45o I luften og vandet har 35o
og er meget salt. Der havde ikke været
regnevejr siden min start fra SF, men
søndag morgen blev jeg vækket af
tordenskrald og tykke regndråber, der
væltede ned i en halv time. Så kom jeg
tidligt op, itørvejr, pakkede sammen og
kørte kl. I og fik en ordentlige skylle en
T. lime senere. Solen skinnede dog
snart igen til kort før må|, som jeg nåede
frem til ismåregn ved 17-tiden. Fandt
et lille motel for de sidste 2 nætter, da
det i denne tid regner hver dag om
eftermiddagen, men jeg ville også nyde
den sidste tid under normale
boligforhold, inden returnering til San
Francisco.
Hilsen
Reinhard Nowak

Tur til Arnis
Lørdag d. 7ll0 tur til Arnis, med 25
mc'er og ca 30 pers.

Klokken 1020 ville Ove Julius og
undertegnede mødes hjemme hos
ham i Broager. Vi startede 1030 vejret
var lidt overskyet 14 " og ingen vind,
perfekt mc vejr. Ud for bingocentret i

Kruså stødte vi på de andre , 1115
staftede vi så mod grænseovergangen
ned over Schiffbrycke, her kom vi lidt
fra hinanden, os i første gruppe drejede
ikke til venstre ved tidlig ere "Zob" den
vej går nemlig også til Kappeln cv-
Arnis, nej viskulle først dreje til venstre
500 m længere henne ad gaden, mens
vi stod og ventede på de andre så jeg
den eneste smilende tysker den dag,
det var en busch auffør der gjorde tegn
til os at vi holdt på busstoppestedet. Vi
ventede ca. 15 min. der kom ingen
gruppe 2. Poul Madsen og Hans
Werner gav tegn til fortsættelse, nu
kom vi ind på en vej der snoede sig
gennem landskabet som serpentiner op
ad en bjergskråning, meget sjov
strækning at køre mc på. I Arnis traf vi
de andre fra den anden gruppe "ach
wie heldig ", ved lystbåd havnen på en
grøftekant blev madpakken sat til livs
Peters Traktor
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,"det var jo en madpakketur ik ". Efter
1 times tid gik turen videre ind til
Kappeln over drejebroen og et pitstop
på en parkeringsplads helt nede ved
vandet " æ Sli ". Her var der nogen der
skulle ha pommes mit mayo og sefølle
is , vi så også et par 1500 cubikke
Goldwings de havde radioen tændt, det
var heldigt ellers havde vi ikke hørt dem

,det problem har jeg ikke med min "

j"qktor " . Bilerne kørte i stænger så daZi'rkrlle ud fra pladsen hotdt alle
bilerne, fin gestus. Vi kørte herefter ud
forbi nogle store godser, sikke nogle
alleer ind til deres slotagtige stuehuse,
henne på en mark så vi nogle Dådyr i

fri natur, herligt syn du. Lidt længere
hen ad vejen kom et stort rødt skilt
hvorpå stod " Damhirsch in brunst"
Dåhjort i brunst , de kunne vist finde
på at løbe over vejen , der blev sagt at
også en bagsædepassager var i brunst

, men den betræffende løb dog ikke
over vejen. Vi kom på et tidspunkt til
en skov der ligesom blev adskilt af en
flod , det var Sli'en , det lignede et lille
stykke Amazonas "ud og se med SMCC
" en lille wiretrukket færge fragtede os
de 50m over på den anden side herfra

ilik turen på en mere direkte vej til
§ksborg her ville en mand i en ældre
BMW over vejen selv om vi kom
kørende "traktoren" fik lov at bremse
alt hvad den havde lært, uha det var
nærgaun galt, bagved kørte "Goldwing
m. Spec. Sidevogn" Freddy m. kone
og søn, de gav ham et par ord med på
vejen, nå pyt det gik jo godt. Der blev
gjort holdt i skoven lige efter, et træd
af på naturens vegne stop og så fandt
vi vejen mod Sønderjylland.
Slutteligt vil jeg sige, det var
donnervetter en god tur alle kunne
være med, vi kom ikke meget over 80

kmt. så tak for denne gang vi ses til
næste madpakketur. Mc. Hilsen
Peter Juhler

Guzzi på Ring Djursland 2000

En Vinteraften i februar måned modtog
jeg ktubbladet fra Guzzi klubben, når
man ejer en Guzzi er man også / som
regel medlem af Guzzi KIubben, for
at holde sig ajour med , hvad der sker
på den front. Til min store overraskelse
så /læste jeg at der ville blive afholdt
,,1øb" igen på Ring Djursland den 5

august. Det er 2. gang man lejer banen
for en dag , for alle motorcyklister på

forskellige MC6r,
Det måtte jeg med til. Tænk at kunne
køre på rigtig bane med sin egen guzzi
endda uden først at skulle erhverve en
licens, som jo er det normale når man
Kører på bane mod andre. Så det måtte
være sagen sådan at køre,,rigtig" !øb.
Nå det er jo lang tid til men alligevel

blev min tilmelding sendt ugen efter.
Gebyret er 400 kr. som går til leje af
banen. Al kørsel er på eget ansvar og
da det nu er på en bane , dækker
kaskoforsikringen ikke og anden
forsikring er ikke tegnet, det ville blive
alt for dyrt. De 400 kr. betales først når
du for et girokort og en bekræftelse på

din tilmelding, såmmen med
ordensreglerne på dagen.
Der gik nogle måneder, uden at jeg
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Nu skal der fornenxe køres race! ! !
hørte noget, så jeg tænkte, de har nok demonteres, de er heller ikke til nogen
glemt mig, jeg må vist hellere ringe til nytte, da det er forbudt at kigge bagud,
Erling, det er ham der arrangerer det for ikke at tabe koncentrationen til den
hele, og høre ad. forankørende. Det er lidt modsat end i

Bare rolig sagde Erling, du vil få besked den normale trafik, men som Erling
ca.3ugerfør,sådetvarjorartathøre siger, bare kør og koncentrer dig kun
at man ikke var blevet glemt. om hvad dem forankørende gør på
Så pludselig en dag kom tilmeldingen banen.
med Girokortet, og div. regler omkring Så derfor, alt blev tapet og demonteret
løbet, det var skønt, nu ku det snaft fredag aften, så havde man jo mere tid
begynde. til race om lørdagen. ?-

Nu var det så heldigt at det foregik den Om fredagen kunne man også få cyklen
sidste weekend i min ferie, så vi, min synet, checket bremser styrtøj, slør i

ældste søn Nicki som kører Kawa- svinggaflen osv.. For ikke at snakke om
GPZ500 og jeg påGuzzi, vitog af sted oliespild, det er strengt forbudt, derfor
fredag formiddag tilTouring Camp, som skal ånderørslangen også føres ned i

skulle være vores base for hele en flaske/beholder. Det kunne jo være
arrangementet. Den ligger ca.4 km fra at nogen får åndenØd op ad dagen
Ring-Djursland, så det var bare alle under racet. Det erjo ikke så smart med
tiders. olie på banen, eller på egen bagdæk
Da vi ankom ved middagstid på Touring måske.
Camp, var der ikke kommet ret mange Ellers forløb fredagen stille og roligt,
med tilknytning til Iøbet, men pyt med med et par øl måske, og så ellers tidlig
det, vi fik rejst teltet og kom godt tilrette, i seng med lidt sommerfugle i maven,
med en øl ellerto, og gik en runde på nu var det endeligt, sove, op kl. 7
pladsen for at snakke og kigge på de morgenmad og så race.
mange andre MC6r, som altid kommer Lørdag oprandt med rimeligt godt vejr,
på pladsen. Det er forøverigt en super først noget morgenmad, så af sted ud
campingplads for motorcyklister, den på banen, lidt ulovligt måske, alle lygter
kan varmt anbefales. incl. Baglygte var jo tapet over, men p!_
Hen på eftermiddagen kommer der med det, det er kun småveje vi kører
flere Guzzi1r og andetgodt, formanden på. Vel ankommet til banen fik Niki og
tor Guzzi klubben hedder Ulrik, han jeg en overraskelse, nogen var allerede
kom på en Daytona 1000 med 8 ventiler begyndt at køre race ska jeg love for.
Centauro motor, det er bare noget der Et par kører var kørt i sandkassen for
trækker, det fik vi også at se om enden af første 180" sving, heldigvis
lørdagen. Erling som hararrangeretdet uskadt, men nok en kende overrasket.
hele kom også lidt efter, helt vild i Jo den bane skal kendesfør man giver
varmen, nu skulle der fandeme køres den gas.
race. Jeg spurgte Erling om jeg bare kunne
Sikkerheden til et løb skal jo køre på banen også,,ja da" sagde han
overholdes, så derforskal alt glas og , der er fri træning indtil alle er
andet tapes fast. Sidespejlene ankommettil banen" dettog ca. 15 min,
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Nu skul cler farnente kores race!!!
klokken er jo også først 9. Under den fri slutningen af dagen" JO nedbremsning
træning opdagede jeg, at det nok var før sving og nedlægning var blevet
bedst at starle i begynder klassen for at betydelig hårdere i løbet af dagen.
få idiallinien lagt rigtigt ind. Nicki ærgede sig over at han ikke også
Nu varalle ankommettil banen og Erling havde meldt sig til, det så jo 

,,

holdt en lille briefing om hvordan det interessant" ud, men til næste år sååå-
skulle foregå på banen idagens løb. .Min Guzzi kunne jeg få op på 130
Der skulle køres i tre grupper, race - inden nedbremsningen for enden af
hurtigtuning - og begynderklassen med langsiden, andre kom noget højere op,
instruktør, man vælger selv sin gruppe bl.a. en Ducati 900 den klokkede 220f efter temperament. Samtidig skal km/t, det lød bare godt.
man være parat til at,,flage* når man Allevarvistenigeomdethavdeværet
selv har kørt og har tid til overs. Man en god dag/weekend, og at lærte sin
må jo hjælpes ad ved sådant et cykel bedre at kende påsådan en dag
arrangement. Der skulle være plads til end 5 års almindelig kørsel.
3 heat af 20 min inden kl. 16, hvor det er Om aftenen blev der gri!let og drukket
slut. Samtidig blev man gjort nogle øller samt fortalt nogle gode
opmærksom på at der ikke måtte larmes historier, det hører jo med som
mere end 100 dB., og det blev løbende afslutning på sådan en weekend.
kontrolleret. Der var nogle der havde Søndag op ad formiddagen blev der
problemer i den retning. drukket kaffe, pakket sammen og hilst
Der blev staftet med hurtig tuning, der af med de andre og et på gensyn næste
var vist nogle i den klasse der skulle have
startet i race klassen og andre i begynder
klassen, men der kunne skiftes klasse
hen af dagen.
Så blev det endelig vores/min tur i

begynder klassen, vi var 10 cykler, mest
Guzzi6r, og en PIGE!!!, også på Guzzi
_-O. lnstruktøren kørte forrest og øgede
lågsomt tempoet i første heat. I andet
heat skulle vi skiftes til at køre foran
instruktøren en omgang og så næste
kører foran osv.. Da vores ,,1øb" var kørt
fortalte instruktøren hvad vi eventuelt
havde gjort forkert, og at nogle sagtens
kunne køre huftigere end de gjorde.
I sidste heat var der frit slag, nu følte
alle sig som lille Agostini, der er bare
sjovt sådan at give den hele armen uden
at skulle tænke på fartbøder og andre
mærkelige trafikanter og samtidig
mærke hvor hurtig man kører på

#l
B'ry:::.:.

år.
Så hvis nogen i klubben skulle have
lyst til lidt race, samt en hyggelig
weekend så er muligheden der, det er
den første lørdag i August det ,,snel'.
For yderlig inf. kontakt
Erling Petersen
Dallerupvej 40 8641 Sorring
ilf . 86957 172
Email: epe@d-mu.dk
Hilsen Peter Rudolph
PS vi ses på banen
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På tur til motorcyklens Mekka
tredie del af beretningen drejer sig jo også om, at finde et godt

På tur til motorcyklens Mekka. sted til at se løb næste dag, et sted

Søndag:
The MAD Sunday
Allerede for flere dage
siden blev det besluttet
at søndag, hvorder ikke
blev kørt løb, ville vi ud
og se banen ved at køre
fra start til mål. Banen
er jo en alm. landevej,
der bare spærres når
der køres løb. På
morgenstunden ved
kaffen så vejret nu temmelig trist ud,
regn og tåge. Beslutningen stod fast, vi
ville ud og køre, selv om der !ød mange
advarsler fra de gamle og drevne Man
farere, det er jo ikke uden grund at den
kaldes den skøre søndag. Dagen hvor
alt kan ske og ses.
Af sted kom vi med en beslutning om,
at vi ville køre stille og roligt hele dagen.
Vi havde nu ikke kørt langt inden regnen
gik over i byger og tågen forsvandt. Ude
på banen blev vi overhalet af den ene
efter den anden, og der blev kørt stærkt,
meget stærkt. Spejlene på motorcyklen
blev brugt mere end det fremad rettede
synsfelt, men af og til kom der alligevel
en, man ikke havde set. Hurtigt forbi
med mere end 2 tt 3 gange den
hastighed hvormed vi kørte, men det
værste var nu alligevel, at de var så
tæt på en når de kom forbi, 20 - 30 cm.
Så den linieføring du kørte på vejen
måtte ubetinget holdes for ikke at
komme galt af sted.
Første gang vi stoppede var ved
Ballaugh bridge, her stod vi af cyklerne
for at tage broen nærmere i øjesyn. Det

med gode oversigts forhold, hvor man
også vil få en god oplevelse af løbet.
Da vejen slår et S-sving så at sige midt
på broen, var der ikke de store
muligheder for at se andet, end at de
kommer flyvende op over broen, for i

næste split sekund at være væk igen.
Vi kørte videre. Ved Sulby bridge stod
politiet med deres laser udstyr, det
havde dog ikke nogen betydning for os,
men få meter efter broen og det
halvfems graders sving vi lige havde
passeret, var der en indhegnet og
bevogtet parkeringsplads med en snest-
motorcykler, om de var konfiskeret af
de politibetjente, der var ved pladsen
eller hvad ? fandt vi aldrig ud af. Vi
kørte videre mod Ramsey, hvor vi
begyndte at køre op mod Bungalow.
Vi kørte ikke mange meter opad i

bjergene inden tågen kom igen, og vi
kunne ikke se en hånd for os. Politiet
stod med store advarselsskilte, blink
o.s.v. med bl.a. ensrettet færdsel op
gennem mountain, hvad Poul og jeg i

hvert fald ikke bemærkede, for da vi
nåede museumet ved Bungalow gjorde
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jeg holdt. Poul og jeg ville se museet ,

derfor kør1.e vi over i den anden side af
vejen, men de andre fulgte ikke med.
De havde bemærket det der med
ensrettet færdsel. Da vi skulle køre
100 m. mod den ensrettede færdsel i

tåget vejr, valgte vi at forlsætte ned
mod Creg-Baa, hvor vi ventede på

§oul, der ville ind og se museet og købe
lzn Man kasket til 3t

Medens vi ventede på Poul kom
julemanden kørende på en Harley. Han
stoppede for at få en sludder. Jeg tog
dog lige et billede, for hvem forventer
at finde julemanden midt på sommeren,
og så på en HD. Det er ikke uden grund
den kaldes MAD Sunday. I avisen
samme aften kunne vi se et billede at
en motorcykel med sidevogn, hvor
passageren sad og spille klaver i

sidevognen iførl bowlerhat høj
cigarføring. En så skør påklædning at
den ikke lader sig beskrive. Efter at
have ventet en evighed på Poul., valgte
vi at køre vldere, da han jo kendte vejen
hjem. Senere samme aften gik vi en
tur på strandpromenaden, det er som

' gå tur ved Riveraen i Sydeuropa, for
|ver 100 meter er der i lygtepælene på
tværs af den firesporede vej ophængt
lys der forestiller motorcykler. Langs
foftovet mod vandsiden er der kulørte
lamper. Jo her tøler man sig rigtig
velkommen som motorcyklist. Lige ved
vejkanten hvor vi stod kom der en skør
mc.ist og begyndte på en burn out, men
i en sky af os og brændt gummi m.m.
blev trafiklyset grønt og han fortsatte.
Om dækket holdt hele aftnen eller ?
finder vi aldrig ud af. Midt i dette virvar
løber vi ind i Erling og Sanne ( dem fra
Lunderskov vi fulgtes med til Heysham

). De fortalte at de var kommet med en
færge senere end os, og at de lå på

camping i Peel. Vi aftalte at de kunne
komme og besøge os tirsdag aften. Jeg
lovede at hente dem på benzin tanken
kl. 19. Vi for^tsatte hen af gaden, hvor
der bl.a. blev købt postkort, frimærker
og diverse souvenirs. Solvej og Kaj
købte en paraply, da regnen begyndte
at sætte ind igen. Medens andre turister
hellere vil prøve bungijump og diverse
simulatorer med motorcykler, gik vi
andre på pub. Efter en lang spadseretur
hjem i regnvejr kun afbrudt af et besøg
på en burger bar, hvor Poul lige skulle
have en burger at gnaske på ( han
spiser kun en gang om dagen nemlig
hele dagen ) er det ved at være
sengetid aaaaa . Det vil sige Poul
skulle tige nå en pub mere. Vi gik dog
hjem.

Mandag:
Pænt vejr med spredte skyer
Allerede inden morgenmaden
begynder Poul. Han ærgrer sig. På
vejen hjem efter pub besøget skulle han
" lige " have lidt ekstra natmad på en
kineser restaurant. Her glemte han sin
nye Man kasket, han skyndte sig
tilbage, men den var væk, så en ny
skulle købes. Han kunne ikke komme
hjem uden den kasket.
Efter morgenmaden smurte Solvej
madpakker, hun klagede over at der
havde været "mus" i vores dyrt købte
rugbrød ( musen blev dog fundet i løbet
af ugen når "man" kom sent hjem fra
pubben kl. 3 eller deromkring var "man"
jo sulten )
Nå men dagens løb skulle ses fra Creg-
Baa, her var opstillet tribuner med de
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På tur til motorcyklens Mekka
Leif ser TV ved Creg Baa

pæneste oversigts forhold. Her kom de
ned af en 3 km lang lige strækning mod
Creg-Baa, drejer halvfems grader og
kører ned mod Hillberry, men 6€ for at
sidde på en bænk ville jeg ikke ofre,
det ville derimod Torben, Kaj, Solvej
og Poul for de købte tribuneplads. Jeg
fandt alle tiders plads midt i svinget ved
kroen. Der stod jeg så og ventede, men
ak, da kl. nærmede sig tiden for start
kom kromutter og gennede os væk.
Med mindre vi købte for et
vist beløb i timen. Nå men jeg
måtte ud og finde en ny plads,

af tribunen, og der løb jeg ind
i lvan, Bifte og Leif så jeg ffi

han havde investeret i et
transportabelt tv så han via
dette kunne f ølge løbet banen
rundt. Efter flere timers venten
og løbs udsættelse efter løbs
udsættelse på grund af tåge i

bjergene kom førsteløb igang
over middag. Jeg blev
hængende og så første løb.
sammen med Leif, Birte og:.
lvan så gad jeg ikke se mere
derfra. Jeg pakkede sammen
gik ned og tog min motorcykel
og kørte ad små biveje ned til
Douglas, hvor der mellem
Quarter bridge og Braddan

bridge findes den eneste mulighed på

hele øen for at krydse banen fra
yderside til inderside medens der køres
løb. Derefter hjem og stille motorcyklen,
jeg så i forbifarten at Ole også havde
været hjemme for hans Yamaha stod
der uden lydpotte, den lå på bagsædet.
Derefter gik jeg ned til start og mål (

Joey Dunlop klar til start

smed mig ned i græsset ved ::

stendiget sammen med dem I

mindre end en meterfra hvor 1l

racerkørerne om lidt ville
komme drønende med et par +

hundrede km/t. Leif havde , ,I

for at kunne følge løbet, nej
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den kunne skæres ud i store blokke
med en kniv.

Tirsdag:
Vejret: store lavt hængende skyer,
vejene er våde. Dagen er planlagt
så efter morgen kaffen og de
smurte madpakker drager vi syd på

og første stop bliver gjort i

Castletown. Slottet er der nu ingen
der gider se ( det så jeg nu også da::t.:,t:,:,''::;ra:.:::ili:i,:'l: :: 

: VVI VIUVI JV \UVtJgJVY !lLf VY\)q Uq

i.::.';',,j',:"::.,,,.i jeg vaf def sidst ), så vi køfef ngd
'-: :.i,i;l|ff*ii til havnen' hvor hele havne

I',,i,.,ri,.,,.,.i!irrr, bassinet er tørlagt. Et enkelt skib

sranstanden) hervarmansestå ptadser _ :l::_??=, ::nSt1 19 ji *"jlgranstanoen ) ner var mange sta plaoser :.
med mulighed for at følge opstlllingen nedkørsel til havbunden prøver Poul

til det kommend e løb. Her kørte ;;; om det er muligt at køre på bunden (

sted med interval på 10 sek. Her va- 9td vide om han vil spare

virkeligt meget at se på både inoen og færgebilletten hjem )

under selve løbet. Det lykk.O.. ,i Yi 
k'rer videre mod øens sydspids

komme meget tæt på Joy Dunlop (3 ;. cregneash nu i høj solskin' vi vil ned

) Jeg så og-så phir Reed. Ham rrnn. og,se calf of Man, øens absolutte

jeg ikke t<enoe igen, han så grrr"l ,J, sydspids' The calf er en lille ø der

men det 
",. 

ogå mange i,io"n n.n fungerersom naturreservat. Vi gjorde

./ar verdensmester. D n-rt". løn stop her og drak kaffe og spiste

Yegynote kom Birte, lvan og t-eir, oe jao joldbærlagkage i noget der vel

heller ikke mere se løb Oåroppe f"ner nærmest lignede et gammelt skur'

sidste løb gik vi hjem. Lidt efter lidt men det fungerede som kiosk. vi tog

summede det af liv i hele huset billeder hvilken natur skønhed, store

efterhånden som alle kom hjem trætte lodrette klipper ned mod vandet med

og sultne. Med kun et køkken ;;; :t9re åbne sprækker og man så

spisestue til 11 mennesker må"de. tydeligtden kolossale vandstrøm, der

samarbejdes om tingene, det gik nu gik mellem de ro øer' Jeg kom med

rigtig godt i den tid vi var der. Nåiførst- en udtalelse om at skulle jeg engang

hold var færdige med at rave mad o ner med min svigermor, ville

gik i spisestuen begyndte andet hold p e hende over og se disse

maden i køkkenet o.s.v. senere p tte klipper' vi fortsatte op

aftnen går jeg på pub sammen me estkyst ad de mindste veje
inde mod Peel. Her spiste



14 - Kubikken

På tur til motorcyklens Mekka
vi vore madpakker på den lokale
kirkegård ( det var den eneste bænk
vi kunne finde i byen ). Efter maden
gik vi en tur ned ti! havnen og lidt
senere op til et lille torv, hvor der blev
holdt markedsdag. Vi fortsatte nu
turen fra Peel via banen op over Kirk
Michael, Ballaugh og Sulby til
Ramsey. Her skulle The Red Arrows
komme og give flyveopvisning kl. 14
Hold da fast, hvor var der mange, der
havde fået samme ide som os. Det
var næsten umuligt at finde en
parkeringsplads i byen, men til sidst
lykkedes det da, men hvor skulle vi
nu gå hen for at se stævnet. Vi blev
enige om havnen med udsigt over
vandet, der måtte det da være muligt
at se noget
Og her måtte vi sande at "lykken stod
den kække bi " for itilgifttilfly stævnet
blev her afholdt Yomile dragster race.
Det er i sig selv en oplevelse at se.
Først bliver dækkene varmet for, så
der står en os af brændt gummi ud
derfra, så går starten med hjulspind,
så at sige til de når top ydelse ved
måleren ( % mile ) og derefter det
meste af en kilometer til at bremse
igen. Da Red Arrows kom, stoppede
dragster racet. Hvilken udsigt ud over
vandet med de ni jagerfly, der kom
drønende forbi i lav højde med de
britiske farver stående bagud som en
røgfane. To af flyene skilte sig ud, De
kom fra hver sin side mod hinanden
snude mod snude med mange
hundrede km/t utroligt tæt på
hinanden op rundt og vende tilbage
igen snude mod snude, men denne
gang på ryggen med hale finnen få
millimeter over havoverfladen. Da

sidste runde var fløjel vendte vi os om
med ryggen til havet gik 8 skridt frem og

havde igen den flotteste udsigt til dragster
racet. Sidst på eftermiddagen da det
ebbede ud, ville vi vende snuden hjemad,
men der var også 30 000 andre der havde
fået denne ide. Så der var trafikkaos, den
ene politibetjent efter den anden stod og
dirigerede færdslen med følsom hånd
over for alle de mange motorcyklister. V:z
opgav at komme hjem med det samme.
Vi ventede til det største pres var ovre.
Vigik ned til søen i Ramsey og drak kaffe
og spiste is. Efter en times tid gad jeg

ikke sidde og vente mere, men ville af
sted. Jeg fandt et par hurtige smutveje
ud af byen, og da de fleste valgte at køre
over mountain hjem, valgte jeg naturligvis
den gamle kystvej. Den er heller ikke så
lang som den anden, men med en masse
dejlige sving. Jeg havde dog ikke kørt så
længe inden jeg røg ind i en kø. Efter 10

- 15 min firen på koblingen, var det min
turtil at komme forbi den forhindring, der
skabte køen. Årsagen var et trafikuheld
en bil og to motorcykler varåbenbart stødt
ind i hinanden på en ellen anden måde.
Da jeg når hjem, kan jeg se at Ole har
fået svejset sin lydpotte, et utroligt flo--_
stykke håndværk. Han fortalte også med
stolthed i stemmen, at det var udført af
en ældre mand langt oppe i halvfjerserne,
han stod og svejsede nede i pitten for alle
racer kørerne, det var gratis, og det blev
sagt på en måde, så det ikke kunne
misforstås. Han stod kun der og svejste
for sjov. Senere på aftnen under den
lokale tv-avis, omtalte de uheldet fra
Ramsey og viste billeder deffra. Uheldet
havde kostet to menneskeliv en
englænder og en tysker begge dræbt på

motorcykel. Hen af syvtiden kørerjeg ned
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på tanken, for at hente Erling og Sanne,
og hvor er hun dog forfrossen, hun
ryster ligefrem af kulde, så hvor blev
hun glad for at komme ind i et rigtigt
hus og få varmen igen. Ja hun er
næsten misundelig på den luksus vi her
omgiver os med. Erling havde et
problem, han manglede at få ladet sin
mobil telefon op, så ved hjælp af Leif

'"'.9 mig fiksede vi det sådan, at den blev
\*'at til min BMW et par timer, og så var

derfuld blus på igen. Over en kop varm
the fortalte Sanne, hvor koldt og fugtigt
det var at ligge i telt, medens Erik og
jeg fortalte Erling om Skotland, hvad
der var værd at køre efter o.s.v. Sidst
på aftenen takkede de af og kørte til
Peel for at gå til ro.
Fortsættes i næste nr.

ONSDAGSMØDE
r.ed Poul Juhler

Vi var 7 SMCCeT plus en nabo, Verner,
Steen og Poul Christensen på 2 hjul
resten på fire og en enkelt i sutsko. Til

.ø,t starte med blev der serveret bajere
\ig snakken gik. Lige før kaffen var vi

lige ude i stalden og se dyret, en
Yamaha 100 fra 67 helt original og med
sorte plader, der kunne fortælles mange
historier om dengang de kom frem.
Herefter kaldte kaffebordet, der var
dækket til 15 pers. Men vi spiste da
også næsten som så, nå ja mens vi sad
der fik søvnens lune favntag fat i Peder
Petersen (NSU), men han nåede da
kaffen ørrte6n. Klokke 22.30 tiden var
gået hurtigt så det var tid til at søge
hjemad.
Tak for en hyggelig aften

ANG. Onsdagsmøder
På generalforsamlingen blev der
diskuteret en del angående om
onsdagsmøderne hos private var noget
der skulle fortsætte. Det blev sagt at
nogle gange havde fremmødet mæret
meget ringe og at det var svæft for
værten at vide hvor mange derdukkede
op, og at det specielt var hos de nye
medlemmer i klubben der havde været
ringe tilslutning. man var hurtigt enige
om at ideen var god og at man vil
opfordre alle medlemmertil at overveje
om man ikke selv havde løst til at holde
et sådant. Der blev også stillet forslag
om en eller form for tilmelding, men da
onsdagsmøderne altid har været
uformelde og egenlig ikke noget SMCC
som sådan står for, var der tilsidst stor
enighed om at lade det blive iden ånd.
Som arrangør af onsdags møde skal

man regne med antal fra 0 til mange,
men som det også blev sagt består
arrangemanget blot i at man åbner sin
dør for nogle timer og der ska! bestemt
ikke serveres det store sønderjyske
kaffebord. Varmt vand, en pose kaffe,
nogle dybbe-tee og en skive franskbrød
eller bolle med smør og ost er !ænge
rigeligt, når det går vildt til er der også
marmelade til. Det er heller ikke
nødvendigt at man skalvære inde iden
gode stue med Børge Mogensen
sofaen. Carporten eller værkstedet kan
være mindst lige så hyggeligt (til tide
mere), de fleste af os har jo tøj på der i

forvejen egner sig bedst til at opholde
sig sådanne steder.
Angående fremmødet hos de nye

medlemmer må vi " gamle
medlemmer" tage os lidt sammen og
overvinde vores "sammenspisthed".
Med venlig hilsen
Knud Oluf Petersen
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Generalfors aml ing Novemb er
2000

Af Hanne Wolff.
Til sted e va r bestyre lse n og 1 4
medlemmer. Formanden startede med
at byde velkommen og bad om forslag
til en dirigent.
Herluf Jacobsen blev valgt, og
ko nstate rede stra ks at
generalforsamlingen var lovlig
indkaldt. Herefter gav han ordet til
formanden. Poul Madsen gennemgik
de 20 arrangementer, der havde været
siden sidste generalforsamling og
opfordrede til, at der mødte flere frem
til onsdagsmøderne, specielt når det
var nye medlemmer der afholdt dem.
Beretningen blev godkendt. Herefter
var det kassereren der oplæste og
kommenterede regnskabet. Det
udviste et pænt overskud på ca. 10.000
kr. Også denne beretning blev
godkendt. Der var indkommet 6t
forslag. Steen Eriksen ønskede at
ændre §3 tilbage til den oprindelige
ordlyd, så man ikke kan vælges ind i

bestyrelsen, hvis man ikke er medlem.
Forslaget kom til skriftlig afstemning
og blev vedtaget med 14 stemmer for
og 4 imod. Valg af
bestyrelsesmedlemmer. Teddy blev

valgt for en ny periode. Hanne Wolff
kunne ikke genvælges som kasserer,
da hun efter vedtagelsen af Steens
ændringsforslag ikke længere kan
være medlem af bestyrelsen. Stee,
Eriksen blev valgt ind i bestyrelsen. (Dav
det efter kaffen kom frem, at
kassereren skal vælges af
generalforsamlingen, blev Teddy valgt
til dette job). Peter Høi blev genvalgt
som revisor. Knud Oluf blev indvalgt
som suppleant til bestyrelsen. Bent
Jensen blev genvalgt som
revisorsuppleant. Under eventuelt var
der en kraftig opfordring til, at ikke kun
bestyrelsesmed lem me r laver
madpakketure. Kim Andresen meldte
sig til at lave en her i 2001.
Opfordring ti! at der møder flere frem
til onsdagsmøderne. Det blev
fremhævet, at traktementet kun bør
være kaffe/the og en ostemad, og at
gæsterne betaler 20,- kr. hver. Da der
var en del kritik af Naldmose Campinl
ved afslutningen af Mølleløbet 2OOO,-
har Herluf Jacobsen spurgt Asserballe
Gocart om de var interesseret i at vi
afsluttede Mølleløbet d er fremover. Det
var de meget interesseret i. Svend
Christensen gjorde igen opmærksom
på, at det er vigtigt at overholde
reglerne for kolonnekørsel. Svend vil
gerne lave et kursus ikolonnekørsel en
gang i foråret. Efter kaffe/the og
ostemadder (betalt af SMCC) og
hyggelig mc-snak, sluttede
generalforsamlingen igod ro og orden.
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