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SMCC tilbyder:
Sweet-shirts grå m. lille logo
virkelig god kvalitet.... 140,-kr.
T-shirts i str.
S-L-XL-XXL, stk. ..75,- kr.
M er midleftidig udsolgt

Stofmærke, stk. ..25,- kr.
Klæbemærke, stk. 5,- kr.

Teltvimpel, stk. . 140,- kr.
Kan købes ved SM CC's arrangementer,
eller bestilles hos formanden på74 40
40 08.

Næste bestyrelses møde
aftroldes den22104hos
Poul Petersen rugløkkevej
16 Nordborg
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Vrstlst!
i har faet voreYeg"Ynrrn pa lnter

t, vi er endnu i opstafts fasen s
ignet er endnu ikke fastlagt. Så
af skal man skrive

www.smcc.dk
enkelt ikke" Det er Lars Pete

n skal henvende sig til hvis ma
noget stof eller kommentar ti

mesiden. der er her den mes
teret arrangement kallender vi

Formand: Poul Madsen, Lille Mommarkvej 39,
Lillemommark,6470 Sydals, lelf .74 40 40 08.
Kassserer.' Teddy Sztu k, Torn h øjvej 25, Tombø|,
0zoo Aoenrå , telf 74 68 58 20.
Email : familien-sztuk@mail.tele.dk
Næstformand.'Poul Petersen Rugløkke 16 6430
Nordborg telf. 7449'l 003
Email: pp@eucsyd.dk
Best. medl.: Lars Petersen Sjællandsgade 7

Sønderborg lelf . 7 442531 4.

Best. medl.: Kim Andresen Posekærvej 40 6200
Abenrå telf. 74629369

S.M.C.C. - Giro 7 15 33 25.

http: www.smcc.dk

Redaktion:
Knud Oluf Petersen Bjolderupvej 27 6392
Bolderslev lelf. 74646873
Email: knud-oluf@petersen-online.dk
http: www.petersen-online.dk
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Nordborg 19/1-03
Lederartikel af Poul Petersen
(næstformand)

Tak for tilliden på generalforsamlingen
i november ved mit valg til bestyrelsen
og tak til bestyrelsen ved valg af mig til
næstformandsposten.
På bestyrelsesmødet d. 14l1 hos Teddy
Sztuk blev vi i enige om fremover at
forsyne »Kubikken« med en såkaldt

- )derartikel, d.v.s. en lille klumme vedr.
Yestyrelsens synspunkter omkring

forskellige ting. Undertegnede fik til
opgave at lægge ud.

Motorcyklismen har ikke tag i

ungdommen i samme grad som før.
Tidligere bestræbelser fra klubben vedr.
hvervning af yngre kræfter har ikke båret
frugt. Rundt omkring os opstod dog nye
klubber startet op af yngre personer, der
mente sig bedre betjent i en nydannet
klub end hos os etablerede. Mange
forsvandt. Enkelte består dog den dag
i dag og vi møder dem som halvgamle
rundt omkring.

Hvad har vi så: Ja, vi har en klub
bestående af velinformerede og

- -:lsituerede folk i 40-50 års alderen
E opefter. Der er ca. 130 medlemmer.

Til arrangementerne kommer 20 til 25.
Mange ser vi sjældent. Motorcyklen og
livet omkring den er for de fleste ikke
længere livets omdrejningspunkt. Vi
dyrker vel nostalgien og drømmer om
de store ture uden at det bliver til ret
meget. Resultatet er kortere en dages
ture i korrekt GOREtex med sikkerhed
for at kunne komme hjem til TV-avisen
om aftenen. Det er vel heller ikke så
galt. Vi kan lige så godt se i øjnene,

at dette er den basis, vi har for
aktiviteterne.

Klubben er godt etableret. Der er
onsdagsudflugten fra stranden i Abenrå,
relativ faste arrangementer, klubblad,
hjemmeside, lidt på kistebunden,
heldigvis intet klubhus og vigtigst af alt
- stabile medlemmer.

Skal vi over hovedet have nogen
udvikling. Hvad ønsker vi ? Gavner det
os overhovedet, at der kommer flere
motorcykler? Skal vi nøjes med at pleje
de 25 medlemmer, der møder op ?

Jeg mener, at vi fortsat skal søge,
at øge medlemstallet. Vi skal
markedsfØre os med det vi er, nemlig
lidt satte motorcyklister med og uden
ægtefæller af alle slags, men dog
individuelle med forskellige interesser.
Vi skal bygge aktiviteterne op omkring
tilbagevendende faste arrangementer,
der giver gode minder og lyst til at
deltage næste gang det sker.
METODE: Vi skal lave en brochure
indeholdende en årsplan indeholdende
de tilbagevendende aktiviteter incl.
et par gode rejsebeskrivelser. Hver
medlem får nogle stykker af disse til
omdeling ved passende lejlighed.

Deltagerantal ved arrangementerne
kunne Øges ved at finde et par klubber
af samme slags som vores (de er rundt
omkring) og invitere disse med til vore
arrangementer. Det kunne også gå
den anden vej til gavn for de af os selv,
der godt kunne tænke sig at deltage i

mere.

Hilsen Poul Petersen.
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Hanne Wollf fortsætter her beretningen fra deres

ferie ifrankrig.

Fredag 28.6.
Selvom der var en stærkt befærdet vej
lige uden for hotellet og det regnede og
tordnede om natten, sov vi som sten

Le Palais Ideal du Facteur Cheval (kønt? ørrr! red.)

lige fra 21.30 til 8.00 næste morgen. Vi
havde ikke lyst til at betale ca. 5 Euro for
morgenmad, så vi delte, hvad vi havde
tilovers af brød og bananer og kom af
sted omkring kl. 10.00. Vores næste mål
var at finde byen Haute Rives med »Le
Palais ldeal du Facteur Cheval«. Dette
er et fantastisk bygningsværk, som et
postbud (der vist må have været lidt til
en side) for ca. 100 år har bygget med
sine egne hænder - en slags palads
i mange forskellige stilarter. Det kan
næsten ikke beskrives - men se selv
på billedet. Vores mål for dagen var at
komme op i den centrale del af Frankrig

- kaldet »Massif Central« - vi kørte først
ad en meget smuk vej langs med RhOne-
floden og så begyndte bjergkørselen
igen. Vi havde udset os et hotel oppe i

ca.1200mhøjdeibyen
Colombier - men da vi

fandt hotellet, lignede det noget fra en
Hitchcock-film, og boftset fra en meget
vred Schåferhund varder ingen hjemme

- men derimod et skilt i vinduet om at
henvende sig til et andet hotel ca. 500
m længere henne ad vejen. Vi kørte så

derhen, men hervar der et
tilsvarende skilt, bare med
den modsatte besked. Nu
var gode råd dyre - det var

:'i'"1 

"å:111"J:ff:"?
vi var virkelig langt fra
civilisationen. Mens vi
stod og overvejede, kom
der et par busser forbi

- de kørle længere opad

- så måtte der jo være
mennesker deroppe
også. Og ganske rigtigt,
ca. 2 km længere oppe

fandt vi et lille hyggeligt hotel »La Croix
du Collet«, der blev drevet af et par
helt unge mennesker. Prisen var ok,
så vi indlogerede os. Solen var igen
kommet frem, så vi tog os en længere
spadseretur og nød den flotte udsigt
over Massif Central. Aftensmaden var
bare helt i top - og der var et rykind af

å?iå".'x? ;: å?:lJ' J:§ff:"l; fl.p
vi ikke blive to nætter- de skulle have et
bryllup næste aften, og vores værelse lå
lige overfestsalen, så viville ikke komme
til at lukke et øje.

Lørdag 29.6. - søndag 30.6.
Efter morgenmad konfererede vi med
den unge kromand (han kunne også
snakke tysk), og han anbefalede os
at tage til en lille by, der hedder La
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La Croix du Collet

Chaise-Dieu, hvor der skulle ligge en helt
fantastisk kirke med nogle flotte gobeliner
og kalkmalerier, som folk valfartertil byen
for at se. Vi skulle nu køre nedad mod
byen St. Etienne - turen derned er utrolig
flot - vi kørte kun ca. 30 km/t og prøvede
at nyde den flotte udsigt, samtidig med,
at vi passede på, hvor vi kørte. Da vi
nåede St. Etienne, var Pascal hurtig og
fik arrangeret, at to unge motorcyklister
eskorterede os gennem byen og ud på
den Route Nationale, der går ned mod
Le-Puy-en-Velay. På en rasteplads

lige overfor kirken. Vi
kunne mod betaling
få motorcyklerne
i garage, så vi
besluttede at blive to
nætter, da vi trængte
til at hvile lidt ud. Vi
fandt en lille butik,
hvor vi købte brød,
pølse, ost og en flaske
vin (og opdagede,
at vi ikke har fået
en proptrækker med

- men det ordnede
manden i butikken
for os), og så spiste
vi aftensmad pa

værelset.

Pascal havde hele tiden været bange for,
at turen denne gang skulle blive alt for
dyr, så vi prøvede at spare, hvor vi kunne.
Da vi gjorde status efter den første uge,
viste det sig imidlertid, at det hele ikke var
så vildt, som han gik og troede. Sidste år
spiste vi ude hver aften - i år prøvede vi
så at spare lidt ved en gang imellem selv
at købe ind til lidt primitiv aftensmad - og
det var egentlig ganske rart ikke at spise
3-4 retter hver aften. Et sted, hvor man

qf,,:[;,iJ,rJi:?
i bil var på vej sydpå
og fik en lille snak
med dem. Sidst pa
eftermiddagen fandt
vi La Chaise-Dieu.
Først parkerede vi
bag kirken og fik
en snak med en
gut på vores alder
på en dejlig Ducati.
Derefter indlogerede vi os på et hotel Høit oppe i denfriske luft
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også kan spare lidt, er på

morgenmaden, der jo iFrankrig normalt
kun består af kaffe og en croissant eller
et stykke fl0tes - det kan man sagtens
selv købe hos en bager til meget mindre
end de 4-5 Euro pr. person, det koster på
hotellet, og kaffe kan man få på enhver
fortovscafe.

Om søndagen købte vialtså morgenbrød
hos en bager og bagefter sad vi på en
fortovscafe og drak kaffe, mens vi
kiggede på de forbipasserende. Dette er
for os indbegrebet af at være i Frankrig

- bare at sidde isolen med en kop et eller
andet og slappe af, mens man kigger på
folk. Hos vores købmand fra i går købte
vi ind til frokost, som vi nød på værelset,
mens vi så Brasilien banke Tyskland
i VM-fodbold-finalen. Eftermiddagen
brugte vi kulturelt - vi var med på en
rundvisning i klosterkirken, hvor en meget
charmerende munk fortalte om de flotte
gobeliner og kalkmalerier. Kalkmalerierne,
der kaldes »Dance Macabre<< viser,
hvorledes pesten i 2. halvdel af det 15.

århundrede udslettede både høj og lav
i samfundet. En meget sjov ting, som vi
oplevede i klosteret
var et rum, der var
konstrueret på en
sådan måde, at når
man stod i hver sit
diagonalt modsatte
l1ørne og hviskede,
kunne man tydeligt

rum blev tidligere
benyttet, når de spedalske skulle aflægge

skriftemål - pa den
måde undgik præsten at blive smittet, Vi
sluttede dagen med at spise aftensmad
i hotellets restaurant - desværre var det
for en gangs skyld rigtig dårligt.

Mandag 1.7.
Nu skulle vi af sted igen - i dag gjaldt
det de højeste punkter i Massif Central.
Vi pakkede cyklerne og købte ind til
morgenmad og frokost. De ca. 150 km
vi kørte denne dag var nogle af turen,
smukkeste -vi kørleoppe i Puy de Dome,
der er et stort vulkanområde (i nogle af
turistbrochurerne er der luftfotos, der
tydeligt viser de store kratere, der nu er
græsbevoksede). Dagens højeste punkt
var ca. 1400 m. Også denne dag kørte
vi kun ca. 30-40 km/t, så vi rigtig kunne
nyde udsigten. Jeg har vist ikke fortalt, at
vejret indtil nu havde været smukt - og
ca.25o-30ovarmt-vi havde slet ikke kørt
i regnvejr endnu. Vi sluttede dagen med
at indlogere os på et Chambre d'hOte - et
dejligt, helt nyrenoveret værelse ude på

en lille landejendom. Manden i huset er
smed og har sit eget firma, mens hans
kone går derhjemme og passer gården
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og børnene og altså de
gæster, derfindervej til gården. Prisen for
sådan en gang »Bed and Breakfast« er
ca. den samme som for et mellemklasse

For at der ikke skal herske nogen tvivl, Hans Werner vqr med!

hotel, dvs. 35-38 Euro i alt (ca. 270-300
kr.). Vi var kommet så tidligt, at vi havde
lyst til at gå en tur - desværre endte
det med, at jeg snublede og forstuvede
min venstre ankel. Jeg tilbragte aftenen
med benet opad og gik ind imellem ud
nå badeværelset for at bade det i koldt

-and - nu var vi spændte på, om jeg
ville være i stand til at køre motorcykel
næste dag.

Tirsdag 2.7.
Efter en meget rolig nat vågnede vi til
regndråber på vinduerne. Det havde
regnet om natten, men da vi var parat til
morgenmad (lækkert brød, kaffe, juice
og flere slags hjemmelavet marmelade),
var det blevet tørvejr. Lidt spændt
prøvede jeg mine motorcykelstøvler på

roden ned, os lu^SliiåY:iilffi J::Ji
Der lå tunge skyer oppe i bjergene, men
der hvor vi ville hen, skinnede solen. Vi

startede forsigtigt ud - jeg
prøvede, om jeg kunne
bevæge gearpedalen med
foden - jo det gik også,
selvom det gjorde lidt ondt
i starten. Vi havde en lang
rute foran os. Vi ville køre
vest om Clermont-Ferrand
og derefter nordpå. Turen
fra vores natlogi og op til
Route Nationale N9 nordpå
gav os igen nogle flotte
naturoplevelser. Vi havde
planlagt at køre til Arnay-
le-Duc, hvor vi også boede
sidste år, og hvor hotellet Le
Dauphine er rimeligt i pris.
På det sidste stykke vej fik

vi en grim oplevelse. Vi havde
gjort holdt på en rasteplads, og

da vi skulle derfra igen, var jeg lige lidt
for længe om at komme af sted. Det
generede åbenbart nogle lastbiler, der var
på vej opad (da vejen på det sted stiger
voldsomt, varjeg slet ikke ivejen fordem,
forde kørte meget langsomt, men de blev
alligevel sure og dyttede og blinkede ad
mig). Da disse lastbiler senere på en lige
strækning indhentede os, begyndte de at
chikanere os. Først kørle de megettæt på
og dyttede og blinkede, og så overhalede
de os alle tre, en efter en, mens de både
kørle meget tæt på og meget tæt ind
foran Pascal. Det var bare med at holde
tungen lige i munden. Godt nok kører
franskmændene generelt tæt på og
også meget stærkt, men det var første
gang, vi var blevet chikaneret så groft. I
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Arnay-le-Duc bestilte vi igen
et værelse for to nætter og
spiste en lækker middag på hotellet (i

øvrigt præcis samme menu som sidste
år - og lige så godt!).

Onsdag 3.7. - en rigtig dovnedag!
Vi fik hvilet ud og set lidt på byen, der
ikke har meget at skrive hjem om, bortset
fra en meget gammel og flot kirke. Da
vejret var omskifteligt, var vi glade for,
at vi havde bestemt os for en ligge-over-
dag.

Torsdag 4.7.
Mens vi endnu lå i sengen, kiggede
vi med mellemrum ud på vejret. Men
selvom himlen var meget grå, besluttede
vi alligevel at vove pelsen og køre videre.
Kl. 10.30 var vi pa vej - og efterhånden
som vi kørte, blev vejret bedre og bedre.
Dagens udflugtsmål var Abbaye de
Fontenay, som er Frankrigs bedste
bevarede Cistersienserkloster. Det var
virkelig en oplevelse. Klosteret er kun
museum, men man kunne fornemme,
hvordan munkene levede dengang i

1300-tallet. Der var kun et rum i hele
klosteret, der var opvarmet om vinteren

- her måtte de munke, der sad og skrev
Bibelen af, gå ind og varme hænderne,
når det blev for koldt til at de kunne skrive.
Klosteret indeholdt også Europas ældste
smedie med den første hammermølle
til småindustri. Klosterets dueslag
og hundekennel ville lige passe til os

- Pascal mente, at det måtte vi da kunne
købe som sommerhus! Han har i lang
tid fablet om, at han vil bo i et tårn - som
det ses på billedet, ville denne bygning
altså være ideel. Efter klosterbesøget
kørte vi videre nord- og østpå. Det var
vores mening atfinde et Chambre d'hOte

Dueslag ved Abbaye Fontenay

igen, og vifandt da også et skilt, der vistv
hen til et sådant. lgen måtte vi have lidt
hjælp - et ældre ægtepar i bil, som vi
spurgte om vej, eskorterede os hen til
familien Adrien, der lejede værelser ud på

førstesalen på deres gård, mens deres
søn dyrkede vin.

Fredag 5.7.
Det var en positiv oplevelse - især næste
morgen, hvor den ældre fru Adrien gerne
ville snakke og fortælle, mens vi sad og
spiste morgenmad i familiens spisestue
med tunge mørke møbler. lnden vi kørte,
købte vi en flaske af husets vin - vi har
ikke prøvet den endnu, Ten glæder
os til at smage den engang i vinter og
mindes vores sommerferie. Vores plan
for dagen var at køre ned til Au Sourcp
de la Loue, hvor vi også var sidste år -v
nærheden af Pontarlier tæt ved grænsen
til Schweiz. Hotellet der (og ikke mindst
maden) var en oplevelse, som vi gerne
ville gentage. For en sikkerheds skyld
ringede vi og reserverede et værelse.
Turen derned gik godt, og vi var allerede
indkvarteret omkring kl. 15.00. Nu ville vi
ud at gå en tur igen, for min fod havde det
helt godt igen. Vi kom ud på en afmærket
rute langs slugten, og Pascal mente, at vi
ved at følge afmærkningerne ville komme
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det helt vilde. Vi klatrede faktisk som
bjerggeder op ad klippesiden på stier,
der ikke var bredere end en fod, og
som hele tiden bøjede i hårnålesving.
Vi skiftedes til at være meget bange og
turde i hvert fald ikke kigge hverken op
eller ned. Endelig kom vi ud på mere
farbare stier og gik og gik, mens vi stadig
fulgte afmærkningerne. Til slut kom vi
ud til en vej - nu var vi i nærheden af

.'lotellet, troede vi. Men snydt igen: der
Vå grnske vist en restaurant, men de

motorcyklister, der sad her og nød en
kop eftermiddagskaffe, slog sig selv på
lårene af grin, da de hørte, hvor vi gerne
ville hen - hotellet var 8 km væk! Og vi
havde gået i ca. 3 timer! En behjertet
pige inde fra restauranten hentede sine
bilnøgler og kørte os til hotellet, hvor vi gik
lige ud på terrassen og fik os en meget
stor øl ovenpå strabadserne - efterfulgt
af en lækker 4-retters middag.

Lørdag 6.7.
Det regnede, da vi vågnede. Det passede
mig slet ikke, at viskulle af sted igen, men
hotellet var booket ud i weekenden. Mens
vispiste morgenmad, stilnede regnen lidt
af, og vifik pakket. Lige da vivarfærdige

Jed at pakke, ringede Madame og fortalte,
Qt hrn havde faåt et afbud - hvis vi ville

skifte værelse, kunne vi blive endnu en
nat. Vi besluttede at taget imod tilbuddet.
Efter en kort formiddagsspadseretur- og
denne gang på alfarvej - ikke noget
med afmærkede stier - opholdt vi os på
værelset og skrev dagbog, tegnede vores
rute ind på kort, sov middagssØvn og så
Tour de France.

Søndag 7 .7 .

Vejret var igen fint, og efter morgenmaden

ad den smukke vej langs med floden
Doubs mod Morteau. Vi var nødt til
at køre ind til siden for at kigge og
fotografere. Videre mod Belfort kørte vi
ned mod den lille by St. Hippolyte, hvor
vejen over en strækning på næsten 10
km haretfald på7,5oÅ og en masse sving

- det er både smukt og kan også nok give
et sug i maven. På sådanne strækninger
stårderstore skilte ude langs med vejen,
hvor trafikanterne anmodes om at geare
ned for at bruge motoren som bremse,
da bremserne kan køre varme, hvis man
benytter dem for meget. Vi var nok lidt

Pascal har fattet det med at holde ferie

træls iforhold til de andre trafikanter, for
vi kørte mere forsigtigt end dem - men
vi havde besluttet ikke at tage chancer
- det var jo trods alt vores ferie, og viville
gerne komme hele hjem igen.

ej

1
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I y g Hotel Au Soleil, åbenbart populnrt

Montbeliard op mod Basel ledte vi
forgæves efter en tankstation, der havde
åbent - men søndag var der åbenbart
helt lukket overalt. Da vi endelig fandt en
tankstation, der kunne tage kort, ville den
ikke acceptere vores - og heller ikke en
anden bilists. Han vidste så til gengæld,
hvor der var en tankstation, der holdt
åbent, og vi fulgtes med ham derhen

- heldigvis, for lige før tanken måtte jeg
om på reserve. Vi kørte nu videre mod
Basel, og lige inden vi krydsede grænsen
til Tyskland, fandt vi en telefonboks og
brugte de sidste penge på vores telekort
tilat ringe hjem tilfamilien. lnde iTyskland
forsøgte vi at finde et sted at overnatte,
men da vi fandt ud af, dels at det var
meget dyrere end i Frankrig, og dels at
folk så os meget mærkeligt an, når vi kom
i motorcykelantræk, besluttede vi, at de
tyskere nok havde for mange penge, når
de sådan sagde nej til motorcyklister, og
så vendte vi næsen mod vest igen og kørte
ind i Frankrig igen - tilbage til »Au Soleil«,
hvor vi havde overnattet for næsten 14
dage siden. Her ville de da gerne leje et
værelse ud tilos igen. Kodefteros ankom

8 tyske motorcyklister, der var på

en større tur, og vi fik en hyggelig
snak med dem både samme aften og
næste morgen.

Mandag 8.7.
Tyskerne havde fortalt os, at de søndag
havde kørt »Route des Cr6tes« - altså
turen oppe i Vogeserne, som vi også
havde kørt en del af sidste år - så vi fik
blod på tanden - det måtte da være det
sidste flotte, vi skulle se i Frankrig i år.

Som sagt, så gjort - i strålende sols(,
kørle vi af sted. Og det var nølagtig ligts

så smukt og spændende som sidste
år. Nogle steder er hårnålesvingene
brolagte, så her gjaldt det virkelig om
at køre forsigtigt. Helt oppe på Ballon
d'Alsace i 1424 m højde sad vi og nød
udsigten overen kold cola. Da vikom ned
fra højderne, var det igen rigtig varmt og
efter et besøg i et supermarked i byen
Munster kørte vitilbage til hotellet, hvorvi
spiste sen frokost på værelsets balkon.

Tirsdag 9.7.
Vi stod rimeli'gt sent op, da vi havde
pakket en hel del aftenen før. Vi skulle
først af sted med toget hjem om aftenen,
og der var kun ca. 50 km til Lorrach, så
vi sad en del af formiddagen ude foran
hotellet, inden vi kom af sted. Men i"
kunne vi ikke trække den længerd,
vi måtte af sted. Det var let at finde
Autotog-banegården i Lorrach, og da
vi først havde fundet den, besluttede
vi at blive der. Det var meget lummeft,
og der kom da også et par tordenbyger
i løbet af eftermiddagen. Efterhånden
ankom der flere motorcyklister, bl.a.
et ægtepar fra Sverige på en BMW
80 GS, tre ungersvende fra Esbjerg
på to Ducati'er og en Suzuki Bandit
og to ægtepa r fra Sydsjælland på
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Aut ot o g indklus iv mot orcykl er

.farley'er. Svenskerne havde i øvrigt et

ll"nart kommunikationsudstyr, som de
selv havde lavet på basis af ganske
almindelige walkie-talkier som dem
lastbilchaufførerne bruger (hvem har ikke
set Convdy?), men tilpasset motorcykler
med en kontakt på styret og tilsluttet
motorcyklens elsystem. Vi snakkede
om, at det jo lige var noget for os - med
en rækkevidde på ca. 3 km ville vi kunne
kommunikere, også når den der kører
bagest, pludselig opdager, hvor det var
vi skulle hen.

Endelig kl. 19.00 fik vi lov atkøre ombord

- denne gang skulle motorcyklerne stå
helt forrest på biltoget, så vi lagde os ned
over styret og kørte forsigtigt hele vejen
gennem alle biltogvogne hen til vores

,g.lads. Fordelen ved det var, at vi stod

tdlerforrest, da vi ankom til Hamburg. Vi
delte denne gang kupe med Astrid og
Harald, et ægtepar omkring de 50 fra
Norge, der også kørte MC (Harley), men
som denne gang havde været i bil nede i

Spanien, De var rigtig hyggelige, og vifik
igen en god snak om alt muligt.

Onsdag 10.7.
Ankomst Hamburg Altona - det var
kvælende varmt, men heldigvis gik det
godt med at komme ud af byen. Da vi

undervejs hjem besøgte
vore venner i Albersdorf,

fik vi at vide, at der dagen i forvejen
havde været et større uvejr - og som vi
alle ved, var det jo indledningen til alle
de store oversvØmmelser, der senere på

sommeren hærgede i bl.a. Tyskland.

Da vi kom hjem, havde vi kørl i alt 2.900
km - turen havde i alt kostet 14.000 kr.

hvoraf de ca.4.000 kr. varfor biltoget. Det
skal her bemærkes, at da vi herhjemme
fik set på hotelregningerne, fandt vi ud
af, at to af hotellerne havde snydt sig
selv for penge, så hvis vi havde betalt
fuld pris, ville turen have kostet 15.000
kr. Men det var også kun 2.000 kr. mere
end sidste år, og vi havde i år været 15
hele dage i Frankrig, mens vi sidste
år kun var dernede 11 dage. Så det
kan da godt kaldes en budgettur. Og
naturoplevelserne havde igen været
helt i top. En ting vi også vil huske, er de
mange flinke mennesker, vi har snakket
med i løbet af turen, og de mange, der
har hjulpet os med at finde vej, når det
kneb. Når vi skal gøre turen op, føler vi
selv, at den var mere stresset end sidste
år - måske fordi vi de første dage kørte
rigtig mange kilometer hverdag uden ind
imellem at ligge en dag over for at hvile
og se på omegnen. Vi har i hvert fald
snakket om, at vi gerne vil til Frankrig
igen - men næste gang måske leje et lille
hus eller en lejlighed, som vi kan benytte
som udgangspunkt for udflugter. Vi har
faktisk allerede fundet et sted - med et
tårn - der ligger nede syd for Cahors. Men
lad os nu se hvad fremtiden byder på,

rent arbejdsmæssigt (og dermed også
økonomisk).

Af Hanne Wollf

I
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Ja så er der igen
afholdt den årlige generalforsamling, og lad
mig sige det med detsamme, det var en virkelig
positiv oplevelse når der kommer så mange
medlemmer, det tyder godt for klubbens videre
eksistens. (Red.)

Der var mødt 32 personer op, og de 29 var
medlemmer.

Formanden bød velkommen og bad om et
emne til dirigent. Herluf Jakobsen blev fores_
lået og dermed valgt. Derigenten konstanterede
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
oplyste desuden at de ph bordet stående øl og
vand var på klubbens regning. Dirigenten gav
ordet til formanden og poul Madsen oplæste
aktiviteterne for året der var gået, bl.a. 9 on_
sdagsmøder, 1 torsdagsmøde, flinsturen, tur
til Kilerkanalen, varme veder, H.C.Callesen,
lysbilleder fra Rom, madpakketur til Hollnæs,
hvor der kom 10 i silende regn. D.D. var der
126 medlemmer plus et æresmedlem. Ingen
indvændinger på formandens beretning.

Kasseren f,k ordet, og han uddelte regnskabet
- der viste en formue på 25800,-k Regnskabet
blev godkendt.

På valg var Steen H Eriksen og Teddy Sztuk.
Poul Petersen blev foreslået, og derfor var der
kampvalg mellem Steen, Teddy og poul. Stem_
mesedlerne viste:
Steen 6 - Teddy 28 - poul 24, - der var 29 stem_
meberettigede. Teddy blev genvalgt til kasserer.
Som suppleant blev foreslået Steen og Verner
Jensen. Steen 12 - Verner 16 - I blank. peter Høj
blev genvalgt som revisor.
Der var indkommet dt forslag om nedsættelse
af kontingentet til 100,- k pr. år. Forslaget blev
nedstemt. Under eventuelt blev der snakket om
Kubikken. Teddy foreslog at den bedste artikel
blev præmieret. Skal man betale en gæsteskrive
til Kubikken som de gør det i Albion på Fyn?
Skal den der arrangerer en klubtur og lign. have

betaling for benzin og
andre udgifter? Skal vi

have hjælp til at skrive i Kubikken? Hvad vil
medlemmeme læse? Hvorfor blev S.M.C. til
S.M.C.C.?

Der var bred enighed om at klubbens penge
skal bruges til dem der deltager i arrangemen_
terne, der var også stemning for at udpege en
artikelskiver blandt dem der deltager på en tur,
selvfølgelig på frivillig basis.2
Dirigenten takkede for god ro og orden og man
gik derefter over til ostemadderne. t_
Bestyrelsen vil på næste møde tage stilling
til spørgsmålene/tilkennegivelserne og lave
retningslinier for tilskud til arrangementer og
klubturer og undersøge om klubbens kabital
fortsat skal stå-på Giro-konto.

Som redaktør bedjeg mærke i et par udtalelser
der gik på at stoffet i Kubikken mest handlede
om ting der vør sket og ikke ret meget om hvad
der vil ske de

til eftenetning .];:,ll1T

forkandt med nter, det
forudsætter selvfølgelig at jeg kender til,dem og
hvor vidt de er i planlægningen.

\_

Husk morgen gymnastik
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af Peter Juhler.

Januar d. 16102-02 var der ons-
dagsmøde ved Bitten & Knud Oluf.

Steen kom og viste lysbilleder fra sin
tur til Elefanttræf ( hvorfor elefant?)jo
der var for mange år siden lige efter
krigen et træf for Zlndap Elephant,
en 750 kubik grøn sidevogns cykel,
også meget brugt under 2. verden-
skrig, men idag er træffet for alle
mc'er. Det kunne ses på billederne,
bla. MZ med larvef øder, en havde
afmonteret baghjulet og påsat en
rundsavklinge til at save brænde til
opvarmning af teltet. Det var sjovt at
se alle de påhit som folk havde lavet.

Et billedefra "Mike's"første Elefanttur i I970

Steen sagde han havdekørt i mildt
vejr -3" "brrrrr", kun i bjergene blev
det koldt -15o, men dagen efter blev
det tøvejr og vandet løb igennem
Sten's telt. Alligevel havde jeg ikke in-
dtryk af det var sidste gang Steenvar
til Elefanttræf. Da klokken blev 21,00
fik vi gjort kål på Bittens friskbagte
boller og snakken om nogle af de
første år i SMCC's historie, da havde
de også været til et vintertræf langt
nede i Tyskland og Guffe's Norton
havde ikke mere strøm, jammen
Steen havde en ledning med så den
blev monteret mellem sin Yamaha

350 og tændingen på Nortonen, så
hjemad side om side, men på et tid-
spunkt blev de stoppet af politiet der
mente at det vist ikke var helt lovligt
at køre sådant,"det var sørme da
mærkeligt".
Aftenen var hurtigt ovre, vi takker for

hyggelig snak og kaffe, kommer også
mæste gang!

Motorcykler i Bella
Roberts MG arr. turtil Trafik og
Sport på2 hjul i Bella Centeret
lørdag den 15. februar 2003.

Voksne 298,- incl. entre.

Opsamling fra Nordborg ti!
Rødekro.

Afg. Nordborg kl. 07.00.

Afg. Bella kl. 17.00.

TilmeldingT44S 9428.

-.
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Dødsfald

Vi har desværre mistet en af de mest
entusiastiske motorcykel i nteresserede
i Danmark.
Den 14. december 2002 døde Pedel
Carsten Hansen, 56 år på Haderslev
sygehus, efter lang tids sygdom.
Carsten var med i SMCC, lige fra
starten, medl. nr. 16 og 387, og
bl.a. med på den første fællestur til
Elefanttræf på NUrburgring i Tyskland

§nu.3r 1969, sammen med syv andre
medlemmer.
Han var ikke den helt store touringkører,
men interesserede sig mere for alt med
motorcyklbr, lige fra frimærker, postkort,
stempler, øldåser, plakater, billeder
o.m.m.m.
Der var ikke den ting med bare en
anelse motorcykel i, han ikke samlede
på, og i hans have stod derogså en mc-
gyngehest og på væggen hang der et
"skygge"-billede af en motorcykel lavet
itræ.
Man så altid Carsten på mc, på vej til
Haderslev i al slags vejr, selv om bilen
holdt hjemme igaragen.
Han kørte længe på en CX500 med
kåbe men de sidste tre år anskaffede
han sig en Gold Wing som han selv

Vargjorde.Tarsten var også primusmotor i Hoptrup
hvor han arrangerede bømedyrskue og
i mange år kom venneme fra en Gold
Wing Club i Holland til byfesten for at
køre ture med børnene.
Når man kom pa besøg i hans
motorcykelhus, gik snakken jo mest på
ture i gamle dage og alt det han havde
samlet. Bl.a. udstillede han sine mc-
modeller og specialiteter i flere banker
i Haderslev, eller på skolen.

Vi vil altid huske Carsten som en god ven
og livlig mc-debatør.
Ære være hans minde.

Steen H. Eriksen

PS! Som Carsten fortalte mig skal man
aldrig stole på en læge, så hvis man får
ondt i maven, og din læge ikke mener det
er noget , skal man altid gå til en specialist
og få det undersøgt.

ndre arrangementer:
15103 Stumpmarket i Herning.
19104 Stumpmarket i Brockstedt.
9105 Stumpmarket i Brockstedt.

Motorcykel-
reservedelslis ter,

instru ktionsbøger
og manualer

til de fleste motorcykler
fra 1945-1975. Også

servicemeddelelser og
indstillingsdata i kvalitets

nytryk. Vi har ikke alt,
men næsten. Kontakt

GT Forlag
på 86 57 72 01,

fax 8657 7204 eller
E-mail@mail.dk

Hjemmeside
www.gt-forlag.dk
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FEBRUAR:
19. Wrksomhedsbesøg på Dunfoss

Rødekro,kl 19. 00, vi mødes
hos McDonald's Rødekro ved
motorvejsøJkørsel kl. 1 8,4 5. 1 9.00
indledning, baggrund for oprettelse
af Danfoss CDC. 19.30 Rundvisning
20.30 kaffe og evt. spørgsmål . 21.00
slut Forhåndstilmeldingkrævet, som
sendes til bestyrelsen senest 14102-03.
Der er max plads tll25 deltager.

MARTS..
2. Tøndeslagning hos Køj's MC KL:
14.00 ( ny adresse og tlf. no.)

Nørrekobbel 13

6400 Sønderborg
TA 7443 6300

26. Onsdagsmøde hos Bitten og Knud O.
Bjolderupvej 27 6392 Bolderslev kl-
19.00, som nokviser en lille smalfilm

fra gamle SMCC dage.

amaha DT 175 - 13.000
MVX 250 - 21.800

uzuki GS 250 - 16.800
cx 500E - 39.800

ki vs 750 - 68.500
'amaha YZF 1000 - 108.000
Kig ind, eller ring og hør en pris -

. BEDST OG BILLIGST!

APRIL
9. Onsdagsmødehos

Svend Svennesen

Vissinggade 68 6400
Sønderborg.kl. 19.00

17. Tur til Esbjerg.Yi
starter kl. I1.00 fra stranden i Åbenrå.

MAJ:
15. Kubikken forventes atværei jeres

postkasse.

17. Fyns Tur, dentradisionelle tur laves
i år af Lars og Knud Oluf, vi mødes
på Fåborg havn kl. 9,30, mænnere
beskrevet i næste nr. og www.smcc.dlv,

JUNI:
7. Mølleløb.Start fra Roberts

MC i Guderup k1.11.00. Der er
" HYG G E LI G" morgenkaffe fra
k1.9.00, der afsluttes som sidste år på
Mommark havn. Der er endnu ikke
fundet nogen der vil alrangere denne
tur. Hvad med en tur til Danfoss
Museum? Så hvis du/i har løsthører
bestyrelsen gerne fra jer.

a

Autoriseret forhand Ier af

Fuld program af Peugeot scootere og
knallefter. Reparation og seryice..
Ny scooter fra CPI

fra r r r r 9.998r'+lev.
- en pris du ikke kan sige nej til!

Smedevænget 34 . Guderup . 6430 Nordborg
Tlflfax: T4 45 94 28

MC:

Robert Behrmann

ROBCRT'
SALG . SERVICE. REPARATION


