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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 midlertidig udsolgt

Stofmærke, stk. ..25,- kr.
Klæbemærke, stk. ........ 5,- kr.
Teltvimpel, stk. . 140,- kr.
Kan købes ved SMCC's
arrangementer, eller bestilles hos
formanden på74 49 12 03

Næste bestyrelses møde er den
21t04-04
hos Bitten og Knud Oluf

Pas på nu nærmer tiden sig hvor
disse køretøjer forefindes på vejerne
i stort tal og i de mest mærkelige
trafik-situationer.

ørens
Som det blev omtalt på
generalforsamlingen har vi fået en ny
hjemmeside på www.smcc.dk. Siden
er ikke tænkt som et udstillingsvindue
for klubben, men som en service,
derfor det måske lidt kedelige design.

Det første man møder er nyhed
siden, alle medlemmer kan her
selv skrive en nyhed / besked og
alle kan derefter kommentere den.
Det gøres ved at trykke på Login,
skrive sit medlemsnavn , pasword
er medlemsnummeret (det står på
adresse mærkaten på konverlutten
fra Kubikken), ved at trykke på
" Dine adresseo plysningef' har
man mulighed for at rette/tilføje sine
adresseoplysninger (det er den vi
bruger til at komme i kontakt med
jer pa). Som noget nyt har vi lavet et
"Diskussio n sforu m" . Prøv det, Login
navn og pasword er her frit. Vi har
oprettet grupper for "Køb & Salg ,

Teknik, Arrangementer, Kubikken og
Generelt alt vedrørende klubben". Vi
vil i nærmeste fremtid lægge ydelig
vejledning ud på selve hjemmesiden.

Knud Oluf Petersen V
Ps. hvis der er nogle der har lyst til at
hjælpe lidt med vores hjemmeside så
kom FREM.

Bestyrelsen iS.M.C.C.
Formand: Poul Petersen Rugløkken 16 6430
Nordborg t|f.74491203
Email: pp@eucsyd.dk
Kassserer.' Teddy Sztu k, Torn h øjvej 25, Tombø|,
0z0o Aoenrå,ilf.74 68 58 20.
Email: familien-sztuk@mail.tele.dk
Best. medl.: Margit Christensen tanslet

Email: roadrunnerl @mail.tele.dk
S.M.C.C. - Giro 7 15 33 25.

Kim 40 6200
74629369
Email: lonekim@post.tele.dk
Best. medl.: Lars Petersen Sjællandsgade 7
Sønderborg telf . 7 442531 4.
Email: lars@petersen-co.dk

Redaktion:
Knud Oluf Petersen Bjolderupvej 27 6392 Bolderslev
ilf. 74646873
Email : knud-oluf@petersen-online.dk
http: www.petersen-online.dk
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Lederartikel:

Så er der et nyt år. Det kaldes i øvrigt
2004. Gamle år afsluttedes med en
særdeles vel besøgt generalforsamling
samt julestuen. Begge på Bovrup
Gæstgivergård.
Der skal igen lyde en tak til den
afgåede formand, Poul Madsen.
Referat fra generalforsamlingen ses
andet sted i dette blad.

Yet første bestyrelsesmøde er afholdt
(også med referat i nærværende blad).
Arets aktiviteter er sat på dato. Vi
håber på godt fremmøde til disse.

Nye tiltag:
Det første går ud på interviews af
medlemmer. Der er flere, som er igang
med, eller har deltaget i interessante
ting eller har interessante hobbies
Enhver har naturligvis ret til at sige nej.
ldeen har vi fået fra »Albion« klubben
(mestendels en flok ældre fynboer
på engelske motorcykler). Vort første
interview er at læse i omstaende.
Det andet går ud på oprettelse af en
ny tradition: Gule ærter-spisning. Det
skal forega ijanuar eller feoruar og

.;rste gang i 2005.

I forsøget pa etablering af
nærmere kontakt til andre klubber
er der indledningsvis aftalt fælles
morgenkaffe med MC Flagermusene
inden afgang mod Esbjerg
skærtorsdag (mere inde i bladet).
De er en lille flok udbrydere (ikke helt
friske længere heller) fra SMCC, hvor
vi altid har været velkomne i deres
klubhus.
Hvad kan vi så bruge den slags

kontakter til. Ja vi kan deltage i ting
hos hinanden eller være sammen på
ture. Selvom medlemstallene er ret
store er der ofte kun lille fremmøde
til aktiviteter. Lidt samarbejde kunne
hjælpe lidt hvis ellers kemien passer.

Poul Petersen.

Generalforsamling
d.16111 på Bovrup Gæstgivergård.

Der var mødl rigtig mange og ekstra
bord måtte sættes op.
Formand Poul Madsen bød velkommen.
Som ordstyrer valgtes enstemmigt
Hans-Wemer Wolff.

Ganske kort refereres her hvordan
generalforsa m I i nge n forløb.

Formandens beretning:
1. tsarrangementer
2. PA medlemmer.

Kassereren s beretn i ng :

1. lZ+ medlemmer ved regnskabets
afslutning.

2. lndtægter på 18943 kr. og 19559 kr.

den anden vej. Underskud = 616 kr.

3. Regnskabet var godkendt af revisor
Peter Høy.

Regnskab sendtes rundt. Et medlem
kom med kritisk spørgsmål til et uklart
punkt. Det var nisseskæg tiljulestuen og
udgifter til hjemmeside.

Valg til bestyrelsen:
Formand Poul Madsen var på valg og
ønskede ikke genvalg.
Som ny formand valgtes undertegnede
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Poul Petersen.
Poul Madsen fik tak for indsatsen med

applaus.

På valg var også Kim Andresen og Lars

Petersen. Begge modtog genvalg og

blev valgt.
Som nyt bestyrelsesmedlem i stedet
for Poul Madsen valgtes Margit
Christensen.
Til suppleanter valgtes Steen H. Eriksen
og "Store" Verner Jensen.
Som revisorsuppleant valgtes Claus
Hansen,

Eventuelt:
Lars Petersen redegjorde for den nye
hjemmeside med dens muligheder for
komment arer fra brugerne.
Nyt bestyrelsesmøde. Hos Teddy Sztuk
d. 1311-04.

Hen ad vejen var der en del diskussion
om forskelligt dog uden beslutninger:

1. Lægge budget i arets begyndelse
for dette år,

2, Ønske om statusposter i regnskabet

så formue (kassebeholdning og
lager m.m.) og gæld fremgår.

3. Vedr. ture: Kørehastigheder er ofte
for høje.lkke alle er lige hensynsfulde
under kolonnekørsel. Ønske om
turkort hver gang så "tabte" kan

finde vej. Mobilnumre og evt. e-mail
numre på en liste til medlemmerne så
man kan kontakte andre. Annoncere
bestemmelses stedet i forvejen.

4. Kontakt til venskabsklubber. Der er
en del småklubber som os, der kunne L
inviteres med til arrangementer.
5. Mulighed for husstandskontingent
med ægtefællerabat.
6. Kontingentfrihed til

bestyrelsesmed le m me r.

7. Side med navne på nye medlemmer.
8 Nyt udgangspunkt for onsdagsmøder
iAbenrå. Vi kan ikke kende hinanden i

mængden på stranden.

Bestyrelsen tager stilling til disse ting på

førstkommende møde.

Poul Petersen
(Formand)

Sont clet ses sqcl vi sont "Sild i en t til gene 'sarulingen



SMCG regnskab nov. 2002 nov. 2009
Kontingent 1 24 medlemmer
Salg af diverse
Renter

Kubikken + kuvefter
Frimærker
Adm. Omkostninger
Gaver
Generalforsamling
'ulestue

Yastelavn
St. bededag
Mølleløb
AOæt< grilaften
Andre arrangementer
Andre omkostninger
25 T-shirts

Underskud

17.850,00 kr.
1.090,00 kr.

2,52kr.

18.942,52 kr.

6.366,20 kr.
2.632,00 kr.

380,25 kr.
892,00 kr.
2.375,00 kr.

633,00 kr.
684,64 kr.
282,85 kr.

1.469,00 kr.
805,45 kr.

1.020,00 kr.
212,45 kr.

2.018,25 kr.

19.559,09 kr.

19.559,09 kr. - 1 8.942,52 kr. = 616,57 kr.

gl. saldo 25.800,31 kr.
underskud 616,57 kr.
ny saldo 25.183,74 kr.

girobeholdning 23.597,33 kr.
kontant + 1.586,50 kr.

= 25.183,33 kr.

Regnskabet er revideret og fundet i orden af peter Høy

Large



Referat fra bestyrelsesmøde d. fremsættes af bestyrelsen til næste
1311-04 generalforsamling.
hos kasserer Teddy Sztuk. 7 . Kontingentfrihed til visse

bestyrelsesmedlemmer. Det ville vi
Tak til Eva Sztuk for dejlig
hjemmebag og gode oste.

Vi startede vist med at glemme
at byde Margit velkommen i

bestyrelsen. Det er her med gjort.

Så gik vi over til næste punkt:
Behandling af generalforsamlingens
diskussionspunkter: Forskelligt:
1. Fremlæggelse af budget for året . Regler og gavestørrelser
ved dettes begyndelse: Det var der i forbindelse med særlige
ikke stemning for. Det er de samme begivenheder (f.eks. bryllupper og
udgifter år for år. jubilæer). Der har været lidt anarki:

ikke.

8. Side i kubikken med nye
bestyrelsesmedlemmer. Det bliver
indført (KOP i maj nummer).

Arrangementskalender for 2004:
Denne kalende er anført andet
steds i bladet (KOP). V

2. Statusposter med formue incl.
lagerbeholdning og gæld indføres
fra næste generalforsamling (TS).
3. Kørsel på ture: Der skal
køres efter forholdene og under
hensyntagen til de langsomste i en
aktuel gruppe.

4. Ved start på ture aftales
ordnede forhold i kolonner. Der var
ikke stemning for særlige kurser.
Kørebeskrivelser f.eks. ved kort
leveres til deltagerne forud for
afgang. Turleder opfordres til at
lave et skemaer til udveksling af
mobilnummre.
5. Venskabsklubber: Vil prøver at
stikke en føler ud (PP).

6. Husstandskontingent med
ægtefæl lerabat. Kl u bbens
love nævner muligheder med
begrænsninger. Nyt forslag

Forslag til næste møde.
. Klubbens regnskab sættes i

kubikken (TS)
. Klubbens lager gøres op. Sættes
i kubikken (TS).
. Der redegøres nøjere for den nye
hjemmeside i Kubikken (KOP).
. Nye medlemmers kontingent.
Man betaler første gang forholdsvis
hvad der er tilbage af tid til
hovedforfaldsdato (TS) v-
. Anvendelse af værksted.
Danfoss Hobbyclub tillader, at
"ikke Danfoss-ansatte" kan blive
medlemmer og benytte denne
facilitet (PP).
. Have en side i kubikken med
"Køb og Salg" (KOP hvis der er
noget).
. Vi er en selskabelig forening: Der
forsøges med "En årlig Gule Ærter



Aften" til næste vinter. Vi lodder
stemningen, da der nødvendigvis er
forhåndstilmelding (PP).
. Interview af et medlem (og
billede) til hver bladudgivelse (PP)
. Bestilling af nye T-shirts og
sweatshirts. Der Iavedes en
bestillingsliste (PP)
.Her laves opdateret brochure

(KoP).
Muligheden for en fast "Touring

\trrp'it"lt tur på en eller anden
fast weekend (periode med godt
vejr). Vi stikker en føler ud (PP).
. De 8 snavsede trøjer smides ud.

Næste møde d.2114-04 Poul
Petersen.

Glassic Road Racing DK
Dansk classic road racing har fået sin

egen klub som hedder:
C/assic Road Racing DK - CRRDK.
Klubbens formål er at samle classic
road racing interesserede i en fælles
klub, for at classic interesserne kan
varetages bedst muligt.
Derudover satser klubben på, at

\rtrangere classic road racing løb og
som højeste prioritet, at få en afdeling
af Nordic Classic Cup tilbage til
Danmark.
Der har ikke været en afdeling af

denne cup i Danmark de seneste par
år.
I de øvrige nordiske lande arrangeres

løbene af classic klubber. Derfor ser
vi det som en nødvendighed, at der
også findes en classic road racing klub
iDanmark.
CRRDK har holdt generalforsamling

lørdag d. 15. november på Hinnerup
Kro, hvor man debatterede og
fremlagde planer og holdninger til
klubben og det fremtidige arbejde.
Bestyrelsen i CRRDK er:
Poul-Jørgen Taul (formand)
Jens Folmer Kroon
Lotte R. Tirsgaard (kasserer)
Peer Christophersen
Poul Erik Sørensen
Som medlem kan optages

enkeltpersoner, firmaer og institutioner
der støtter foreningens formå|. Classic
Road Racing er løb med motorcykler
af ældre dato.
I classicklasserne må motorcyklen
ikke være nyere end 1969 (totakt) og
1972 (firetakt).
Derudover køres klassen Forgotten
Era med cykler op til 1979, samt
Formula 80-87.
Løbene i Nordic Classic Cup 2004
bliver kørti Norge, Sverige og Finland.
Desuden bliver der afholdt UEM-cup,
hvor der i år også er planlagt løb i

England og Kroatien
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lnterview:
Som noget nyt har vi valgt at indsætte

interviews af medlemmer i bladet.

lnterviewet skal ikke være særlig langt;

men blot indeholde lidt om forskelligt og

ikke kun vedr. motorcYkler.
Offeret foreslår efter interviewet et

næste offer, som han gerne vil vide
noget om.

Denne første gang gælder vort mest
prominente medlem. Det er klubbens
stifter og første formand (og formand
gennem mange år) samt manden med

medlems nr. 1: Steen H. Eriksen.

Vivi og Steen bor på Djernæsvej nær

Hoptrup. Undertegnede er ofte kommet
der og hver gang er der lavet en masse

om. lndkørselen er nu forøget med

100 % siden sidst. Jeg er flere gange i

løbet af sommeren kørt forbi adressen.

Hver gang har Steen siddet oPPe På

tagspærene og været igang med at

lægge nyt tag.

Jeg blev modtaget af Steen, der havde

et WC under armen. Nu er han ved

bl.a. at lave nyt badeværelse. Steen

har altid taget godt imod andres forslagle
og førl dem ud i livet. Her er forslagene
fra naboer og venner gået På alt det
man lige så godt også kan lave da man

alligevel er i gang med det resultat, at

det hele efterhånden er brækket ned'

Vivi siger, at færdiggørelsen rykker
længere og længere væk.
Men hvis resultatet bliver
som med taget, bliver det
godt. Stuegulv og meget
andet følger senere.

De har et smukt hjem og der
blev under interviewet budt
på øl i stuen.

Jeg blev hurtigt klar over,

at dette interview ikke
ville kunne bringes ifuldt Y'-

format. Der er ikke sider
nok i bladet. Det ville være
fortræffeligt, om Steen
kunne få tid til at fortælle om

sine meritter i en føljeton i

Kubikken.

Steen er født så sent som i

1946 (og han kulminerer ikke

foreløbig. Det er helt klart).
Steen i den position som defleste af os

kender ham, altid klar til skud.
Han er uddannet typograf. Entr6en i

Sønderjylland foregik på encylindret

bor på Djernæsvej nær



Kubikken- 9

Matchless frafødebyen Brande og til
Schmidts trykkeri i Vojens hvor Steen
søgte arbejde. Han fik det.

Steen har altid været faglig engageret.
Han har været tillidsmand flere steder
og næsten altid smidt ud iform af
tillidsmand. Også her har han vist sin
store handlekraft.

Af andre tillidshverv har Steen været

^- formandi2S år af "Sndj. Dykker
)Grrpp"", været kasserer i MC Touring

Club samt været med i opstarten og i

bestyrelsen for DMC. Han har i øvrigt
lavet deres logo. I forbindelse med
disse hverv har Steen egenhændigt
stablet 2 udstillinger på benene; nemlig
et i Bella Centeret samt et i Odense.
Steen har også i mange år dyrket
faldskærmsudspring fra Vamdrup.

Nævnte hobbies har givet mange
oplevelser. En af disse var dykkerturen
i 1984 til "Hollandske Antiller" (han fløj
derned). Stedet befinder sig ca. 50 km
nord for Venezuela i Sydamerika. Steen
tog af sted sammen med en ven fra
Holland som han har kendt siden 1973.
Hollænderen har tilbudt Steen en rejse

. -ler ned ioen i 2011 for at se om det er
Io, det iar. Hvis ikke de kan dykke til

den tid så vil de bare være der.

Steen har altid været lidt af en
kræmmer og alt har været muligt.
Han har altid gerne villet til Rusland
(Sovjetunionen). Muligheden kom med
Olympiaden i Moskva i 1980. Russerne
gav vesterlændinge indrejsetilladelse
ved den lejlighed. Ophold i Sovjet var
dyrt. Der var særlige turist-vekselkurser
på Rubelen. De var høje. Hvad gør
Steen. Han tager selvfølgelig en

hel masse med til at sælge på det
uofficielle marked. Finder nogle venner,
der gør det muligt og lever i byen i 3
uger for i alt 700 kr.

En idealistisk ledsager var ikke så
smart. Han uddelte løbesedler mod
kommunismen på Den røde Plads. Han
afhentedes om natten på hotellet af
politiet og sendt hjem næsten før det
begyndte.

Hvad så på motorcykelfronten:
Første MC var en Jawa 250 cc. Det var
i 1963. Politiet brokkede sig over, at
han kun var 17 år. Jawaen blev købt for
en Philips kassettebåndoptager.

Anden MC var en BSA 500 cc 2 cyl.
Steen købte den for det, han havde
repareret den for. Foregående ejer
manglede penge til at betale med.

Tredje MC var en Harley Davidson 750
cc model VLC. Den var samlet i Europa
af alle mulige stumper fra amerikanske
reservedelslagre fra krigens tid. Den
burde så hedde VLA (for Army) i stedet
for VLC (for civil); men stellet var VLC.
Cyklen var med stort US styr og lige så
stor saddel.

Fjerde MC var den tidligere omtalte
Matchless, der bragte Steen til
Sønderjylland.

Femte MC var en 1cyl. Norton. Denne
solgtes til navnkundige MC-forhandler
O. Thomsen, Virklund i bytte for en
af de nye japanske Yamaha YDS 3,

totaktere. Steen var til Elefanttræf
på Nurburg Ring på denne Yamaha i

januar 1968.

Vi kan blive ved. Jeg har kendt Steen i
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mange år og erindrer ingen af nævnte

MC-ere, men mange af de senere.

Det helt store nummer af motorcykel

var en 1968-er Triumph Bonneville.
Denne stod til reparation hos tidligere
omtalte O. Thomsen iVirklund. Ejeren

kunne ikke betale og Steen kunne ikke

få at vide hvem ejeren var. Med Steens

talent blev dette opsnuset. Ejeren

havde altid ønsket sig en Yamaha YDS
3. Handelen blev en realitet.

På "Bonnien" var der også Elefanttræf
sammen med 8 andre i 1969. Der var
billede i Jydske Tidende. Steen havde
"Æ Buun fra Tågholm" bag På. De

siger han er blevet præst efter den tid.

Men det har sikkert ikke noget med

hinanden at gøre.

Da så jeg for første gang Steen. Vi

var til onsdagsmøde På stranden i

Abenrå. De talte om og ventede På en

betydningsfuld mand på en Bonneville.

Han havde lige været "på lsle of Man".

Det var noget ganske særligt i 1969.

Vi andre små mænd stod der med

vore små Honda CB 72 og 77 . Yi

havde overvundet os til at køre helt fra

Rinkenæs og til Abenrå (og hvad det

kostede i benzin).

Blandt gode handeler var køb i Stollig

af dele til mere end 3 Nimbusser for
1200 kr. Steen har været Nimbus

entusiast siden. Jeg husker Steen på

vej til Elefanttræf ijanuar på Nimbus.

Der var en ølkasse bag På som "ToP

Box". Det var en trækasse af den gamle

slags til 50 bajere. Der var nu ingen øl i.

Steen har altid været mådeholden med

alkohol. Alt det jeg har set ham drikke
over 35 år blev hældt ned under et træf

iTrappenkamp.
Der er i dag en Nimbus næsten klar i

garagen.

Motorcykelture:
Nordkapp tur på TriumPh Tiger 100 i

1971 sammen med tidligere medlem

Erik Thomsen på BMW R 60/5.

MC tur uden MC, der er værd at nævne

er følgende tur til lsle Of Man i 1976-

Steen var arbejdsløs. Den går ikke hvis lø
man hedder Steen H. Eriksen. Der var

arbejde påFærøerne. Steen tog rask

afsted. Steen havde naturligvis ikke

været der længe før der kom strejke'
Det var meget passende lige op til race

på lsle of Man. Man tager selvfølgelig

en fragtbåd tilAberdeen og blaffer

den til Douglas, loM. Danskerne var
efter sigende meget forbavsede, da

de ser Steen. De troede, at han var På

Færøerne.
Efter I o M blaffer Steen hjem til

Danmark for at hente bilen og så af
sted igen. Det er ikke til at leve På
Færøerne uden bil.

Under Færøopholdet lånte SMCC

Steens hus til klubhus. Vi var glade for
at låne det. Der blev holdt både jule- o§L-
nytårsaftener på Djernæsvej.
Vivi nævner, at da hun flYttede, ind

hang der stadig spilleautomater og

baren stod vist stadig i stuen. Der er
kommet skik på det. De har, som nævnt
tidligere det smukkeste hjem i dag.

Steens største MC-oplevelse var uden

tvivl de 7 uger og 11000 km På Nimbus
gennem USA og Canada. Meningen

var, at Steen ville til Daytona Race i

Florida. Han nåede det ikke. ldioterne



havde sendt Nimbussen forkert afsted.
Den stod i Gdteborg, da den burde stå
i USA. Det slog ingen skår af glæde.
Nimbussen blev solgt for at skaffe til
hjemrejse-billetten.

I dag har Steen en Honda CB 750
fra 70-erne. Den kører bedre end
den ser ud. Steen, undertegnede
og andre tager om muligt hvert år
til race i Brno i Tjekkiet (her fra er i

.'- øvrigt de to billeder). Her kommer alle
>muti"ge meget dyre cykler som f.eks.

Ducati 999 og Kawasaki ZX 12 R.

lngen løfter et øjenbryn indtil Steen
kommer på sin bedagede Honda. Så
bliver folk pludselig vågne og måber.

4r[neste tekniske problem til nu var, da
Ilearpedalen faldt af på vej gennem

Prag i august 2003.

Steens næste turprojekt er "Primus
Træf i Norge dette år i februar. Det
hele er planlagt.

Steen har ønsket, at næste offer skal
være medlem Peter Jacobsen, Kliplev.
Ønsket er athøre om baggrunden for
Peters genopstandelse som MC-ist.

Poul Petersen.

Det forlængede bagskærm er
væk.

Endnu et knæfald for fornuften (Tak til
DMC for deres utrættelige arbejde).

Foran de første automobiler skulle der
gå en person og vifte med et
rødt flag.

Så måtte man ikke køre med styrthjelm
- Det kunne forlede nogen til at
køre ræs.
Lang periode hvor staten var uden
mening om emnet, og så var det
pludselig lovpligtigt.

MC'er må højestkøre 60 Km/t.

Det ophæves i midten af SO'erne, og
en lang periode var der fri
hastighed, noget man kun kan
drømme om i dag.
Så kom den generelle
hastighedsbegrænsning først i

70'erne.

Så måtte der ikke påmonteres biler
blinklys, og pludselig var det
lovpligtigt.

Først måtte MC'er ikke have blinklys,



så godkendte man at det er der,
men der var stadig tvang om at række MC'ers bagskærm måtte højst ende
armen ud - nu er blinklys 15 cm over bagakslen.
lovpligtigt. Så lempede man det lidt, så der kunne

måles med en person i sædet.
Tidligere var der ikke tvang om at Og nu - fandeme - ophæver man den
have spejle på en MC, så kom loven danske særlov og gør som resten af
om et, nu to spejle. verden.

Biler blev pålagt at montere Det er min overbevisning at der findes
stænklapper, hvorefter loven et specielt intilligensniveau
ophævedes. : a , , for danske politikkere og VDaværende justitsminister Hans embedsmænd.
Hækkerup havde haven fuld af
afgiftspligtigt gummi ;-) Herren beskytte vi arme ;-)

Først var dobbeltsæde (twinsæde) (Der findes sikkert flere dårlige
forbudt, så lempede man loven, MEN: eksempler end dem jeg har nævnt,
Der skulle være en solidt forankret men
stålwire til passageren at klamre det var hvad jeg lige kunne komme i

sig til. tanker om)
Den forsvandt også på mystisk vis :-)))

Steen Gruby
Så kom kåberne. Suzuki XN85 Turbo
Først måtte glassene højst have en Ducati Paso 750
hældning på 15 grader fra lodret. NSU Super FOX 1958
Den lov forsvandt også som et www.gruby.dk
spøgelse i natten.

Herunder den officielle tekst fra
De første MC'er med ministeriet.
fabriksmonterede kåber (Velocette Lempede krav til hjulafskærmning -.
Truxton) kunne på motorcykler og knallerter -
ikke indregistreres i DK idet Det meddeles hermed, at
styrudslaget efter etatens mening var Detailforskrifter for Køretøjer
for lille. 2004 vil blive ændret således, at
Mogens H. Damkier til etaten: Når en hjulafskærmning
gammell støder som jeg kan tumle på tohjulede motorcykler og knallerter
en MC med det styrudslag kan unge fremover ikke skal følge reglerne for
adrætte mennesker også! personbil M1.
Cyklen belv indregistreret, og etaten Baggrunden for ophævelsen af
bøjede sig - endnu een gang ;-) kravet er et ønske fra motorcykel- og
PS: En moderne MC har kun ca. det knallertbranchen, som i forbindelse
% styrudslag af det en Velocette med Færdselsstyrelsens arbejde
havde.



med regelforenkling og høringen om
unødigt belastende bestemmelser
ønskede
kravet ophævet.
Der vil herefter ikke være
specifikke krav til størrelsen på
hjulafskærmningen på tohjulede
motorcykler og
tohjulede knallerter, og reglerne
vil herefter svare til motorcykler og
knallerter, som de EU-godkendes i

dao.
UOåiaifforskrifter 

1or Køretøjer 2004 vit
derfor indeholde følgende ændringer:
9. KARROSSERI, OPBYGNING M. V.
9,01.002 AFSKÆRMNING AF HJUL
( 1 ) Registreringspligtigt køretøj
med en konstruktivt bestemt
maksimalhastighed
på mere end 40 km/t skal være
forsynet med skærme
over samtlige hjul.
(2) - (5) er uændret
9.01.030 MOTORGYKEL
(1) Ophæves. (En to-hjulet motorcykel

er kun omfattet af 9.01.002)
Hilsen
Knud Oluf Petersen

ib

Ir,

Godt hlt, ro,
medlemmer i A6eniå området
Peter Mikael Kjer som driver MC-
Butikken i Holbøl har åbnet en
butik med tilhørende værksted
i Abenrå, nærmere bestemt

Kubikken-13

Sønderport 41. Værkstedet som
er delt op i flere afdelinger er ved
at blive udstyret med det nyeste
inden for fejlfinding på rullefelt så
man under belastning kan justere
og fejlfinde på den elektroniske
benzinindsprøjtning / tænding.
Der er på nuværende tidspunkt
foruden Mikael tilknyttet to mand
i værkstedet. Hovedlageret vil i

første omgang blive i Holbø|, hvor
også internetbutikken køres fra,

Del. ene øf v æ:rkslcderne
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www.mc-butikken.dk der i dag
indeholder ca. 25000 varenumre.
Mikael har besluttet ikke at være
forhandler af noget bestemt
mærke, for derigennem at være
mere fritstillet. Mikael siger at han
kan skaffe originale reservedele
til alle gængse mærke, ti! absolut
fordelagtige priser. Og som
Mikael siger, der er kun en måde
at overleve på i den branche,
nemlig ved en ordentlig service og
konkurrencedygtige priser. Mikael er
ikke ligefrem "fØdt" ind i branchen,
men er uddannet søofficer. Efter
14 år som maskinmester gik han i

land for at kombinere sin hobby med
et ønske om at blive selvstændig.
Selve internetbutikken startede han
faktisk allerede inden han gik i land,
men havde så medarbejdere til at
klare den daglige drift.
PS.
Jeg fik en aftale med Mikael om at
starte vores tur til Esbjerg den 8
april hos MC-Butikken i Sønderport
41 6200 Abenrå, her vil der så blive
serveret kaffe og rundstykker inden
vi kører til Esbjerg som tusindvis af
andre, hvor vi så samles på torvet
i Esbjerg. For dem der endnu ikke
har haft denne oplevelse så "PRØV
DET" det er en fantastisk oplevelse.

Ps.
Den 1 . og 2. Maj holder Mikael så
Abent hus i sin til da forhåbentlig
helt færdige indretning.
MC-hilsen.
Redaktøren

Rødding Bogtryk
Den 1 4101 var vi som annonceret
på besøg ved Rødding Bogtrykkeri
(der hvor vi får trykt Kubikken) Sven
Ravn og hans kompagnon tog mod
os i receptionen hvor vi fik en kort
introduktion til den konkurrence
mæsige situation, inden vi fik en
meget detaljeret og interessant
gennemgang af hele arbejdtsgangen
for fremstillingen af et nr. af kubikken.
Først hele DTP delen, det er der hvov

man på PCer tilretter siderne så det
passer ind i deres system, her fik vi
en lille forevisning i de muligheder der
idag er med hensyn til manipulering
af billedmateriale, SA stol aldrig på et
billede mere.
Længere fremme i processen fik vi
vist hvordan der fremstilles et kæmp\r

negativ af vores blad som bruges til
fremstilling af en trykplade til selve
rotations presseren. Selve trykningen
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foregik i en anden afdeling, som
blev gennemgået af Sven Ravn's
kompagnon, hvor vi fik et meget godt
indblik i den avangserede teknink
man anvender idag, der blev lige kørt

et prøvetryk til ære for os så vi også
kunne se det hele i funksion. Selve
rundgangen sluttede i den afdeling
der sørger for at de enkelte siden
bliver skåret, samlet og pakket, her

var også et rigt udvalg af de ting
de beskæftigede sig med lige fra
reklame, ugeblade til tykke bøger og
farvestrålende kallendere.
Aftenen blev afsluttet med kafieløl og
kage i kantinen. Vi sagde tak med håb
om fortsat godt sammenarbejde.
Hilsen Redaktøren.

Arrangementer
Fortsættelse fra side l6

7.Besøg på Seppelin museet ved
Tønder. (Claus's grænsetur)

ugust:
Onsdagtur til RudbøI.

8. Onsdagtur tilÅbæt<.
ptember:

5. Slevig tur.

ovember:
14. Generalforsamling i Bovrup

ember:
12. Julestue.

Arrangementer
ndre ørrøngementer'.

13 Morts Stumpmorked i Herning
4. April, Stumpmoked i Broksted
Tvsklond
t 1z moj Åbenhus hos MC-Butikken
lønderport 47 Åbenrå. kl.10

Hver tirsdog Kl. 18.30 hos Roberts
Mc eller kl. 19.00 Rådhusplodsen i

5ønderborg

1. søndog i måneden kl. 14.30
5ØNDERHAV

3. søndog i måneden Kof f emøde i

Egernsund ved Arno's pølsevogn

Sidste søndog i måneden kl.
14. 30 KAROLINE CAFETERTA,
Brovejen, Middelfort
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Arrangementer

11. Onsdagsmøde hos Solvej og Kaj
Hansen Blomstergade 25 6400
Sønderborg, husk tilmeldning på tlf
74430306.

22. Tøndeslagning. Som sædvanlig ved
Kaj's MC Nørrekobbel 13 Sønderborg
kl 14,00

Marts:
17. Onsdøgsmødehos Bitten og Knud

Oluf kl. 19,00 på Bjolderupvej 27
6392 Bolderslev. Der vises nogle
lysbilleder fra Skotlandstur og andre
ture.

April:
8. Tur til Esbjerg for sammen med

tusinde andre at åbne sæson 2004.Yi
starter med morgen kaffe hos MC-
Butikken sønderport 41 Åbenrå. kl. 10

Kom, se og oplev de
nye Trium ph-motorcykler!
Vi har nye på lager, til omg.
!evering.

www.robertsmc.dk

Kig ind, eller ring og hør en pris -
- BEDST OG BILLIGSZ

17 - 18 Nordjylandstur
(Hjardetur) Poul
Petersen arcaflger evt. fælles kørsel.

Maj:
6. Varme veder hos Poul Petersen

Rugløkken 16 Nordborg vi kører fra
stranden i Åbenrå kl. 19.

De efterfølgende arrangementer vil
bliver beskrevet i kommende
nummer eller på vores hjemmeside
www.smcc.dk

15. Fyn's tur som i år gtr til Langelands
Fortet.

29. Oldtimerløb i Gråsten (Teddy
Mangler nogle frivillige).

Juni:
5. Mølle løb på Als.
26.Besøgpå El museet ved Viborg.
Juli:
14. Onsdagtur til Plømø.

Fortsættes på side 15

Forårstilbud hos Roberfs MC!

Model Regl.gang
Honda CBR 10OOf 91

Honda CB 500 00
Honda MVX 250 88
Kawasaki ZXR 750 u.afg 92
Suzuki GSX 250 82
Triumph TT 600 kundecyk. 02
Yamaha XV 535 94
Yamaha XV 535 90
YamahaYZF 1000 96

km

70
15

32
56
52
23
23
32
43

pns

64.800
66.800
21.800
29.800
16.800

105.000
64.800
47.800
95.800

Tlt/tax:74 45 94 28

Robert Behrmann

ROIICRT'
SALG . SERVICE. BEPARATION


