
Sydjysk MC-Club

Hvud! ! ! er det ullerede forår?.



SMCC tilbyder:
Sweet-shirts grå m. lille logo
virkelig god kvalitet.... 140,-kr.
T-shirts i str.
S-L-XL-XXL, stk. .. T5,- kr.
M er midleftidig udsolgt

Stofmærke, stk. .. 25,- kr.
Klæbemærke, stk. 5,- kr.
Teltvimpel, stk. . 140,- kr.
Kan købes ved SMCC's
arrangementer, eller bestilles hos
formanden på 74 49 12 03

Næste bestyrelsesmøde er cl.

9/8-04 hos Kim Andresen.

LykønskninS
Esther og Hans Hansen, Nordborg
holdt guldbryllup d. 11. aprit.
Tillykke ønskes fra SMCC

Taksiqelse:
Esther og Hans siger tak til alle for
flasken med snaps.

Lykønsknin$.
Her lige på falderebet er det kom-
met redaktøren for øre at Eva og
Teddy har været gift i 25 år den
28 april. Formand poul og Steen
havde lugtet lunten og var til mor-
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ant
Desvære lykkedes det heller ikke
denne gang at få fat i et ordenflig
billede af vores nye medlem i Oelty-
relsen, Margit Christensen, det var
hun nu ikke så ked af. Margit overtog
formandsposten da klubben havde
sit laveste medlemstal nogensinde,
omkring 17 stk. Det lykkedes Margit 

.

at samle trådene igen og i de 6 år hu
var formand steg medlemstallet igen
til op i nærheden af 100, det betød så
desvære også at hun brændte sit lys
i begge ender, men nu har hun haft
en pause på nogle år og er så igen
klar til at tage et nap med. Så redak-
tøren og de andre ser frem til et godt
samarbejde.

www.smcc.dk.
Det første man møder er nyheds
siden, alle medlemmer kan skrive
en nyhed / besked og alle kan kom-
mentere den. Det gøres ved at trykke
på Log in, skrive sit medlemsnavn ,

pasword er medlemsnummeret (det
står på adresse mærkaten på konvo-
luten fra Kubikken), ved at trykke på
" Di ne adresseo plysningel' har m
mulighed for at rette/tilføje sine adres
seoplysninger (det er den vi bruger til
at komme i kontakt med jer på).
Hilsen Knud Oluf Petersen

tørens

Bestyrelsen iS.M.C.C.
Formand: Poul Petersen Rugløkken .l 6 6430
Nordborg tlf .74491203
Email: pp@eucsyd.dk
Kassserer.' Teddy Sztu k, Torn h øjvej 25, Tomb ø1,
6ZO0 Abenrå,ilf.74 68 58 20.
Email: familien-sztuk@mail.tele.dk
Best. medl.: Margit Christensen tanslet (protokol_
fører)

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

t<im RnOre
7 4629369 (Tur koordinator)
Email : lonekim@post.tele.dk
Best. medl.: Lars Petersen Sjællandsgade 7
S ønd e rborg telI. 7 4425314. ( Kl u bmæ rke r og effekter)
Email: lars@petersen-co.dk

Redaktion:
Knud Oluf Petersen Bjolderupvej 27 6392 Bolderslev
flf. 74646873
Email: knud-oluf@petersen-online.dk
http: www.petersen-online.dk
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Leder:
Foråret er over os. Mange har
haft tilladelse fra forsikringen til at
køre fra 1. marts. Den hvide pest
(vejsalt) har ligget der og den er
også senere strøet ud. De brunerede
skruer, kromdelene og den takerede
aluminium tager allerede skade.
Gad vide hvilket ramaskrig, der ville

y,ave lydt, hvis bilernes kromlister og
andet var gået samme vej i løbet af så
kort tid.
Nordjyllandsturen, ålespisning i

Hjardemål gik i vasken. Traktørstedet,
dets hytter og campingplads var lukket
på dagen. Det er altid tilfældet den
første lørdag efter påske. Vi var ikke
klar over denne tingenes tilstand.
Angiveligt skyldes dette forhold
generelt ringe fremmøde efter en
hektisk påske på stedet.
Ny Hjardemåltur annonceres nu
og det bliver d. 22. maj. Der er
gammeldags krobal for de, der vil.
Ellers er den store oplevelse turen op
og hjem. Undertegnede koordinerer
hytteleje og camping. Vi søger at
holde faste weekends ved gentagne

lrrlige arrangementer. Det gælder
bl.a. weekend på Touringcamp på
Djursland ijuni samt gule ærter i

februar.
Se aktivitetslisten.

Der skal lyde en tak til Kajs MC
i Sønderborg for afholdelse af
velbesøgt tøndeslagning til fastelavn
d.22. februar.
Fællesturen fra MC-butikken i Abenrå
til samlingen i Esbjerg med 2OOO
andre var også velbesøgt.

Med håbet om sikker kørsel:
Poul Petersen

Fastlæggelse af generelle
ansvarsområder for
bestyrelsesmedlemmer. Det er ikke
ensbetydende med, at den enkelte
skal lave opgaven. Man er bare
tovholder.
Generelt:
1 . Ansvarlig for ture og Abæt: Kim
2. Ansvarlig for protokol. Margit
3. Ansvarlig for økonomi, Oldtimer

i Gråsten, generalforsamling,
tøndeslagning samt
medlemmernes e-mailadresser.
Teddy.

4. Ansvarlig for Kubikken,
brochuren, klubbens love og
hjemmesiden: Knud Oluf.

5. Ansvarlig for indkøb og
klubbens effekter: Lars.

6. Ansvarlig for faste artikter i

bladet, Hjardemål samt ,,gule

ærter" (PP).

Aftalt ansvar for nye opgaver:
1. Hjardemål: Holdes d.22. maj

på grund af aflysningen i april.
(PP)

2. Gule ærter. Hver første fredag i

februar kl. 19 (pp)
3. Tur til Touring Camp: Hver

første weekend i juni (pp)
4. Trykning af nye brochurer.

De skal være i farver og husk

21t4-04



hjemmesideadressen. 1 000 stk:
Steen laver brochuren. KOp og
PP laver i uge 18 et oplæg til
Steen (KOP).

5. Nye love. Der trykkes 100 stk
(LP)

6. Regler for at give gaver. Der
gives til: 50, 75 års fødselsdage
samt sølv- og guldbrullupper.
Der meddeles i bladet, at vi ikke
kan holde styr på disse ting. Vi
skal have besked om højtiderne.
Vi må acceptere, at nogle
glemmes (KOP).

7 . Medlemmers e-mailadresser
samles. Meddelelse i

næste blad om, at man
skal indsende til Teddy pa

andre på det (KOp).
8. Leder, lille historie om det nye

bestyrelsesmedlem Margit,
der bankede klubben op fra 1T
medlemmer og var formand i 6
år. lnterview af et medlem samt
artikel om luftmodstand laves til
bladet (PP).

9. lndkøb af 4 radioer med
tilbehør. Vi låner i første
omgang (LP).

10. Farvede veste. Vi har to og der
købes to ekstra. I alt 400 kr
(LP).

Ellers:
:

Det er vigtigt, at nye medlemmer får
hurtig respons fra klubben. Vi blev
enig om følgende betalingsperiode
som kassereren administrerer i

forhold til indmeldelsestidspunktet:
114, 112, 313 eller t hett år (TS).

Hvervning af nye medlemmer:
Hver udpegede MC-
forhandler får 25 brochurer.
Bestyrelsesmed lem merne udstyres
med et antal til at dele ud af til
interessa nte M C-ister.
Det er vigtigt, at vi tager hånd om
nye medlemmer når de deltager.
De må ikke føle sig alene. Vi i

bestyrelsen må gøre en indsats for
at lære dem at kende 

U
Venskabsklubber: Den nye alsiske
Nimbus-club vil gerne deltage i

næste mølleløb. Dette var OK. De
vil arrangere hvert andet år.

Husstandskontingent:
Følgende vedtoges at foreslå
generalforsamlingen. Ønskes
stemmeret må man for en
ordens skyld være fuldt medlem.
Et hvert medlem må tage en
(evt. flere) gæster med til
arrangementerne. Så mente
vi, at husstandskontingent var
overflødigt.

Annoncering: To
forhandlerannoncer. Kim taler
med MC-butikken. Lars taler med Y
Roberts MC.

Næste møde er d. 9/8-04 hos
Kim.

PP referent.



Tur Skærtorsdag. . .. Esbje rg..?

Så kom dagen endelig...Det er jo
det samme problem hvert år.....den
laaaange vinter.l
Nå men vejret var jo ikke det bedste...
dvs. det vor dog tørvejr...men meget
overskyet og ikke alt for varmt.. Ud at
køre det skulle man jo..ikk?
I/i skulle mødes til morgenbrød hos

frdc Butikken iAabenraa. peter Mikael
Kjer der ejer butikken havde inviteret
på morgenbrød inden turen gik til
Esbjerg. Der kom mange mc'ister...
ca. 40 stykker tror jeg. Det er også
en fin butik PMK har fået banket
op...og det er jo også sundt med lidt

yonkurrence.
Efter at have indtaget noget
morgenbrød og kaffe, kørte peter og
undertegnede...ja vi skulle ikke med
til Esbjerg....nej hvem gider dakøre
til Esbjerg når der også er fællestur
fra Aarhus og ud at åbne MC Touring
camp. Vi skulle mødes med Jesper
der også kører TRX på Hylkedal ved
Kolding og så kørte vi ellers nordpå af
den gamle landevej....men det tager
jo lang tid ...så da vi ankom til llVA's
parkeringsplads var de første ved at
køre....og så gik det over små veje ud

til MC Touring Camp....og selv om vi
var ca. 300 stk...kan det godt foregå
i et tempo der er lidt højere end det vi
som regl kører i SMCC..!!!! (uden at
det bliver farligt)

Lørdag den 17.apriL..var der møde
på Touring Camp med TRX club
DK....ja vi er ca. 17 medlemmer...
.Peter og jeg havde aftalt at mødes
hos en mc forhandler i Oversee i

Tyskland omkring kt. 8.00....jeg
mangler en rygbeskytter og nogle
sommerhandsker med GoreTex...og
de havde åbent hus med gode
tilbud....skrev de i hvert fald..men
de ting som jeg manglede havde de
selvfølgelig ikke på titbud...men jeg
fik det købt alligevet....MEN jeg havde
ikke mødt Peter...og da klokken blev
ca. 8.30 fik jeg fat i mobilos.....den
ringede og ringede og så tog peter
røret....Hva..æ ..skal vi ud atkøre....?
Vi skulle jo være på MC Touring Camp
omkring kl. 12.00 og vi havde aftalt
atkøre ad landevejen det meste af
tiden...JO det skal vi da.....sagde
Peter...jammen hvor er du....?...jeg
står da inde hos forhandleren i

Oversee..!!!!!!Hva gør du...? Så kom
lige ud på gaden...der står jeg...og så
fik vi gjort klar til afgang...og vi var da
også kun lige begyndt at rulle, da jeg
hørte en stemme råbe....KlllllM..det
var Jesper (TRX) han havde meldt
afbud til dagens tur til Campen. . ..men
han skulle også have købt noget
udstyr.....og så fik vi lige en lille
sludder med ham, inden vi butdrede
derudaf...Vi ankom til campen lige
omkring middag. Og der holdt en trx...
det var Robert.. og lidt senere kom
Anders...et nyt medlem der lige havde
købt en af de sidste trx'ere der er i
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landet....sprit ny med ca. 1000 km på

tælleren...vi snakkede lidt og så ville
Anders igen køre hjem til Herning..og
da vi andre ikke havde telt med...ville
Robert også køre hjem igen...inden
vi skulle have vores obligatoriske
svingtur på Djursland.. Robert kørte
også rundt med en lapning på
bagdækket..Så det blev igen Peter og
mig der kørte rundt...Vejret var jo som
nogen måske husker....total skyfri..og
dejlig varmt...Så lidt kilometer er det
da blevet til i foråret.

Hilsen
Kim Andresen, (bullerbasse)

Og dog!

Torvet i Esbjerg

Var der en del af os andre der nok
havde lyst til atkøre til Esbjerg ,efter
den samme morgenkaffe som Kim
omtaler, for at opleve stemningen af
mere end 2000 MCister iforårs hu-
mør. Vi kørle ad småveje til Esbjerg,
og det tager jo også sin tid. Så derfor
var Torvet og en del af de tilstødende
gader i Esbjerg allerede fyldt op.
I år var fællesturen noget længere, og
sluttede ude på en mark hvor Road

Rides havde rigget til, til den helt store
fest. Der var et stort opbud af MC-
Betjente så der var virkeligt styr på
tingene.
Hilsen
Knud Oluf

En filtgtelig grim Boss Hoss VB, men man

må imponeres over malerens udholdenhed.

Påvej gennem Esbjergs gader



lnterview
med Peter L. Jakobsen.
Denne gang gælder det peter som
anbefalet af sidste offer, Steen H.
Eriksen.A
Steen ville gerne vide hvad der får en
gammel MC-ist til at genopstå som en
ny. Mere om det senere.

Peter på en spritny Honda CB 750 i de
tidlig 7)er

Peter er oprindelig medlem nr. 6 i vor
forening og han deltog i den stiftende
generalforsamling i tidernes morgen.
En gennemgang af de gamle blade

Ur",r, at Peter var en flittig kører
-med mange lange ture samt en flittig
skribent i Kubikken med levering
af gode rejsebeskrivelser. Man kan
også se, at det med en original
udstyret motorcykel må have været
af mindre betydning. Han har flere
salgsannoncer i bladet med alt muligt
næsten nyt originalt udstyr til salg.

Jeg mødte Peter første gang tilbage i

1966 eller 67. Han var en af de store
Sønderborg drenge på MC. Han
havde en vistnok blå Honda CB T2 på

Kubikken- 7

250 kubik. Sønderborgerne kom ofte
til Gråsten og Kruså-området hvor jeg
holdt til.
Fra min læreplads i Sønderborg
handlede vi hos grossist firmaet
»Sønderborg Jern« på Perlegade.
Her stod Peter minsandten og
ekspederede. Stedet var peters
læreplads.

Nå, af sted ud til Peter, der bor i

Kliplev. Turen måtte desværre gå
derud i bil. Jeg var snot forkølet og
håber ikke at familien er blevet smittet.
Anne, Peter og hver af deres to
drenge tog imod. Drengene må være
godt opdragne. I hvert fald vaskede
de op. Anne har fået MC kørekort og
egen MC (Yamaha XJ 600 Diversion).
Peter er 57 år og blev for nogle år
siden enkemand. Peter har også en
datter, der forlængst er fløjet.
Arbejdsmæssigt er det stort set
gået fint, i hvert fald ud fra vi andre
skatteyderes samfundsbetragtning.
Peter var ansat i 27 år hos ÆS Del
Pin i Sønderborg. Her af mange år
som afdelingsleder. Peter havde
ansvaret for al tilbudsgivning og
udførelse af overfladebehandling,
her under sandblæsning af stål og
facader samt maling. Alt muligt i

Sønderborg og andre steder er blevet
vedligeholdt. Pludselig lukker Del pin
for overfladebehandl ings afdelingen
og så var der arbejdsløshed.
Peter indskyder: >>Hvis nogen tror, at
det er let at fa arbejde som over 50
årig selv med gode papirer så kan
man godt tro om«. Men arbejdsløs,
aldrig i livet, ud at søge. Der var
arbejde på Petersen Tegl i Skodsbø|.
Det var fine forhold. Alligevel trak det i

Peter med udarbejdelse af entrepriser.



-Kubikken

stre, nr 5 er kaj Hansen. Resten er redaktørenfor ung til at genkende.
Peter gik i kompagniskab med en scooter gik an. Faderen fik en tur. Det
kollega (tømrersvend) om opstart af faldt ikke hældigt ud og peter fik lov til
en tømrerforretning. Det gik vældig at skifte om til Jawa 250 kubik.
og godt hjulpet af december-stormen Her efter gik det slag i slag med
i 1999. Mange svende gjorde sig udskiftning af motorcyt<ler. Jeg husker
selvstændige på det tidspunkt. Efter mange og det var altid næsten af de
den tid gik det langsommere og til største, der kunne fås.
de priser man kunne få, ville de ikke Peter husker særlig turen juli 1970
fortsætte firmaet. De betalte hvad de til race i Brno i Tjekkoslovakiet.
skyldte og lukkede. I dag er peter
ansat på Danfoss i Rødekro.

Far skulle hjælpe med penge til en
motorcykel. Det ville han ikke, men

Det var den gang man først skulle
til Wien i Østrig og den vej forbi

to mand på Oves 250 kubik Kawasaki
Samurai. Den var noget af det mest

maskinpistolerne ind i landet.
Peter startede sin karriere på scooter, Turen foregik sammen med ove
nærmere betegnet en Vespa Sprint. Østergaard (Oste) fra Broager. De var

hidsige den gang.
Afgang fra y
Broager en fredag
kl. 14, regn fra
Luneburger Heide
helt til kl. 21 hvor
der blev gjort
ophold for natten.
Wien entredes
følgende aften.
Løb i Brno dagen
efter hvor kørere
som Agostini,

også et billedefra klubbens barndom, Steen iforgrunden med en Pasoloni,
"særprrnget" hjelm, nok ikke en svigermor's drøm dengang. Carruthers,
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Saarinen, Parlotti m.fl. deltog.
De holdt en uges ferie i Wien. Vejen
hjem foregik som en del af en Ziel
Fahrt. Det gik i et stræk (og tænk,
to mand på en lille 250 cc MC) fra
Wien til Eckernforde her oppe nord
for Kiel. Desværre var der uheld på
motorvejen, de blev ledt ud i området
og satte 3 timer til. Det endte med
en 5. plads og ingen placering. Uden
nrsinkelsen oå 3 timer havde de

Jundet.
Peter stoppede med MC i 1972.
Arsag: Pengemangel på grund af
kone, børn hus og bil.

Så til de moderne tider:

Peter Jakobsen som vi alle kender ham
idag

Genopstandelsen: Har egentlig villet
det hvert år. Det blev bare aldrig
til. Det er såre simpelt. Så kom
muligheden i år 2000.
Det bedste ved MC-interessen er
mødet med de mange mennesker
som man ser igen og igen. Mange fra
gamle dage og det er som om, at de

28 år uden for branchen slet ikke har
eksisteret.
Man kender hinanden lige godt.
Så gik det slag i slag: Yamaha XJ
600, Yamaha XJ 900, YamahaFZ
1000 Exup, Honda ST 1100, Yamaha
XJ 900 Diversion, Honda VFR 800 F,

Honda CB 1100 Blackbird, BMW K
1100 RS, Yamaha 1100 Bulldog, igen
en Honda ST 1100 og her til sidst en
Honda VFR 750 F. Det giver 11 stk
frem til 2003. Der er ikke kommet
noget til ud over en Honda VFR 750
F uden betalt registreringsafgift. Jeg
er ikke helt sikker på, at han kan slå
forholdene som de var i 60-erne og
7O-erne. Peter kører i øvrigt mellem
22500 og 28500 km om året (ikke på
arbejde).
Drømme for fremtiden:
Peter vil gerne en tur til Nordkap inden
alt for længe. Det skal være sammen
med Anne på hver deres MC. Peter
kunne godt tænke sig en BMW K 1200
RS eller en Honda C81100 Blackbird
igen.

Peter regner med, at han på sin 70-
års dag skal have en Honda CB 1100
Blackbird ombygget med sidevogn og
hele svineriet med navstyring.

Peter Jakobsen har valgt vor redaktør
Knud Oluf Petersen som det næste
offer. Peter er blevet opmærksom
på Knud Oluf som gammel MC-ist,
der har deltaget i alt muligt. Alligevel
har Peter ikke kendt hans eksistens i

gamle dage.

Poul Petersen.
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Tøndeslagning:
SMCC har af Kajs MC Værksted i

Sønderborg fået lov til at afholde
fastelavnsarrangement På
værkstedsområdet og Kajs MC gav
præmrerne.
Arrangementet var velbesøgt og

der var mennesker i alle aldre.

Motorcyklisterne holdt i rækker med

køller parat til at give bøtten en

omgang.
Der var præmier til den, der slog
bunden ud af tønden og til den, der
jordede det sidste bræt på snoren. Vi

Voksenklassen:
Michelle og Finn fra Fynshav blev
konger.
Jens fra Vester Sottrup blev prins.

I børneklassen blev lsabella konge.
Chris blev prins.

P.P.

Forklaring til forsidebil-
ledet er at jeg (redaktøren)sidst i

februar ville til atklargøre min gamle

BMW. Den havde efterhånden rundet
547.000 km!! Som i alle har læst her
i bladet havde jeg et uheld i Skotland
sidste år med et svinghjul der brød

sammen. Da det kun blev nød-repare-
ret i Skotland, var jeg nød til at få det
skiftet. For et "synsskyld" ville jeg ligl
justere ventiler også. UPSS!! Her er \"-
da vist et eller andet galt,2 nåleleejer

der var
brudt sam-
men og
spist en
god del af
lejebukke-
ne. Af med
toppene,

Ødelagt nåleleie UPSS!
Stemplerne

havde været oppe og "røre" toppene,
da jeg kører med 750 cc toPPet På
900 cc cylindre kan der ikke tollereres
den mindste slør i plejlejerne. Alså
af med plejlstængerne, og jo de bar
også præg af mange tusinde km. med

et meget højt kompressions forhold, g
derfor var den bedste benzin aldrig \-
god nok til den. Da mit ledningsnet
og forgaffel også trængte til en kraftig
overhaling begyndte der at tegne sig

et billede af en større inverstering.
Med en halv meter lang bestillingsliste
kørtejeg over til Peter Høy, vor lokale
BMW guro, hvor vi diskuterede flere
løsningsforslag, lommeregneren løb

hurtigt op på en 5-6 tusind kr. for det
mest nødvendige. Mine øjne begyndte
helt ubevidst at scanne rundt i Peters
vel asorterede værksted. "Peter, hvad

er til salg her?" "For den rigtige pris,

håber, at navnene her er korrekte.



næsten alt." lød det. Mine øjne faldt
på en BMW R80/RT fra 1983, vi blev
enige om 20.000, "Jeg har prøvet at
køre på er RT, og så gammel er jeg
endnu ikke blevet" "Jammen jeg vil da
godt give 4000 kr. for den kåbe" (læs
badekar). AAHA, 16000, nu begynder
det at ligne noget, og det er jo BMW
så det passe jo sammen.

- Hjem til Bitten og forklar mine meget

fu-:llykkede forhandlinger med peter.
-'Bob! Bob! Du er vel godt klar over at
vi også har lovet begge børn kørekort
til både bil og MC her inden sommer-
ferie." "OK men så får du ingen ny pC
eller ny bil i år."

"YES!!!"

Lars giver en hånd med

stort brød til, og for at gøre det hele
lidt mere bøvlet har jeg jo selv bygget
en del om på mit gamle stel for at det
kunne leve op til mine krav om køre
egenskaben.
I de næste to uger var der kraftig gang
i vinkelsliber, svejseværk, drejebænk
og fræser, og når jeg lige er kommet
i den kreative sindstelstand er der
ikke overskud til at ryde op, så der var
efterhånden kun mig selv der kunne
finde rundt i mit værksted. "Men hold
da kæft hvor er det sjovt!"
Endelig var stellet klar til at blive ma-
let, og for ikke at give mine MC kam-
merater et alt for stort et chok valgte
jeg igen at male rødt, indrømmet, den
blev mere rød som jeg regnede med.
Efter en uges tøretid, begyndte jeg så
at hænge den ene del på efter den

Sa gik det helt store skrue arbejde
igang, først blev min gamte cykel skilt
af i atomer og pakket ned i JEM & FIX
plastikkasser, stellet over i hjørnet og
op på liften med den nye og samme
fremgangsmåde. Så stod der to nØgne
stel på liften, "ØRR der er da vist al-
ligevel sket en del hos BMW i de 14 år
der er mellem de to cykler". Det med
bare lige at flytte de forskellige dele
over, skal da vist spises med et meget

Den gamle pakkes i kasser

støddæmper scenket med 30mm



,bremsefordeleren, der var konstrueret
ophæng til bagskærm og batteri-

sse i rustfrit stå|, støddæmPer var
Grundmalet

anden, Lars kom også og gav en hånd

med, han gjorde samtidig opmærksom
på at der kun var få dage til det første
arrangement i klubben (Esbjerg turen)
Jeg fik en ide. "Bitten! tror du ikke jeg

lige skal gøre din Suzuki klar så du

kan køre til Esbjerg på den?" "Nej jeg

skal i drivhuset den dag, men du må

da gerne låne
den." "YES!!
du er en skat!."
Den 17 april
var den ende-
lig færdig, cen-
tralfoden var
ombygget for
at give plads
til det noget
større bund-
kar, sidefoden
var ombyg-
get for at give
plads til en
anden motor-
brede, stellet
var ændret for
at give plads til

ombygget for at sænke cYklen ca. 5
cm, styret var ændret til montering af
varme i håndtagene, forlygte ophæng
ændret for ar give plads til tændings-
lås, ophæng til bremsePedal ændret,
gearskiftet ændret til gammel model,
tank, sidedæksler og forskærm malet
i min gamle kulør, men det skal males
om, da mit forsøg på at håndstaffere

Færdig!!



_-t

forskærm og sidedæksler ikke ser
særlig pænt ud, Bitten sagde det så
ud som om jeg havde brugt en fuge-
pistol. Jeg så ellers engang en film fra
BMW fabrikken, hvor der sad nogle
piger og staferede tank, det så meget
nemt ud!!!

PRØVETUR:
Alt fungerer fint, tryk pa stratknappen

-og den går bare tomgang med det

tf;lrmme, det har jeg ikke prøvet siden
1975. MEN! MEN! det er nu ikke mrn
gamle motor, ingen rå kraft her, der
mangler mindst 15 Nm i moment og
x antal HK, at få forhjulet til at slippe
asfalten blot ved at give gas i 1 og 2.

sear, GLEM DET!!
Bitten sagde "Og så, du nærmer
dig 60 år!" BOB!! BOB!!
Vi ses
Knud Oluf

Halo!!
Det er snart for meget med redaktørens
skriveri om sig selv og sinforældede
BMW.

i alle i andre.

føt om kuglepennen
eller tastaturet så det ikke bliver så ensi-
dig her i bladet.
Hilsen Knud Oluf

Tur til Tange Elmuseum

Den 19 juni er jeg ved at planlægge
en tur til Tange elmuseum ved Tange
søen nord for Silkeborg, dem der
har mulighed for det kan kigge på
www.elmus.dk.
Da det er en lang tur starter vi allerede
kl 8,00 fra McDonald's pakeringsplads
i Rødekro, vi tager motorvejen til Vejle,
derfra tager vi de mindre veje op til
Silkeborg hvor vi holder en kort pause
med god udsigt. Madpakken tager vi
ved ankomsten til Tange Elmuseum
ca. kl. 12.30. For dem der ikke gider at
køre langsomt på de små veje, kan jo
starte senere og køre på motorvej helt
til Skanderborg, så kan vi mødes en-
ten ved første pause ligefør Silkeborg,
eller kl. 12.30 ved Tange Elmuseum.
Der vil senere komme en nærmere
beskrivelse af rute og mødepunkter på
www. smcc.dk.
Hilsen Knud Oluf

Damp festival i Vejle.

mel teknik, så husk der er Damptræf i

Vejle 9-11 juli. Der er et stort program
for de tre dage, men det mest interes-
sante foregår nok på havnen, hvor
alle de gamle maskiner kører rundt.
Programmet kan ses på
www.dampfestival.dk.
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FANø.MOTORLØBENE
lnternational Fanø Motor Meeting.
I1999 afholdt Dansk Motor Klub.
Danmarks Veteran Motorcykleklub og
F anø Lokalhistoriske Forening
80-års markering af det første Fanø
Motorløb fra 1919. En utrolig succes i

perfekt solskin med over
10.000 tilskuere til et flot udvalg af
gamle motorcykler og biler fra ind- og
udland. lnteressen var så stor,
at DR 1 TV Sporten sendte 5 min,
med interview, historiske klip samt
glimt fra weekendens løb.
Siden har mange opfordret til at
gentage arrangementet.
8O-ARET FOR DET SIDSTE LØB
i1924

3.-4. juli 2004 afholdes dette

stemningsfulde arrangement som
markering af 80-året for det sidste
rigtige Fanøløb. Her køres
opvisningsløb af et stort felt friske
motormænd og -kvinder på rigtige
gamle motorcykler og biler samt flotte,
iøjnefaldende'1 930'er motorcykler og
sportsvogne.
Løbet køres på en afmærket bane
på den hårde strandbred syd for
nedkørslen ved Rindby Strand. j,
OPLEVELSER FOR HELE FAMILIEN
Motorløbene er en unik historisk
opvisning, som arrangeres til alles
fornøjelse for at give indtryk af
dengang Danmark blev
verdensb erømt med dette
internationale motorløb. Her dystede
professionelle og amatører fra
Danmark. Norge, Sverige. England,
Tyskland. Østrig,ltalien og USA. i1923
satte englænderen Maicolm Campbell
uofficiel verdensrekord i sin Sunbeam
Blue Bird med 219.3 km/t.
Utroligt nok lykkedes det i1999 at
fremvise denne vogn på stranden
sammen med Brooklands-raceren,
den 18.8 liters Scarisbrick Benz
Mercedes, som tordnede hen ad Fanø
strand - ligesom i 1922. \,

Redaktøren.

Dette års plakart for Fanø-løbet



Engelsk Træf
For 22. gang afholder

;,,1osten MC AIlingåbro
den 4., 5. og 6. Junll2004
Programmet omfatter i år 1/8 Mile
Drag race, Ciassic Cross, tomgangs
konkurrence, fællestur og en

NYHED - Mosten Classic tt Race
Der er som sædvanlig ldyllisk
teltplads, Gratis morgenmad

lasser af fast food og fest i telt
fredag og lørdag
Engelsk fabrikerede motorcykler
bliver lukket ind på pladsen, alle
andre må campere udenfor
Entrepriser:
Fredag Søndag 200 kr.
Lørdag efter kl. 10.00 til Søndag 100
kr. Børn under 12 år ifølge
med voksne fri adgang
Redaktøren:

ynsturen 15105-2004.
'i starter som sædvanlig ca. kl. g,4S fra
åborg havn over for "Fyns Stifttiende"
vor Lyø-Avernakø færgen ligger til. De

,e af os tager nok færgen kl 8.00 fra
ynshav. Vi kører så ad mindre veje til

gelandsfortet. Langela ndsfortet var
militæranlæg fra 1953 til 1993, for-
et var at overvåge trafikken i Lange-

dsbælt, og itilfælde af krig at hindre
ige skibe i at passere ",og jo", ".

r fået dem til at åbne specielt for os
år. Jeg har plangagt at vi spiser vores

pakke ca. 11,30 da jeg har lovet at
ved fortet kl 12,00. Alt efter hvor

urtigt vi er færdige med rundvisningen,
ører vi ned til Bagenkop og følger vest

en op til Ristinge Klinten, herefter
r til Skovsgård gods. Så er det nok

id til at vende næsen mod Bøjden igen,
r at nå færge kl 19,00

I år vil der blive udleveret kort med en
ort beskrivelse af ruten med nogle fix
unkter på, jeg håber også vi inden

kan udveksle mobilnumre på et
ille skema jeg laver.
ilsen Knud Oluf

rænseturen 17107-2004
17 juli er det igen tid til grænsetur
Claus. Der startes som sidst k|.10,

Stranden iAbenrå. Der køres ad små-
, og grænsen krydses ca. 6 gange, i

køres der sydpå til en tysk kro der lig-
ved diget. Claus holder nok som sidst

par interssante foredrag undervejs så
i kan få vores horisont lidt udvidet. Efter
n pause køres der nordpå igen ad små

, dagen slutter som altid ved højer
, hvor der nok skal indtages nogle

inden vikører hjem.

fredag og lørdag
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15. Fyn's tur som i år går til Langelands
Fortet . Vi starter k19,45 fra Fåborg
Havn. ER kort omtalt andet sted i
bladet.

22 - 23 Nordjylandstur (Hjardetur) Poul
Petersen affanger evt. fælles kørsel

29. Oldtimer løb i Gråsten (Teddy Mangler
nogle frivillige).

Juni:
5. Mølle løb phAls. Morgenkaffe hos

Roberts MC i Guderup fra kl. 9.00
19. Besøg på El museet ved Tange sø,

vi starter kl. 8,00 fra McDonald's i
Rødekro, se inde i bladet

Juli:
14. Onsdagtur til Plømø.

l7.Grænsetur ved Claus, der startes
kl.10,30 fra stranden, er korl omtalt i
bladet.

August:
4. Onsdagtur til RudbøI.

OBS VI ER FLYTTET TILAABENRAA
Sønderport 41

6200 Aabenraa
Telefon 73 60 8080
Fax73 60 80 81

Abningstider
Mandag - Fredag 10.00 - 17 .30
Lørdag 10.00 - 12.00

w\Mw. rncbutikken. dk

7. Claus alrangerer en
tur til seppelin museet
ttønder, vi starter fra
stranden kt.12,30

18. Onsdagtur til Åbæt<.

September:
25. Slevig tur. mere herom i næste nr.
November:
14. Generalforsamling i Bovrup
December:
12. Julestue.

ffangementer

VI FORHANDLER BLANDT ANDET

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

5ønderborg

1. søndog i måneden kl. 14.30
5ØNDERHAV

3. søndog i måne den Kof f emøde i

Egernsund ved Arno's pølsevogn

Sidste søndog i måneden kl.
14.30 KAROLINE CAFETERIA,

:!I---rIr,
rro\ilt§tx N.rNp6R €()Htk(>å.

Emaiti@dk

Andre


