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Fastelavn og påsken er overstået
JAAA! DET ER FORAR!!!!

Arrangement - Kalenderen er helt fyldt op (se bagsiden).
Ud at køre og husk fotoapparatet så i kan skrive en lille
historie til Kubikken.
Hvis i har muligheden så tjek lige vores hjemmeside for de

sidste opdateringer på www.petersen-online.dJ</smcc
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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. ...... 140,- kr.

Kan købes ved SMCC's arrange-
menter, eller bestilles hos forman-
den på 74 40 40 08.

Onsdags møder = Z3lS, 2016, O4lT ,

1817 ,09/09, 05/og, 1gl09

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

lndlæg til næste nummer skal
være redaktionen i hænde senest
den 29. juli '01.

Bestyrelsesmøde
Har i noget bestyrelsen skat disku-
tere, kan i indsende det til et af be_
styrelsesmed lem merne.

Næste bestyrelsesmøde er den Z.
august hos Peter Juhler.

Medlem nr.454 Arne Riisager
Johannessen, Fredericia er blevet 60
år TILLYKKE MED DAGEN.

lnd til videre er det blevet besluttet at
klubbens hjemmeside på internettet
ligger på

www. petersen-on I i ne.d Usmcc
(reda ktørens domænenavn)
Hvis det så senere viser sig et behov
for at vi skal have vores eget
domænenavn pånettet kan det jo tages
op igen.
Så hvis i støder på nogle interessante
adresser på internettet der måske har
interesse SÅ SEND DEN til
redaktøren, også ændringer til
arrangement kalenderen retter jeg
lynhurtigt på hjemmesiden.
Redaktøren

Bestyrelsen i S.M.C.C.

Formand: Poul Madsen, Lille Mommarkvej 39,
Lillemommark,64T0 Sydals, tel{.74 40 40 Og.
Kassserer Teddy Szluk, Tornhøjvej 25, Tombø1,
02oo Abenrå , tett 14 68 s8 20.
Næstformand: Teddy Sztuk, Tornhø jvejZS,
Tombø|, O2OO AUenrå ,letI74 Oe Se iO.-
Best. medl,: Verner Jensen, Kongensgade 32,
Stollig, 6200 Abenrå , tetl,. 7 4 62 16 21 .

Peler Juhler, Mølmark Søndergård,
Bønnelandsvej 4, 6310 Broager, lell.14 44 11 35,
Steen Eriksen, Djernæsvej 119, Hoptrup, ilf.
74575855

ryLC,._{b7t5A25_-
Redahion:
Knud Oluf Pelersen Bjolderupvej Zl 6392
Bolderslev
lmail : knud-oluf@petersen-online
http: wwltr.pelersen-online.dk
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OLDTIMERLøB LøRDAG DEN
27. MAJ 2000

DENNE DAG havde jeg ikke fået
invitationen på guldrandet papir, men
en arbejdsliste over de ting der skulle
gøres som almindelig medhjælper i 3
dage, det plejer jo altid at være en ren
fornøjelse at være med og dette år var
ikke nogen undtagelse - lider man af

. ,kut ansvarlighed kommer man
Yaturligvis også-og udfylder åun ptads

man ,,plejer" at have.

Så jeg startede BMWen, satte i2. Gear,
kørte om hjørnet til højre ved hækken
og cyklen trækker bare derudaf, den vil
naturligvis over til alle de andre
motorcykler, den er jo også så sej og
trofast som en gammel grå Ferguson.
Den kunne faktisk godt have deltaget,
men da den bærer præg af at jeg lider
af moderat rengøringsvanvid, syntes
jeg det var bedst den vartilskuerdenne

dag.

lNDGANG Jeg var som sædvanlig på
hold med MCgutterne, der indkrævede
entre. Vi tog imod alt inden for den
danske møntfod og D-mark, men
lommeuld tog vi ikke imod"

VEJRET Vi havde de optimale
vejrbetingelser, hverken for koldt ellerfor
varmt, er det for varmt kører alle til
stranden i stedet for.

Klaus Rifbjerg har skrevet en ode til
GUEDEN som jeg tror netop findes her
til Oldtimerløbet, blandt andet, for det
er et pusterum i den travle hverdag. Den
lyder således :

,,Engang i mellem tror jeg den er
forsvundet, at man harglemt den, at den
er blevet væk - glæden - men så kommer
den alligevelsusende - uventet stærk -
som dengang man var bam, og glæden
var en naturlig ting."
I dagens Danmark er visvære at dupere
når vi ser noget nyt, TV har forlængst
formidlet alt muligUumuligt ud i vore små
hjem, så måske forventer man for meget,
eller har set noget der var mere
fantastisk i fjernsynet, men står man
midt inde isådant et anangement føler
man faktisk en euforisk stemning ved
alle de lyde og indtryk man får, møder
ligesindede, får en god snak og et glas
ø1, man kan snart ikke kapere alle de
indtryk der kommer en i møde ligegyldigt
hvilket verdensh jørne man vender sig
imod.- kommer man hjem fra sådant et
arrangement føler man virkelig en glæde
over alt det som er oplevet i løbet af
dagen, specielt når man ved denne
lejlighed får besøg af motorcykelfolk, og
kan snakke videre om alle de flotte
køreløjer.
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OLDTIMER LøB 2OOO

BILER m.m. Rigtige mænd i deres
bedste alder, skridtede banen af, og
kiggede på biler og MC, mange af
dem kiggede sikkert på drømmen de
aldrig fik råd til, men det skulle være
så sundt at dagdrømme lidt. At se
ned i en Morgans smykkeskrin
(motorrum) er noget for øjnene, eller
hvad med MG eller Lotus det kan da
nok få pulsen til at slå lidt hurtigere ,

mange biler havde et læderindtræk,
som var det fra 7 køer og et helt
møbelsnedkeri- men mine ynglinge
var nok den lille slamsuger monteret
på en Morris l OOO og Mads
Clausens gamle Chevrolet, når man
har læst i avisen at Bent Lemming

traktoreme.
En deltagende Volvo Amazon deltager
havde bemærket en knallert der var
.kommet i slinger, topederet en
plasticpæl ved vejen tabte kassen
bagpå med tobak, reservedete,
oliedunke tragt osv, men inden han
kunne nå at gøre noget var manden
på nakken af knalleflen igen, han var
sej - rystede bare lidt på hovedet o0ll
kørte videre.
Man kunne fornemme at f.eks. Volvo og
Opel klubber mødtes her for at få en
hyggelig dag ud af det - ligesom vi i

motorcykelkredse tager en hel flok
afsted til et arrangement.
Udbud og stand af køreløjer var

fra Danmarks Veteran
Motorcykel klu b har restaureret den
-, der stod hele tiden en kødrand
rundt om bilen. Også en BFC tandem
knallert var meget spændende.
Militærhistorisk forening havde i år
både bilerog motorcyklermed meget
interessant - de stod lige op til
lastbilerne og præsenterede sig
meget godt - med udsigt til

imponerende, og det blir'bedre og bedre
år for år. Nu lægger folk mere vægt på
at også motoren er i orden.
Veteranmotorcykler var der knap så
mange af i år, de der var, blev beundret
i alle ender og kanter. Såsom San Sou
Pap, BMW, NSU, AJS, BSA, DKW,
Dollar, og naturligvis Harley, Norton,
Nimbus, Royal Enfield og Triumph. Der
var en flot nyere gul Ducati 750, med
HK under tanken, der ved optimale
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omdrejninger sikkert runder en god fart,
når de fodres rigtigt, den så i hvert fald
meget fræk og hurtig ud. Det nye tiltag
med klassiske japanske motorcykler lod
til at få en spinkel begyndelse, henved
14 cykler var dog troppet op, men al
begyndelse er som bekendt svær.
Skagen - Gråsten løbet toppede derimod
med hele 50 deltagere - det var flot.
HARLEYER kunne i år ikke nå den
| ''ptd på 3oo stk som beregnet.- men
§7n sædvanligt en rigtig
publikumsmagnet, en HDejer fortalte mig
at der efter løbets afslutning kom et hold
norske HDejere på vejtil Barcelona, men
de tog da lige festen med i Rinkenæs.
Den ene havde også en HDstående i

Arizona, det skyldtes nok at konen kom
derovre fra.
AFTENFESTEN Dejligt med vitdsvin når
man er vant til mad på frikadelleplan
derhjemme, og derefter kunne alle slippe
kropssproget løs på dansegulvet, og få
motioneret det væk man havde spist for
meget,
Margit

MØLLELøB 2OOO:
Historien om SMCCere og Albion folk
som drog ud på mølleløb den 10 juni
år 2000
Dette er en hyldest til hverdagens små
mirakler, vindmøller, vandmøller
krydret med lidt motorcykelkørsel - det
var nærmest hvad rundturen på ALS
og Sundeved bød på den dag for os 2
hjulsriddere. Pascal og Hanne havde
tilrettelagt turen således at
formiddagen bød på 85 kms kørsel og
eftermiddagen på 50 km - på udkig
efter alternativ energi - møller.

Rundturen på ALS startede som
sædvanlingt med et overdådigt
morgenbord hos Roberts MC i

Guderup. Den 135 km lange tur
krævede også sin mand, så mottoet
for de forventningsfulde motorcyklister
den formiddag var,,hellere revne end
levne", for det er jo godt at ha noget
og stå imod med.

Henved 45 motorcykler lettede anker.
Triumph, Noflon, BSA blandede sig

J
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NLØLLELØB 2OOOmed japanske og østeuropæiske oagJir på rvortonen, ellers ingen dødemærker - deriblandt også en boxer etlår sårede. Man rrn ,igu at det varhvor god tysk tandhjulsexercils var heldigt nok at den medkørende Harleyfremtrædende ved gearskift. (Musik ,rnå peter Juhrer, der er
f or e n BMw-kø rer) Dette va r ,,svinepædagog, havde sin gård rigenaturligvis sagt af en nordfynsk overfor så rrtoion.ns udstødningsrørNortonkører en gang hvor vi blev bundet til stellet med hegnstråddiskuterede tysk contra engelsk mc og efter alre kunstens regler.så Nortonsom ikke varsærlig vild med min gode kørere mærk jer det pas på forelskedetyske gummiko. BMWer, mest x_rojlti;r;;:';';U

farligst.
som Pascal rigtigt sagde f ør vi drog ..leg Lemærkede at BMWen ved uheldet,afsted, der er mange veje på ALS og noi ,., brevet bange, da den ikke vardet var ikke sikkert at vi aile kom hert stueren mere, der vartikøre samme rute - det holdt stik. Jeg småmarkeringer på asfalten under den.kommer også altid galt afsted så
hvorfor
ii'xå",iåsa denne sans Arterede ved X%13tTÅl#'r'§.if,åflSi',13fr3?,,T1.
rundkørslen i Sønderborg forsvandt e
hovedf 

YvrY rvrJ 
n å 

nderlag

enenli d b 
fYnske

mod s 3 ti 
ller På
om denmand , 

-, r^- . : e skønne vandmølle ved Vibæk på sydals,vi det er sikkert den vej, men hun da vi afbrødturen ved Dybb ølogrestenskulle bare hjem ..... tilbage igen .,. af flokken, og kørte direkte til Naldmoseen mente vi skulle ud over Kær, det camping som var slutstedet, da degjorde vi så og videre tit Dybbøl Banke engeiske MCer døjede med at køre såhvor der skuile være middagspause, tangsomt i kortegen.
men ikke etøje så vi. pludselig sagde '-'--v-"' 

Oen Gold wing kører,,æ haret kort.- ole Bøgelund vandt en præmie i endet kunne han sku'godt ha' sagt noget ,,hvem ved mest" spørgekonkurrence -lør vi ræste til Nybøl og gik i stilling ia tiot positivt optevecL den uhetdigesom en anden hærafdeling, for her Nortonkørerdog. Diversegærkunstnere
kom de forbi - så resten af turen til havde suppteret op på bordene rundtDybbøl fik vi med. omkring med hjemmebagte

kaloriebomber og kaffe. lkke dårligt.Men i Mølmark gik det galt - ved et Aftenen gik sædvanligvis med useriøsvejkryds blev brandmajorens BMW snak, røgnehistorier, griilning og ør adpjattet efter en Norton som holdt libitum - her kunne mån goot bruge entilbage for en bil, og det resulterede i liggestol til hjernen, for den trængte ogsåskrammer på BMwen og bø1et tir at få et hvir. Her brev man ikkeudstødningsrør plus kvast blinkiys aftvunget et standpunkt om alverdens
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små og store problemer.. eksempetvis
hvad vi syntes om situationen ,

danskerens forhold til svingdøre,
opfattelse af bladlus, vurdering af
vasketøj, eller min BMWs frihøjde på
en pløjemark, viden om jydske dollars
osv. - Det hele var bare 10-4 og en
skumbanan som mit datterville ha sagt
det.

Vargit fra Tandslet

Motorcykler
ovelvejes som
tunnel -brandbil

Sker der en ulykke på den faste forbin-
delse over Øresund, kan motorcyker
udstyret som minibrandbiler komme til
at spille en rolle.
Den utraditionelle tanke om tohjulede
brandbiler overvejes i øjeblikket af den
arbejdsguppe, som planlægger bered-
skabet for Øresundsforbindelsen.
!følge beredskabschef Bent Høgssvig

jga Tårnby Brandvæsen, har motorcyk-
Un den fordel, at den med det samme

kan sendes ind i det tunnelrør, hvor
ulykken er sket, og sno sig vej frem
mellem bilerne.
- De almindelige brandbiler kan først

sendes ind, når man har fået stop-
pet trafikken i det frie tunnelrør, f or-
klarer han til Ritzau.

På den måde kan man hurtigere være
fremme og begrænse branden ved
hjælp af den skum/vand-blanding, som
motorcyklen i glvet fald skulle udstyres
med.
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På tur til motorcyklens Mekka
fierde oq sidste del af beretltinqen
På tur til motorcyklens Mekka.

Onsdag:
Vejret: Tørt men overskyet med enkelte
solstrejf, men koldt. Dagens løb ville
vi se nede i byen ved start og må|. Det

er dog kun Torben, Solvej, Kaj og jeg,

Poul gad ikke se løb, han skal på pub

og ud at se på byen. Vi medbringer
Solvej s smurte madpakker og min
termokande med varm the. Solvej må
dog til at holde igen med at indtage
væske, da der ingen offentlige toiletter
er ( vi har det ligesom lidt nemmere )
Der køres i dag to løb samtidig nr: 1 -
42 = 250 cc og nr: 51 - 92 = 400.
Derefter køres sidevognsløb. Da sidste
løb er kørt, går vi hjem for at få varmen,
og derefler kørerTorben og jeg ned for
at handle ind, så vi kan få noget
aftensmad. Torben kørte forrest, og da
vi nede i byen skulle dreje til højre,
valgte han den højre vognbane. Jeg
skyndte mig over i venstre side og op
på siden af Torben, men da han jo kørte
imod trafikken, måtte alle biler jo
stoppe, og hvor så han sjov ud, da han
opdagede sin fadæse ( men det er de
vist vant til derovre med alle de turister,
de lokale tog det roligt ) Da vi kom hjem
var Leif ved at skifte speedometerkabel
på Yamahaen. Ole og lvan var ved at

skifte batteri, da Ole s generator var
gået i stykker. Han kørte udelukkende
på batteriet, så når det varfladt skiflede
han med lvan. Leif fortalte også han
havde været forbi mekanikeren, for at
få ham til at fremstille et speedometer
kabet, pris 2 €. Senere på aftenen stod
den på hjemlig hygge. Solvej havde

lavet kaffe, the og serverede chokolade,
kiks, bolcher m.m. Under den lokale tv-
avis ser v i dagens løb i 400 cc
klassen. Geoff McMullander som vandt
dette er blevet diskvalificeret, han har
fusket med kubikkerne og ændret den
til 600cc. Han fik en bøde På 500 € (

6250 Kr. ) og 30 minutter til at forlade
øen Man. Ved 23. tiden var der et stoÅ
festfyrværkeri nede på promenaden, 

^{D-da det småregnede gad ingen af os og
gå demed, så vigik oven på og nød synet

fra soveværelset, hvor Solvej, Kaj og
Torben boede.

Torsdag:
Vejret: Regn og tåge men oPkla-

ring op ad dagen, sidst på dagen sol-
skin. Der køres ikke løb i dag, så vi har
besluttet at besøge øens nordspids.
Første stop på turen er Bungalow, vi
skal ind og se motorcykel museet. Det
er her tingene fra Mike Hailwood, Joy
Dunlop, Phil Read O.S.V. er udstillet,
det er lige fra deres motorcykeltildæk-
ket, der kørte over målstregen. Dette
er øens'Egeskov" ingen tvivl om dette.
Efter et par kopper kaffe på restauraa
ten foreslår Torben, at vi kan prøve lk
kørte videre ad en lille vej, der går få
hundrede meter derfra gennem bjer-
gene mod nordvest. Det viser sig at

være en meget god ide, da vi kommer
ned fra bjergene krydser vi banen mel-
lem Ballaugh og Sulby og fortsætter op
til Bride, hvor vi gør holdt over for kir-
ken på en lille parkeringsplads. Her ind-
tager vi frokosten stående. Solvej har
igen smurt en madpakke til hver af os

inden vi tog af sted, det betyder ikke så
meget af hvilken madpakke "mann tager
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På turtil motorcyM
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et stykke, det drejer sig bare om at
skovle ind, så hvorfor ikke tage det bed-
ste stykke fra to forskellige madpakker
( det var vist Kaj s det gik ud over) Me-
dens vi andre så tyggerlægge btomster,
men nok mest forat ryge lidt og se efter
navne på gravstenene. Da han vender
tilbage, fortsættervi mod point of Ayre,
det nordligste punkt påøen. Setv om øen
ikke er meget støre end Als, erder her

lige så fladt som i Holland, og på den
sydlige del som i Norge. Helt ude på
spidsen stod et fyrtårn, hvor der igamle
dage også var to store trykluft horn til
tåget vejr. Resteme står der endnu, hor-
nene er hver fire meter lange og halvan-
den i diameter og så ellers tragtformet
som et horn er. Senere på dagen be-
søgte vi Lady lsabella,'bedre kendt un-
der navnet Laxey Wheel. Det ligger på
øens øst kyst, det er en stor vandmølle
der pumper vand op fra minegangene
langt nede i undergrunden. Den er ver-
dens ældst fungerende vandmølle, den
har fungeret i mere end 146 år. Selve
vandhjulet er 24 meter i diameter og pum-
per 1 .124liter vand op fra 600 meters
dybde i minuttet. I minen udvindes der
sølv, kobber og zink På parkeringsplad-
sen holder en franskmand på en rød750
MV Augusta, noget der stadig får tæn-
deme til at løbe i vand hos mange af os
på nær ungdommen, der ikke gider
dreje hovedet for at se noget fra før

Golfkrigen
Efter besøget på møllen kører
Poul, Torben, Kaj og Solvej på
pub. Kaj der ellers kun er
sodavandsdrikker ha r fået smag
for øllet derovre. Jeg vil hellere i

byen senere på aftenen og kører
derfor alene hjemad. Lige før
Douglas står politiet med deres
laser udstyr, om de fik nogen i

fælden ved jeg ikke
Da jeg kommerhjem, begynder
jeg så småt at se motorcyklen
efter, og pakke det ned jeg ikke
skal bruge mere, da det ersidste
aften, vierder. Senere kommer

t

v
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På tur til motorcyklens Mekka
Da der kun var 5 minutters
kørsel ned til færgen, var
det nemt at nå til tiden.
Nede på havnen blev
gennet ind i en kø af
hjemrejsende
motorcyklister, også her
skulle der vise sig panik -
panik. Sejlplanen blev sat
ud af kraft, da nogle få er,
kørt om bord. Der skal -
pludselig findes plads til
500 motorcykler mere
(nogen der åbenbart ikke
har reservert plads ) så i

stedet for at sejle kl. 7, blev
det over 9 inden vi lagde fra
kaj. Samtidig med at vi gled
ud af havneindløbet kom

de andre også hjem og begynder at
pakke. Efter aftensmaden får Poul
overrakt en flaske Whisky af os alle
sammen, fordet arbejde han hargjort i

forbindelse med rejsen herover ( bestilt
billetter og lejet huset hvor vi bor m.m.)
Senere på aftenen gårflere af os på pub.
Leif, Erik og Birte får tilbudt nogle
kattekillinger fra en Mansk kat, alle
killingerne er uden hale. Vl diskuterer
hvordan man kan tage dem med hjem,
men bliver enige om, at det ikke er lade
sig gørligt, når man er på motorcykel .

Fredag:
Vejret: Tunge Iavthængende skyer men
tørt.
Vi stod op ved halv sekstiden, vi skulle
sejle Ved syvtiden, og være der en time
før afgang.,lvan s Birte stod op og hjalp
med morgenmaden og hjalp os af sted.
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regnen. Da der nu ikke var så meget attage sig til de næste timer, begyndte vi
1t 1.9.9 hut på de dejtige måopaker
Solvej havde smurt til åsl fnrs og kram

en er glemt i huset,

medderelse tit Dour,'ff,:[i il.:::å: :lom at sende en meddelelse til Leif, Eriklvan m.m. i håbet om at Oe så ,å hrr.O.:l og sørge forat hans wniss korru,
sikkert hjem ( senere på E;j;gi_rg.n
finder han setv sin whLtyl,riåLt".i, Lene,t)

Yi 
ft han dog snakker fra den skøreide. Tjeneren har i mellemtiJun ,_r"t

9.0, leOt os flytte fra bordet,-'hvor visidder, da der ikke er siOOepf å0, ,it ,tt.de ekstra passagerer, derfor bør man

sidde ned på skift. Vi sagde jo jo menblev dog siddende, ii n.uou jo

I

n hjem er der også
2000 8 dræbte 3

publikummer.

vi ned tir cykrerH:'rT T:Hi[t;i
vogndækket støder jeg ind i en snestyskere ( med uniform io.i.jrå bar enkasket lydende eut Shiit Oanmart<
Da der nu er begyndenJu irång..r,
lager jeg afsked med forOen, poul,
Solvej og Kaj, de viltif f_onJon og;eg tilScofland, Vi er enige o, .irråes veofærgen iHanvich søndag eftermiJOag Dajeg kører fra bordu ,tvrtrugnul o*, Istarten er det tidt underligt;å .trt if f .
l-ry.r: lotde øje med nog"nåndre .reg

3r 
ovgrt$t tit mig selv, også hvis Jer skernoget. Tryghedsfornemmelsen ved alvære flere er væk. Jeg har dog Kaj.smobil telefonn ummer, frvi. nogli skullegå hett gatt. Foran mig narleg?S0 km
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Påturtil motorcykm
til Scotland og retur til Hanruich på to private fra alle årene dervargået, siden
dage, så for at få mest mulig tid hos de var her sidst. Jeg havde også flere
min ven og kone i Methven, er det med bundter med, så natten blev kort.
at komme af sted. syd for Edinburg er Dagen efter vågnede jeg op ad
der tid til at tanke, og jeg bliver nødt til formiddagen i høj sotskin. Efter et solidt
at tage min trøje på over skjorten, da morgenmåltid, var det blevet tid til at
det nu er ved at blive koldt. Højlandet køre sydpå igen Da lan og Ann så ville
og regnen gør sit, og igen er jeg glad til Glasgow for at handle, kunne vi
ved Solvejs madpakke og min fyldte følges ad. Efter at have passeret
termokande, det gØr pauserne noget Dunblane ( et sted der sikkert vækker
koflere. Det at man kan nøjes med at frygtelige minder hos nogle, noget med
stå ved siden af motorcyklen og spise en psykopat der gik amof og riyrdede \z
samt drikke en kop varm the Snart en hel skoleklasse ), var vi snart i

passeres Edinburg over Foflh Road Glasgow, hvor vi spiste frokost og tog
bridge ( en betalings bro dog gratis for afsked med hinanden. Nu gik det igen
motorcykler ) Videre mod nord, jo sydpå alene.75 km længere fremme ad
nærmere jeg kommer målet, jo motorvejen blevtankerne igen afbrudt, da
stærkere bliver mine følelser. Jeg har ikke byen Lockerbie blev passeret med 120
været her i mange år, og glæder mig km/t. På motorvejen ved pentith drejede
utroligt meget. I Perth drejes der
med vest, så nu er der kun 12
miles tilbage. Da adressen nås
og lan kommer ud og hilser på,
er alle årene, vi ikke har set
hinanden som blæst bort. Jeg
har svært ved at kende ham
igen, men hvor han dog ligner
sin far.
Efter en god middag med
tilhørende vin, hvor samtalen
også gik om hvem der vandt de
forskellige klasser på Man,
spurgte lan om jeg ville se en
video med Joe Dunlop. Det var
en lan havde fået ved Joe's
maneger, som han kendte
personligt. Kameraet havde
siddet i kåben på Joe's mc og
vi ser han stafler og kører hele
banen rundt uden afbrydelse og
slutter i må1. Bagefter skulle der
ses billeder i stakkevis, de mere
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På tur til
jeg fra og tog hovedvej 466 ind over den
nordengelske højderyg, en virkelig skøn
tur overtilAl ved Scotch Corner, hvordet
igen gik sydpå til Cambridge, hvor jeg
overnattede, forså næste dag at køre de
få kilometer ned til færgen. Medens jeg
ventede på at de andre skulle komme,
mødte jeg en dansker i bil, han var bl.a.
nysgenig forat høre,hvorjeg havde været.

§leO nævnte Man, visieået sig at han
havde været samme sted. Han fortalte at
han for år tilbage selv havde kørt TT på
Man, sammen med en Kaj Jensen fra
Sønderborg. Da jeg nævnte at jeg kendte
Kaj, skulle derselWølgelig sraks ån hilsen

som i Frankrig, og at hun har fået en
færdig pakke løsning 14OO kr. fra DFDS
færge fra Oslo til Frederikshavn og
Esbjerg til Harwich retur. Det er mindre

91d 
det vi har givet for vore biltetter (

1540 kr. ). Så f øler man sig godt nok til
grin ved DFDS. på turen deroverfik vi
at vide at det toldfrie salg kun åbnede
på hjemvejen. Det skulie vise sig at
reglerne er noget i retning af , at når der
sejles til tredje land, må der handles
toldfrit, så efter nogle få timers sejlads
lægger vi til i Holland, for at få et stempel
iskibspapireme. Der er ingen mulighed
for at stige på eller af, men nu må der

I

a

-!,

med hjem fra Asger
N ie lse n Lille
Skensved. Lidt
senere dukkede
Poul, Torben, Kaj og
Solvej op, der kom
også en større flok
tyskere i fuld ornat.
Dvs. rockere iført
diverse kæder som
livremme, knive
hængende her og

fl.er. tatoveringer på

5d. tøj og krop.
Lige før vi skal køre
om bord kommer
Erling og Sanne, de
vil også med færgen
hjem. På færgen
kommer vi i snak
med en norsk pige,
der fortæller at hun
har været i London
for at få repareret sin
Citroen 2cv og at det
er meget billigere der
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På tur til motorcyklens Mekka
handles. Forstå det hvem der kan.. Selve turen blev på 2447 km, det blev 447Næste dags morgen ejler km mere end beregnet.
morgenmaden gik vi ud på dækket Jeg købt e 112,521 benzin, så det blev
for at nyde det gode veir, høi solskin ttlil.75 km/l
og ikke en vind rørle sig. Da vi sejlede Benzinprisen var sat til 1O !., det viste
ind mellem Fanø og Ho lå en snes sig at være et par kroner for lidt.
sæler og nød vejret ikke 150 reter
fra sejlrenden. Da tolden var passeret Sidst på året inviterede Kaj og Solvej
tog vi afsked med Torben , han skulle Torben, poul, Lene, Eva og jeg til en
tilstruer,vi andrefortsattemod Ribe, .Man.sk aften med vin på"Ooået. ViV
hvor Poul skulle ind for at besøge den havde alle taget billeder med fra turen
lokale pølsevogn ( ja han har tr.-tt og havde en rigtig hyggetig aften i

ved at køre forbi en sådan, mo r han Sånderborg
frygtede Lenes ventende kødgryde

). Jeg havde ikke set konen og unger
i lang tid, så jeg kørte direkte hjem. Teddy
Til sidst min store tak til alle jeg var
sammen med på turen, hver og en
var I med til at gøre turen god. Den
blev for mig en meget stor oplevelse.
En særlig tak til Solvej for dine
madpakker, hjælpsomhed samt altid
gode humør og små overraskelser.

Kort efter hjemkomsten blev det
meddelt at vores store idol på Man Joe
Dunlob var blevet dræbt ved et
velgørenhedsløb d. 2 juli nær Talin i

Estland. Jeg kunne ikke lade være med
at tænke på at han kørte sit første løb
på Man i 1976, det samme år jeg også
var der første gang. Vi var der begge
igen i år. I alle de mellemliggende år,
har han næsten vundet, hvad der var
værd at vinde. På Man kommer han
ikke mere. Vi andre håber på at tage
derover igen 2007, da der er 100 års
jubilæum.

v
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FASTELAVN

Traditionen tro blev der gået til den
fastelavnssøndag hos Kaj's MC i

Sønderborg. Der var også arrangeret
tøndeslagning for de mindre som ikke
varselvkørende.
Benny på Goldwing med den flotte

sidevogn fik også lige demonstreret

d)aO sådan en står for og KAJ's MC for
måske mulighed for at sælge et nyt
bagdæk.
Efter at det sidste brædt var smadret
var der kaffe og kage til alle i værkstedet
og snakken gik bedre og bedre for hver
bid der gik ned, håber traditionen kan
fortsætte.

Hilsen
Knud Oluf Petersen

a
U
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Aktivitetskalender
MAJ
23. Onsdagsm øde på stranden i Abenrå.
Vi kører til Rømø.
26. Oldtimerløb i Gråsten Kom og kig,
der er meget at se på.

JUNI
9. Mølleløb med start fra Roberts MC i

Guderup. Der er morgenkaffe fra kl. 9.00
og vi starter kl. 11.00 på en tur tilrettelagt
af Pascal og Peter Rudolph.
Husk madpakken.
Der et en ændring fra tidligere år.
Afslutningen bliver ved Asserballe Go-
Cart bane, hvor klubben giver kage og
kaffe/the. Aftensmaden iform af pølser,
burgere ol. kan købes i cafeteriet. Pølser
12,-, brød 2,-. Det er SMCC-priser.
Der bliver måske mulighed for en go-caft
tur på banen.
20. Onsdagsmøde fra stranden.
JULI
4. Onsdagsmøde på stranden.
18. Onsdagsmøde hvor vi slutter hos

Eva og Teddy.

AUGUST
4. Madpakketur til Bredsten. Der køres
fra stranden i Abenrå kl. 10.00 med Steen
som fører, og på turen vil der blive
mulighed for at smage på gode Franske
Vine, og købe et par flasker med hjem.
Husk madpakken.

Vi starter fra stranden kl. 19.00.
18.-19. Nordjyllandsturen går denne gang
igen til Struer, hvor vi starter hos Torben
Jørgensen, Højlundsparken 65.
Ang. overnatning på campingplads eller
vandrehjem, kan i ringe til Torben 97 85 25
03.
Måske kører vi sammen fra Åbenrå? - ring
til Poul M.74 40 40 08 el. Steen 74 57 58

55.
SEPTEMBER
1.- 2. Klassisk Cross på Nybølbanen.
5. Onsdagsm øde lra stranden. DennY
aften er det RudbøI.
19. Onsdagsmøde fra stranden i Abenrå.

Arrangementer uden for SMCC:
1.-2.-3. juni Føniks Træf, Gl. Egebjergvej
20, Hjerndrup ved Christiansfeld
7.-8. juli Klassisk Road Race i Vandel.

Portene åbnes kl 10. Billetpris 120,- kr. for
hele weekenden. Ryttergården er åben for
publikum. - Vil du hjælpe på banen ringer
du til Poul M.74 40 40 08 - gratis adgang.
Har du fået kløe i gashåndtaget, så start
op og lad turen gå til Vandel og oplev lyden
af de klassiske cykler der for længst har
overskredet sidste salgsdag.
Du må gerne medbringe godt vejr og godt
humør.
27.-29. juli Albion Rally for alle engelsk
kørende. Danehof Hytten, Kappendrupv^'
258,5550 Langeskov. \;-
MC Kaffe-træf iEsbjerg. 17. juni - 15. juli
- 19. august - 16. september.
Mødestedet er ved Cafeteria Sydvesten,
Fiskerihavnsgade ved lystbådehavnen.
Fra kl. 12.00-16.00.
I midtjylland er der en masse fælleskøreture
hele sommeren, det er både en tirsdag,
lørdag, søndag. Vil i høre mere om turene
ringer i til Poul M.74 40 40 08 el. Steen 74
57 58 55.
15. september Landevejs Road Racing
ved Ry. Alm. veje bliver lukket af og så
bliver der race.

ROBCRT'
SALG . SERVICE. FEPARANON

Smedevænget 34 . Guderup . tr30 Nordborg

Tlf-r'lax: 74 45 94 28


