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tur rundt om Østersøen. Mere herom i næste nr.
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Margit Christensen Har ønsket at 
udtræde af bestyrelsen med udgang 
af august,derefter indtræder William 
Petersen (medlem nr. 509)

overtrædelser, der ikke i sig selv 
medfører frakendelse, men som er 
trafikfarlige. Klippekortet gælder for 
alle motordrevne køretøjer, der kræves 
kørekort til. 
Du får et klip, hvis du: 
• Overskrider hastighedsgrænsen med 

mere end 30 % 
• Kører med for kort afstand til 

forankørende 
• Kører ulovligt i nødsporet 
• Ikke spænder børn under 15 år fast i 

bilen 
• Kører over for rødt 
• Overtræder reglerne om vigepligt 
• Overtræder reglerne for overhaling og 

forbud mod overhaling 
• Overskrider spærrelinier ved overhaling 
• Øger hastigheden, når du bliver 

overhalet 
• Overhaler ved et fodgængerfelt 
• Kører mod færdselsretningen 
• Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel 

i tæt trafik 
• Ændrer færdselsretning og placering til 

fare/unødig ulempe for andre trafikanter 
• Kører venstre om helleanlæg 
• Kører om kap eller væddeløbskørsel på 

vej 
• Kører over jernbanespor, hvis der er 

givet signal til standsning 
• Ikke sørger for at, passager ml. 8 og 15 

år anvender styrthjelm på motorcykel 
Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du 
frakendt kørekortet betinget. Det 

 SMCC Medlemmerne følger 
naturligvis forskrifterne til punkt 
og prikke, så nedenstående 
oplysninger interesserer nok 
ingen. MEN ALLIGEVEL !

Poul.

Hvad får jeg klip 
for? 
Klippekortet omfatter grove 
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Leder:
Siden sidste blad og frem til skrivende 
stund er Nordjyllandsturen, Fynsturen, 
Mølleløbet, TouringCamp tur, Rømøtur 
og Claus’ grænsetur afviklet.
Fra skrivende stund og frem til næste 
blad er: Rudbøltur, Claus’ nylig og 
på egen foranledning planlagte tur 
søndag d. 14/8 til Sicherungsstelle 
Nord (se hjemmesiden) og evt. 
grillpølser ved Åbæk afsluttet. Det er 
dog en del i løbet af en halv sommer. 
Hvad endnu resterer kan ses i bladets 
arrangements kalender.
Særlig endagsturene er godt besøgte 
(hvis der er godt vejr).
To-dags ture er ikke godt besøgte 
(Nordjylland og TouringCamp). Alligevel 
vil vi foretrække at vedblive med disse. 
Måske skal TouringCamp turen ligge i 
sommerferien (man skal som bekendt 
også være medlem af MC Touring Club 
for at bruge campen).
Der skal her fra lyde en tak til de, 
der arrangerer nævnte ture og at 
man fortsætter på trods af dårligt 
tilmeldingstal når Voldborgs afløsere 
annoncerer dårligt vejr.

Medlemmer af SMCC’s bestyrelse 
deltager som hovedregel altid i de 
mange arrangementer. Sikker kan man 
ikke være idet mange ting skal laves ud 

over bestyrelsesarbejdet. Det kan f.eks. 
være  skiftehold, weekendarbejde, 
familieanliggender o.s.v.
Desværre var der til den netop afholdte 
Rømø tur ingen repræsentant til stede 
fra bestyrelsen. Nye medlemmer stod 
lidt ene og forladte, det er en fejl og 
undskyld til dem.

Vi har diskuteret problemstillingen vedr. 
onsdage i bestyrelsen: Tiderne ændrer 
sig. Det, der tidligere alene var SMCC’s 
onsdag på stranden, er delt med andre. 
Folk er i tvivl om hvem, de skal køre 
med. I øvrigt er det svært at se hvem, 
der er hvem. Helt galt er det for nye 
medlemmer. Langt flere medlemmer 
tropper desuden op i Sønderhav om 
tirsdagen end på stranden i Åbenrå om 
onsdagen. Den opståede praksis vil vi 
formalisere på følgende måde:
• Kun de særlig annoncerede onsdage 

som Rømø turen d. 6. juli, Rudbøl 
turen d. 3. august og Åbæk pølser 
er formelle SMCC onsdage. De 
kører fortsat fra stranden i år som 
annonceret. Bestyrelsen foreslår, 
at dette ikke er naturgivent fra 
næste år; men der annonceres i 
bladet hvorfra og hvornår der tages 
udgangspunkt. Der vil på disse 
annoncerede onsdage altid være 
et bestyrelsesmedlem eller evt. en 
repræsentant til stede.

• Alle andre ikke annoncerede 
mødetider og steder er uformelle 
i klubsammenhæng. For langt de 
fleste er besøget i Sønderhav om 
tirsdagen en køretur i sig selv som 
det også stadig er til stranden i 
Åbenrå.

Hilsen Poul Petersen. 

betyder, at du skal bestå både en 
teoriprøve og en køreprøve for at 
beholde kørekortet. 
OBS. Hvis du har taget dit første 
kørekort for mindre end 3 år siden, 
er reglerne strammere. Så får du 
kørselsforbud allerede efter 2 klip inden 
for 3 år. 
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Interview: 
Denne gang er 
offeret Bjarne 
Christesen fra 
Bolderslev. Bjarne 
er valgt ud af 
bestyrelsen. 
Grunden til valget 
er, at Bjarne er nyt 

medlem (sommeren 2003) og på den 
måde lidt interessant. Computere er 
i øvrigt grunden til at Bjarne er blevet 
medlem (her om senere).
Man kan ikke sige Bjarne uden også 
at sige Gurli. De er altid sammen i 
hvert fald når undertegnede har været 
sammen med dem. Det var jeg i øvrigt 
senest for en uge siden på Touring 
Camp. Bjarne og Gurli var på vej 
Danmark rundt  på sommerferie (med 
uret rundt over Sjælland, Lolland og 
hjem til Bolderslev).  

Bjarne og Gurli har ofte deltaget 
i vore arrangementer og vi 
husker beskrivelsen i Kubikkens 
septembernummer af deres 
sommerferie på Bornholm sidste år.
Vi kender også parret fra deres 
lysbilled- og onsdagsaften her i vinters, 
hvor vi spiste alt for meget af Gurlis 
smurte madder. Egentlig var det 
redaktør Knud Oluf, der skulle have 
haft onsdagsaftenen. Men han var 
blevet forsinket af en husrenovering, 
der ellers skulle have været afsluttet. 
Det endte vist med, at Knud Oluf 
fortsatte med at brække huset ned i 
stedet for hurtigst muligt at bygge det 
op.
Jeg skulle i hvert fald fi nde en anden 
til at tage den aktuelle onsdag aften. 
Da Bjarne og Knud Oluf bor i samme 

by var det nærliggende at forsøge 
at få Bjarne og Gurli til at tage over. 
De var svære at fi nde i telefonbogen. 
Den opmærksomme læser vil også 
se, at familien mangler det normale 
»n« i efternavnet. Af den grund 
stod de ikke under Christensen i 
telefonbogen. De oplyser, at en tysk 
præst i hedengangne tider ikke tog 
dette »n« med på dåbsattesten. På 
sønderjysk udtaler man jo heller ikke 
dette bogstav, når man siger navnet.

Det var nemt, at fi nde huset. Jeg 
kunne huske det fra sidste besøg. Jeg 
blev modtaget af deres meget rare 
og trætte gamle hund (den sover i 21 
timer i døgnet) samt deres lille vakse 
barnebarn Pernille med skoldkopper 
og blemås. Hunden fi k ikke et roligt 
øjeblik. Bjarne og Gurli er ved at få 
monteret nyt køkken. Mange sager 
var i den anledning magasineret op 
i havestuen. Det skal bemærkes, at 
Bjarne laver al ting selv. Huset har 
han stort set også selv bygget.

Det var meget nemt med Bjarne. Han 
har computere som hobby og han 
havde interviewet og fotograferet sig 
selv samt lagt det hele på en Cd-
rom til lejligheden. (Bjarne har et lille 
værksted hvor han reparerer private 
folks PC´er, så har du problemer så 
snak med Bjarne (red.)).Motorcykel, 
tilbehør og mange andre ting købes 
via Internettet 

Bjarne lærte om klubben via 
vor redaktør Knud Oluf under 
computerkurser. Bjarne har først 
fået taget kørekort til MC efter han 
meldte sig ind. Gurli tog kortet i 
2004. Parrets første arrangement var 

Denne gang er Denne gang er 
offeret Bjarne offeret Bjarne 
Christesen fra Christesen fra 
Bolderslev. Bjarne Bolderslev. Bjarne 
er valgt ud af er valgt ud af 
bestyrelsen. bestyrelsen. 
Grunden til valget Grunden til valget 
er, at Bjarne er nyt er, at Bjarne er nyt 
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besøget hos Vedstrårup Teglværks 
Bil og Motorcykel Museum i efteråret 
2003. Denne tur har efterladt det 
største indtryk. Gurli var bag på. 
Alle fulgtes hjemad og vi skulle nå 
færgen to timer senere. Hunden skulle 

luftes. Det er ofte Gurli og Bjarnes 
begrænsning.  Så kom Mølleløbet og 
turen til Tange Elværksmuseum i juni 
2004 samt pølser i Åbæk. Tangeturen 
foregik med de to personer på den lille 
Honda CB 450 DX (DX for brasiliansk 
produceret). BMW-en var nemlig tom 
for strøm. De to andre gange kørte 

Gurli selv på egen MC.
Bjarne og Gurlis eneste beklagelse 
over vor klub er, at det er svært for 
nye medlemmer at trænge ind i de 
etablerede kontakter. De husker dog 
med glæde Solveig Hansens velkomst 

til dem første gang de troppede 
op (det er altså noget som alle 
vi gamle medlemmer skal huske 
når der kommer nye. Det er svært 
hvis nye ikke giver sig til kende 
som nye og nye ikke ved hvem 
der er hvem).

I øvrigt er Gurli begyndt at 
køre pigetur om tirsdagen fra 
Føtex i Åbenrå. Det går som på 
onsdagsturene. De har ikke kaffe 
og deslige med. Det købes når 
man kommer frem – og så er det 
forbudt for mænd.

Men her kommer Bjarnes beskrivelse 
af sig selv: Noget af det har jeg måske 
været inde på; men efterfølgende er 
det med Bjarnes egne ord.

Noter til Interview med PP fra SMCC 
d. 20.7.2005.

� Født 1956 i Tandslet på Als, men 
med Alsbanens nedlæggelse 
fl yttede vi til fastlandet hvor vi 
boede i og ved Graasten.

Arbejde:
Efter 10 års skolegang, kom jeg 
i lære som maskinarbejder på 
Graasten Maskinfabr. “Grama”
Derefter fl yttede jeg sammen med 
Gurli i Åbenrå, og fi k arbejde på 
Åbenrå karrosserifabrik hvor vi 
byggede en bus hver dag, der var 
jeg i 5 år.

�

�
�
�

�

til dem første gang de troppede til dem første gang de troppede 
op (det er altså noget som alle op (det er altså noget som alle 
vi gamle medlemmer skal huske vi gamle medlemmer skal huske 
når der kommer nye. Det er svært når der kommer nye. Det er svært 
hvis nye ikke giver sig til kende hvis nye ikke giver sig til kende 
som nye og nye ikke ved hvem som nye og nye ikke ved hvem 
der er hvem).der er hvem).

I øvrigt er Gurli begyndt at I øvrigt er Gurli begyndt at 
køre pigetur om tirsdagen fra køre pigetur om tirsdagen fra 
Føtex i Åbenrå. Det går som på Føtex i Åbenrå. Det går som på 
onsdagsturene. De har ikke kaffe onsdagsturene. De har ikke kaffe 
og deslige med. Det købes når og deslige med. Det købes når 
man kommer frem – man kommer frem – 
forbudt for mænd.forbudt for mænd.Maskin-parken foran det nye værksted

Længere turer foregår på BMWén
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� I denne tid blev vi gift og fi k vores 

to børn, der begge arbejder ved 
sygehusvæsnet i dag, Anja som 
Sygeplejerske og Heidi som 
Radiografstuderende.

� Herefter blev det til små 20 år ved 
SM Hjordkær, hvor de sørgede 
for en uddannelse som teknikker 
med speciale som svejsekontrol, 
målekontrol, og kalibrering af 
måleværktøjer.

� For SM har jeg rejst rundt 
til  mange kraftværker og 
underleverandører i Danmark, 
Sverige, Tyskland og Holland. 

� Nu over 5 år i Tønder 
ved MTL (Måleteknisk 
laboratorium), udelukkende med 
kalibreringsopgaver.

� 
� Hobby:
� Har været interesseret i elektronik 

siden jeg var 14 år, og i dag er 
det computere der har interesse 
både brugen og reparation af 
disse

� Skydning på 15 meter baner  af 
fl ere gange.

� 
� Ang. tohjulede:
� En af de få der måtte starte på 

knallert med 15 år
� Købte en Honda CB50 til 

3800,-, hvor en Puch VZ50 
kostede 2800,-, og så var det 
den langsomste af drengenes 
knallerter.

� I en alder af over 40 år, begyndte 
jeg at snakke om at købe en 
oldtimerknallert, for at kunne køre 
med i Oldtimerløbet i Graasten

� Gurli foreslog at jeg tog MC 
kørekort, og fi k en rigtig 
Motorcykel, og det blev så til en 

BMW R80/7 fra 1982, så i 2007 
kan jeg deltage i Oldtimerløbet.

� BMW’en er i vinter 2004 / 5, 
blevet delvist adskilt og skiftet 
Plejlstangslejer, samt fået 
monteret en RS kåbe, samt 
spraymalet de malede dele.

� Gurli tog så også kørekortet og 
fi k først en Honda CB450DX, og 
den skiftede vi i år ud med en ny 
Jinlun250, (En Kineser)

� 
� Ture:
� Prøver at deltage i alle SMCC 

arrangementer og ture hvis tid og 
vejr tillader det.

� Bornholm i sommerferien 2004
� Danmark rundt i 5 dage i 2005 
� 
� Fremtidsplaner:
� Har planer om at anskaffe en 

veteranmotorcykel, ikke en 
førkrigsmoddel, men bare en der 
lige er 35 år så den kan køre med 
billig vægtafgift og forsikring .

� Forslag modtages gerne: 7464 
6532 eller bjarne@bc-data.dk

� Have masser af tid sammen med 
vores barnebarn.

Bjarne har valgt et nyt interviewoffer 
til næste gang. Det blev opfi nderen, 
tusindkunstneren, smedemester og 
medlem nr. 510 Henrik Hoffmann 
fra Stormsgårde. Henrik er ældre 
end Bjarne; men alligevel har Henrik 
været hans lærling på Sønderjyllands 
Maskinfabrik i Hjordkær. Hvordan det 
hænger sammen ses i næste nummer. 
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Til Fødselsdag i Italien.
Erik Thomsen fyldte 60 år d.14/5-2005 og 
gik samtidig på efterløn. I den anledning 
havde han og  hustru Birthe bestemt sig 
for at tage 4 uger til Italien (motorcyklen 
med naturlig vis). Allerede i efteråret 2004 
blev der sagt at de, der havde lyst til at 
være med til fødselsdagen skulle være 
velkomne, så ville Erik og Birthe give 
Pizza. Der var vi jo nogle, som ikke kunne 
stå for virkeliggørelsen af idéen om en 
forårstur til Italien på denne måde. Der var 
8 tilrejsende i alt.
Turdeltagere fra SMCC var:
Poul Petersen
Teddy Sztuk
Kaj og Solveig Hansen.

Vi startede fra Sønderborg d.12/5 kl. 
8.10. Ca. 10 min. forsinket, da Kaj havde 
indkøbt en navigator til MC-en. Presset 

af tidsmangel er det ikke helt nemt at 
få plottet ruten ind den første gang og 
det viser sig da også, at vi kører en 
anden rute en den Kaj har plottet ind. 
Skærmbilledet på navigatoren passer 
godt nok, men stemmen bliver til tider 
meget hektisk og fortæller, at man er uden 
for rute, vælger ny rute. Et godt tip!! hiv 
stikket fra samtaleanlægget ud til fruen. Vi 
mødes med  Poul og  Teddy  ved Frøslev 
grænse hvor en af Teddys kollegaer og 
medlem Gunnar Uekermann er mødt op 
for at sige farvel.
Vi aftaler en hastighed på 120 km i timen, 
og en kort tankpause for hver 250 km af 
hensyn til Solveig bag på.
Det holder fi nt nok med pause de 2 
første stop men! allerede 3. stop skal 
trækkes med 30 km ekstra. Hastigheden 
er 130-140. Her har Teddy lige udfordret 
sin skytsengel 3 gange, så nu har Kaj 
fået nok og råber måske lige rigeligt højt 

bruger et par store bogstaver men 
herefter forløber turen roligt.
Dog har vi forvildet os ind gennem 
München til fyraftenstid. Med 
vejarbejde gennem byen kan
dette ikke anbefales.
Endelig kl. 21.00 fi nder vi vort natlogi. 
Et hyggeligt, rent og billigt hotel 
til15 Euro pr. person for overnatning 
med morgenmad. Det er Gasthoff 
Kaiserbluth som ligger i Oberaudorf 
lige på grænsen til Østrig. Efter en 
god middag med passende tilbehør 
går vi til ro.

Efter en god  nats søvn går turen nu 
mod Italien. Vi kører via Innsbruck 
mod Brennerpasset.
Kaj når faktisk slet ikke at fi nde ud af 
at vi er kommet over passet og ind i 
Italien, der er så

meget nyt at se på, dog havde han nok 

bruger et par store bogstaver men 
herefter forløber turen roligt.
Dog har vi forvildet os ind gennem 
München til fyraftenstid. Med 
vejarbejde gennem byen kan
dette ikke anbefales.
Endelig kl. 21.00 fi nder vi vort natlogi. 
Et hyggeligt, rent og billigt hotel 
til15 Euro pr. person for overnatning 
med morgenmad. Det er Gasthoff 
Kaiserbluth som ligger i Oberaudorf 
lige på grænsen til Østrig. Efter en 
god middag med passende tilbehør 
går vi til ro.

Efter en god  nats søvn går turen nu 
mod Italien. Vi kører via Innsbruck 
mod Brennerpasset.
Kaj når faktisk slet ikke at fi nde ud af 
at vi er kommet over passet og ind i 
Italien, der er såTeddy forklarer fordelen ved at have en stor 

madpakke med hjemme fra.
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forestillet sig passet meget anderledes. 
Første tankstop kl.10.30
Så kommer vi på den Italienske motorvej. 
Her fi nder Teddy ud af at Pouls sidetaske 
ikke er lukket, så ind i nødsporet. Teddy 
lige bagved og da vi kommer som 
nummer tre er der kun tilbage at køre 
indenom Teddy, herved kommer Kaj 
forlangt ud mod vejkanten og kan ikke nå 
jorden. Vi ryger en tur gennem grene ned 
i en grøft og taber pusten som to tykke 
skildpadder der er blevet lagt på ryggen
Med hjælp kommer vi dog lettere forslået 
på benene igen, Kaj ærgrer sig lidt over 
etpar skrammer på BMW-en; men vi 
fortsætter dog ufortrødent videre. Det er 
blevet godt varmt så noget af tøjet ryger 
af.
Der er rimelig meget trafi k til tider med 
stop and go, så  vi føler at de km. ca. 550 
tager lang tid.
Vi kører fra motorvejen ved Bologna. 
Til oplysning koster det 21 euro at køre 
stykket fra Brenner til Bologna. Nu møder 
der os en smuk natur. Bjerge dale og 
skråninger med blomster og træer, det 
er meget frodigt med små smalle veje 
og skarpe sving. Efter en lang varm dag 
når vi vores mål, huset Casa Emma i 
Maenzano, hvor vi bliver varmt modtaget 
af Erik og Birthe, Inge og Leif, Ole samt 
Kirsten, der står klar med en kold øl. En 
pragtfuld lejlighed står klar til os, og som 
prikken over i-et har Leif Degn udfoldet 
sine kulinariske evner i køkkenet og 
inviterer på suppe kl.19.00. Imponerende 
når man tænker på at manden lige har 
gennemgået en større hovedreparation på 
hospitalet. Meget trætte går vi tidligt til ro.

14/5-2005.
Eriks fødselsdag.
Sikke en start. Solen skinner fra en skyfri 
himmel og huset er pyntet med fl ag og 

blomster.
Der er fi re lejligheder i huset og der 
er fællesmorgenmad  på første sal. 
Mesterkokken Leif kræser igen om os 
ren luksus. Turen går nu op i den lokale 
by. Vi skal fi nde et værksted da  Kaj’s lås 
på sidetasken er gået i  stykker under 
vores lilleuheld. Det er imidlertid  lørdag 
så alt er lukket. Ved hjælp af tegnsprog 
lidt engelsk samt en meget interesseret 
lokalbefolkning på torvet,  klares
dette dog med en køretur hjem til en af de 
lokale der i et pragtfuldt hus i bjergene, 
havde værksted og værktøj. Her bliver Kaj 
og Teddy opvartet medens reparationen  
klares. Det viser sig at de besøger en 
kendt skiløber. Penge vil manden ikke 
have. Det er ham en glæde at kunne 
hjælpe.
I byen Maenzano er der træf for Porsche 
biler. Der dukker også en sprit ny Ferrari 
op, så der er noget at se og høre på. Over 
middag kører vi en tur til byen Silla, som 
har et supermarked.
Vi køber dog helst ind hvor vi bor lokalt. 
Det er meget  hyggeligt og man lærer 
hurtigt hvad de forskellige ting hedder på 
Italiensk.Vi slutter dagen  af på pizzeria, 
hvor Erik er vært. Det kan de altså bare  
italienerne lave pizza og dertil en god 
rødvin. Vi slutter af med lækker is. Poul 

Førselsbarnet + sin Birthe
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tager ordet og inviterer os alle på pizza 
om tirsdagen da hans datter Hanne ved 
en enkelt ceremoni på rådhuset i Felsted 
bliver gift denne dag.
I dag snakker vi om at tage med bus og 
tog til Firenze. Vi kan dog ikke fi nde ud 
af busplanen så vi kører fra Casa Emma 
kl. 10.00  mod Silla. Her er dog ingen 
muligheder for at opbevare hjelme og tøj. 
Vi bliver enige om at fortsætte til Porretta, 
som er en større by. Her prøver Poul og 
Solveig at fi nde ud af togplanen. Da det 
viser sig, at vi skal vente en time bliver vi 
enige om at vi for alt for lidt tid i Firenze.
Vi holder en kort pause på torvet i Porreta. 
Denne er en kurby, med et stort hotel til 
kurgæster.
Her oplever vi den italienske kultur pur. 
Mændene er i deres søndagstøj. De har 
jo været i kirken, spiller meget højrøstet 
kort i grupper, medens kvinderne samles 
i andre grupper og for diskuteret børn og 
familie. På hjemturen tager vi en afstikker 
helt op i bjergene. Teddy var efter sigende 
helt ude på den yderste kant, for at tage 

billeder. Vi ender i vores lokale lille by. I 
baren på torvet ser vi resten af motor GP i 
fjernsynet. Solveig står i dag for maden og 
med 1 1⁄2 liter toscana vin ar vi haft endnu 
en dejlig dag. Til aften samles vi alle i 
vores lejlighed med øl kaffe og lidt tilog 
hygger os med gode historier og masser 
af latter.

I dag bestemmer vi os for at køre til 
Lucca. Der startes kl. 9.00 og gennem 
mest fantastiske landskab.Vi kører fra 
bjergkæden Appenninerne hvor vi bor og 
ind i Toscana. Her møder vi det typiske 
landskab med oliventræer, vinmarker, 
terrasser, cypresser og terracottafarvede 
huse. Vi når til Lucca kl.11.30. Byen 
Lucca er omgivet af en fuld intakt  bymur 
bygget i tiden 1561-1645. På den brede 
og godt 4 km lange bymur er der en 
promenadevej langs fl otte platantræer. 
Luccas  dyrebareste eje er  Volto Santoe 
krucifi kset i cedertræ. Det kan ses i 
domkirken. Vi fi nder parkeringspladser og 
går på opdagelse. Det er en meget smuk 
by med gamle huse, smalle stræder. Der 
er Skodder for vinduerne og her hænger 

billeder. Vi ender i vores lokale lille by. I billeder. Vi ender i vores lokale lille by. I Hele Italiens-teamet minus fotograf "Teddy"
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vasketøj og blomster side om side. Vi ser 
domkirken  San Martino, som er
berømt for sin smukke facade, typisk Pisa 
stil i grøn og hvid marmor. Forhallens  
friser og søjler
er rigt og fantasifuldt dekorerede. På 
domkirken udføres en større renovation. 
Absolut et besøg værd. Efter en god dag 
i byen skal vi nu tilbage. Her går der godt 
nok ged i den. Vi kører forkert  adskillige 
gange. Det lykkes også de 3 herrer at 
køre igennem et motorvejs betalingssted 
uden at betale med det resultat, at vi 
alle må bruge vores gode evner på at 
forklare fejlen. Vi var kørt igennem i god 
tro om at det var gratis for MC. Udtrykket 
Mamma Mia blev brugt adskillige gange af 
Italieneren i betalingshuset. Det kostede 
nu yderligere forsinkelse da vi blev pålagt 
at melde os på et Blue Point kontoret  ca. 
4 km ude af motorvejen. Vi skulle have 
papirer på, at vi nu også havde betalt. 
Disse papirer skulle vi opbevare i 2 mdr. 
Endelig fi nder vi så den rette vej hjem. 
Kl.22.00 er vi på vores lokale pizzeria,og 
det er en meget træt Solveig efter 8 timers 
bjergkørsel.d.17/5
I dag er det hviledag. Vi bliver hjemme og 
for ryddet lidt op. Til aften skal vi ud at
spise og fejre at  Pouls datter Hanne bliver 
gift med sin Collin. Teddy er kørt hjem til 
Eva. Han startede kl. 05.00 og sendte en 
sms kl. 20.00 at nu var han hjemme. Der 
har ikke været tid til pause da der 1600 
km.
Efter en god middag og hyggeligt samvær 
på den lokale går vi til ro. Så går det mod 
nord. Vi har besluttet at vi vil et par dage 
til Gardasøen. Vi kører ud til motorvejen 
mod Bologna. Der er ret meget trafi k og 
vi bliver enige om at køre fra ved Garda 
Syd. Vi kører nu langs med søen. Det er  
en meget smuk køretur. Her er blomster 
palmer den fl otte sø samt sneklædte 

bjergtinder. Det har heller ikke været 
så varmt et forår i Italien så vi er meget 
heldige med vejret. Masser af sol 20-25 
grader og kun 2 dag med ganske lidt regn. 
Vi når Riva del Garda ved 2 tiden. Her 
møder vi et dansk ægtepar fra Århus på 
en Moto Guzzi 650 cc. De har været på 
familiebesøg i Verona,og har været af sted 
siden d. 2 maj. Vi er de første danskere 
de har truffet og vi drikker en kop kaffe 
sammen og udveksler MC oplevelser. 
Vi fi nder det vandrehjem hvor vi skal bo, 
i øvrigt det eneste ved Gardasøen. Det 
kan anbefales.  Cykler og biler bliver låst 
inde i en video overvåget gård. Hjemmet 
er pænt rent. En meget hyggelig og 
venlig herre står for det daglige. Pris for 2 
overnatniger for 2 mand incl. morgemad 
60 Euro. Billigt. Vi fi nder et godt spisested 
og slutter dagen her.

Sikke en dag. Morgenmad kl. 7.00.
Blå himmel varmt og bare strålende sol. 
Vi skal fi nde noget destilleret vand til Kajs 
batteri, som har mistet lidt under vores 
lille uheld. Vi køber lidt brød ost vand til 
frokost, og nyder livet på en fortovscafe. 
Poul gider ikke med ud at sejle han vil 
køre en tur. Kaj og Solveig beslutter sig for 
en sejltur på Gardasøen. Der sejler både 
ligesom rutebiler. Vi tager med fra Riva 
del Garda kl.13.15 mod Limone. Det er 
en pragtfuld tur. Gardasøen er nærmest 
opal grøn i farven, en frisk vind 24 grader 
sol sneklædte bjergtinder, ja ligesom man 
ser et postkort.  Vi går i land i Limone 
hvor Solveig har været på ferie med sine 
forældre for over 38 år siden. Hun kan 
stadig genkende meget. Det er en god 
oplevelse. Vi er tilbage i Riva kl. 15.30 
hvor Poul har nået at få  en middagssøvn. 
Turen på søen var billig kun 11 Euro. Vi 
beslutter os for at spise på den restaurant  
hvor vi var i går. De har en meget hyggelig 
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gårdhave og en udsøgt service.
20/5.

Vi kører nordpå og vælger de små veje 
op mod  Brenner.Vi skal på motorvejen 

ved Trento så i første omgang bliver det 
kun til 35 km!s kørsel inden motorvejen. 
Det kan til gengæld anbefales. Det er et 
meget smukt stykke natur vi oplever med 
vinmarker søer og slotte. Vi fortsætter 
mod Insbruck. Her misforstår vi hinanden 
lidt og kommer derved til at køre et 
længere stykke bjergkørsel, med rigtig 
mange skarpe hårnålesving. Til gengæld 
er det en meget smuk tur hvor vi ser 
fl ot bryggede broer o.s.v. Man skal bare 
påregne længere køretid.
Vi holder de nødvendige tank- og 
hvilepauser og bliver enige om at vi ikke 
vil fi nde vores natlogi alt for sent. Kl.17.00 
når vi til Jahrsdorff som er en hyggelig 
landsby ca. 60 km syd for Nürnberg. Her 
fi nder vi Gasthoff Waldmüller med pæne 

værelser 29 Euro enkelt ,48 dobbelt med 
morgenmad.
Vi for den dejligste og mest velsmagende 
aftensmad for små penge. Efter en 
aftentur rundt i byen går vi til ro mange 

indtryk og oplevelser rigere.

21/5
Så skal vi hjem. Pakker 
cyklerne kl. 7.30. Det er 
tørvejr og dejligt varmt. Vi 
når 200 km nordpå så får vi 
regn. Det varer heldigvis kun 
en lille time så er det tørvejr 
resten af vejen. Vel hjemme 
kl. 19.30 kan vi se tilbage 
på 9 dage fyldt med gode 
oplevelser.

INFO:
Appenninerne  er en 
bjergkæde ca. 80 km nord 
for Firenze. Vejene er meget 

smalle med skarpe sving, mange huller 
og skarpe kanter. Der er meget grønt 
og frodigt med bløde skråninger og 
skovklædte bjergtinder. Kører man bare 
80 km mod sydvest er man i Toscana, 
hvor landskabet ændrer sig. Her dyrkes 
oliven, vin m.m .Husene er i deres 
specielle stil og farver. Det kan anbefales 
at bruge mere en 9 dages ferie. Her 
er både kulturelle og naturoplevelser i 
massevis.
Vi har kørt en tur på 3.700 km 
En stor tak til alle vi har været sammen 
med på denne ferie. Det gode fællesskab 
og hjælpsomhed har været med til at gøre 
denne tur og ferie til noget ganske særligt 
som vi vil mindes med stor glæde.

Kaj og Solveig 
Sønderborg.

indtryk og oplevelser rigere.indtryk og oplevelser rigere.

21/521/5
Så skal vi hjem. Pakker Så skal vi hjem. Pakker 
cyklerne kl. 7.30. Det er cyklerne kl. 7.30. Det er 
tørvejr og dejligt varmt. Vi tørvejr og dejligt varmt. Vi 
når 200 km nordpå så får vi når 200 km nordpå så får vi 
regn. Det varer heldigvis kun regn. Det varer heldigvis kun 
en lille time så er det tørvejr en lille time så er det tørvejr 
resten af vejen. Vel hjemme resten af vejen. Vel hjemme 
kl. 19.30 kan vi se tilbage kl. 19.30 kan vi se tilbage 
på 9 dage fyldt med gode på 9 dage fyldt med gode 
oplevelser.oplevelser.

INFO:INFO:
Appenninerne  er en Appenninerne  er en 
bjergkæde ca. 80 km nord bjergkæde ca. 80 km nord 
for Firenze. Vejene er meget for Firenze. Vejene er meget 

smalle med skarpe sving, mange huller smalle med skarpe sving, mange huller Ja Gardasøen er næsten altid en sikker vinder, 
det ses også på Solvej.
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Nordjyllandstur.

Det blev alle tiders. 8 mand deltog i 
weekenden 30 april og 1. maj.
Det var Torben og Vibeke Jørgensen 
(på egen MC) fra Struer, Kaj og 
Solveig Hansen fra Sønderborg, 
Henrik Hoffmann fra Stormsgårde med 
hans gode ven Preben Rasmussen 
bag på, Ernst (mest kendt som »Mike 
von Saddelbums«) fra Vojens. Ernst 
var formand for klubben en periode.
Vi tog turen op ad motorvejen 
til Hobro Nord, til venstre over 
motorvejen mod Aggersundbroen 
og videre til Fjerritslev plus 8 km og 
vi var i Svinkøv med indkvartering i 
luksushytte til 500 kr for en hytte. Vi 
var 3 og 4 mand pr. hytte samt Ernst 
i telt.

Aftensmad fi k vi på Rønnes Hotel, 
Slette strand. Nogle gik de 3 km. frem 
og tilbage. Andre tog MC-en.
Spisningen var overdådig. Hotellet 
er berømt for »Kolde bord tilbud« 
i overstørrelse til 98 kr. pr. person 
samt dans. Jeg spiste mig som så 
ofte indlednings vis mæt i alle de 
forskellige fi sk. Da hakkebøf, rødt kød, 
panderetter, rejer, ost m.m. kom ind 
meldte jeg pas. Da islagkagerne kom 
ind gjorde jeg en kraftanstrengelse og 
fi k yderligere portioner klemt ned.
Det var god reparation med 
spadsereturen hjem ved midnatstid 
gennem skoven.
Den lave pris har man for at holde 
hotellet kørende også uden for 
sæsonen. Der var også angiveligt 
over tre hundrede deltagere. Langt de 
fl este fra lokalområdet.
Hjemturen gik gennem Fjerritslev, 
Klim, gennem Hjardemål klit, 
Hanstholm Havn til Nr. Vorupør hvor 
vi holdt pause. Kaj og undertegnede 
var inde at smage på røgeriernes 
specialiteter. Jeg fi k et stykke smørfi sk 
fra Det indiske Ocean (hvordan det så 
er kommet til Nr. Vorupør).

Efter halvanden time gik det via 
Vestervig til Ydby og Struer hvor vi 
vinkede farvel til Vibeke og Torben. 
Videre gik det tværs ned ad Jylland 
med relativ små veje gennem Nr. 
Felding, Videbæk, Troldhede, Sndr. 
Felding, Sndr. Omme, Grindsted, 
Holsted, Foldingbro til Bevtoft hvor 
vi holdt pause i en lille time. Her 
efter direkte til Sønderborg og for mit 
vedkommende Nordborg.
Tak for turen til alle.
Poul Petersen

Man er blevet for gammel til at stå op og 
"sparke dæk"

Henrik og Ernst i den store rygesalon



-Kubikken Kubikken-Grænse-Tur 05
Tak til Claus for hans grænsetur 
igen i år.
Claus arrangerer denne i 
sommerferien for at der skal være 
noget til de, der ikke var rejst væk.
Rigtig mange deltog fra stranden 
og endnu fl ere kom til ved passage 
af grænsen ved Kruså.
Vejret var godt (dog lidt regn til sidst).

Vi passerede grænsen frem og tilbage 
10 steder og det gik fi nt selv med en 
hale af motorcykler på fl ere hundrede 
meter. Det virkede godt med de 
farvede veste og radioforbindelsen 

til fronten fra ham, der var rosinen i 
pølseenden. Kørehastigheden, der 
ofte interesserer mange var passende. 
For de bageste var der ind i mellem 
lidt mere gas på for at nå op efter 
forhindringer og for de forreste gik det 
mere roligt.
Rastesteder:
Pausen i skoven ved Rens var 
vel valgt. Claus havde endda fået 
skovvæsnet til lukke bommen op så 
vi kunne komme ind på den solfyldte 
plet. Pause ved Møllehus tæt på åen 
og stedet kaldes »Læg an«. Der efter 
pause ved hvad man kalder »Det 
fremskudte Dige« på den tyske side. 
Der byggedes på diget fra 1978 til 82. 
Så var der Lybke Koog og kirken, der 

Siltoft grænseovergang passeredes 
og der sluttedes hen mod aftenen ved 
Vidåslusen .

efter Südwesthörn ved Emmelsbüll.efter Südwesthörn ved Emmelsbüll.

      Fynstur05
Den 21. Maj var der igen arrange-

ret Fynstur, det stratede med lidt 
bygevejr til Als, om det virkelig var 
grunden til at der kun kom TO del-
tager foruden dem der var involve-
ret i planlægningen, eller om turen 
har overlevet sig selv, ved jeg ikke. 
Turen forløb rigtig godt og de fi rmaer 
vi havde lavet aftale med havde 
virkelig lagt sig i selen, på støberiet 

Lidt misundelig er vi vel, på Torbens nye Yamaha

Keld Moseholm ved sin rå-model til en            
H. C. Andersen skulptur
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havde man enda fået et par medarbej-
dere til at arbejde "over" den lørdag. 

Efter rundvisning i 
Keld Moseholm´s 
store udstilling og 
værksted, kørte vi 
til Svanninge Bak-
ker hvor vi nød 
udsigten fra det 
store udkikstårn 
som også inde-
holdt en naturud-
stilling, videre gik 
det mod støberiet 
i Svendborg, hvor 

vi fi k demonstreret hele forløbet fra 
emnemodel til færdig i alluminium eller 
bronze. Ca. kl 
13,30 kørte vi 
ned på syd Tå-
singe hvor en 
af medarbejder-
ne fra støberiet 
havde gjordt 
klar til den helt 
store frokost i 
haven under en 

Efter rundvisning i 
Keld Moseholm´s 
store udstilling og 
værksted, kørte vi 
til Svanninge Bak-
ker hvor vi nød 
udsigten fra det 
store udkikstårn 
som også inde-
holdt en naturud-
stilling, videre gik 
det mod støberiet 
i Svendborg, hvor 

Tur til Touring Camp.
Lørdag den 18 juni kl 9,00 holdt Bitten 
og jeg på Stranden, lidt spændt på 
at se hvor mange der ville være med 
til en hyggelig weekend på Touring 
Camp ved Kolind nord-øst for Århus, 
vejret var perfekt (Solskin og lunt). Vi 
blev lidt skuffet da der kun dukkede 1 
mand op, memlig Preben Petersen på 
sin velkendte Honda 500 fra dengang 

man lavede rigtige motorcykler. Vi tog 
en hurtig beslutning om lige at stoppe i 
Vejle og se på KS-Motor´s store butik. 
Omkring Odder fandt vi en køn plet 

skyfri himmel. Hjemturen foregik ad de 
små Fynske veje så vi var ved færgen 
5min. før afgang kl. 17,00.
Hilsen Knud Oluf

man lavede rigtige motorcykler. Vi tog man lavede rigtige motorcykler. Vi tog 

ØØRR Hvad!!!

Det ligner da noget vi kender

Det er umuligt ikke at komme i snak med andre på Touring Camp
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Hver tirsdag Kl. 18.30 
hos Roberts Mc eller kl. 19.00 
Rådhuspladsen i Sønderborg
Vi ses hver tirsdag i Sønderhav
Vi ses hver onsdag på stranden i 
Åbenrå.
1. søndag i måneden
kl. 14.30 SØNDERHAV

3. søndag i måneden 
Kaffemøde i Egernsund ved Arno‛s 
pølsevogn 

Sidste søndag i måneden
kl. 14.30 KAROLINE CAFETERIA, 
Brovejen, Middelfart

20. August Fyns TT.
27. Panters 25 års jubilæum

3+4. september Ring Djursland. De 
klassiske cykler kører søndag

10+11 DM i TT på Vandel 
fl yveplads

             Sort Sol 
Tønder-marsken lørdag d. 1. 
oktober. 
 Sort Sol. Millioner af stære i marsken.  
Når Vadehavet kaldes verdens 
største internationale lufthavn, er 
det fordi, der hvert år letter og lander 
25 millioner fugle. Hvert år kan man 

med lidt skygge til en god kaffepau-
se. På Touring Camp var der fl ere 
hundrede der havde fået samme 
ide, så stæmningen var høj fra første 
øjeblik, og forholdene fi ndes nok ikke 
bedre andre steder i Danmark. Hvis 

man ikke gider grille selv på de store 
fælles grill kan man købe en færdig 
middag som er ganske udmærket, og 
selvskab er der ikke mangel på.
Søndag valgte Bitten og jeg at køre 
videre op til Gl. Estrup herregård og 
se på Danmarks Landbrugs mu-
seum, der var en større omgang som 
tog 4 timer. Senere på eftermiddagen 
kørte vi så med nogle små omveje 
hjem til Bolderslev. HERLIG WEEK-
END!!
Hilsen Knud Oluf

- hvis man er heldig - opleve begrebet 
’Sort sol’. Det er når op mod 1 million 
stære danser på aftenhimlen før de 
går til ro. Det store antal kan være så 
massivt, at solen helt dækkes og på det 
nærmeste formørkes. De mange fugle 
holder af stedet, fordi Vadehavet er et 
af verdens rigeste spisekamre, og det 
skyldes ikke mindst, at havet to gange 
i døgnet hæver og sænker sig cirka 
to meter. Tre-fi re gange om året stiger 
vandet dog meget mere, og det har 
gennem alle tider haft stor betydning for 
Vadehavets liv.

Der er rig mulighed for at fi nde et skyggefuldt 
sted på Touring Camp
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     Brugte MC
Model: Reg. 1. gang:   Km:       Pris: 
Suzuki VS 750 1987 45.000 59.800kr 
Suzuki VZ 800 1997 36.200 74.800kr. 
Yamaha XJ 600S 2002 10.650 71.500kr. 
Honda VT 500  89 15.000mils 55.000kr. 

16
Kommende
Arrangementer

 September:
 5. Tur til flyvestationen.Omtalt i sidste nr.  

og husk tilmelding til Teddy

 24. Slesvig tur Poul gentager succes´en 
fra sidste år, og har bestildt godt vejr. 
Nærmere omtale i næste nummer

 Oktober.          
1. Sort Sol i Tønder-marsken, se omtale 

på side 15
Vi mødes på rastepladsen (ved 
pølsevognen) vest for Bolderslev fra kl. 
ca. 15.45. 
Afgang kl. 16.15. og være klar på 
posten lidt før kl. 18. 
Tag hellere lidt med til ganen og evt. 
noget at sidde på, og husk kikkert.

 14.Uforpligtende æbletur:
Æble arrangement på havnen i Gråsten. 

Man prøver at genskabe 
atmosfæren fra gamle 
dage da æblesejladserne 
til Flensborg foregik. 
Der er sat forskellige 
ting op. Bl.a. er der udskænkning af 
æblepunch og servering af grillpølser. 
Arrangementet gentages år efter år.

 29. Besøg på dansk vingård.
Vi besøger Pia og Henrik (»gamle 
MC-ister«) i Genner. Vi hører om 
dansk vinproduktion. Pia bestemmer 
hvad vi skal smage af ost og vin samt 
hvad der hører sig til. Klubben står for 
arrangementet. Vi kører fra Åbenrå 
strand kl. 13 og forventes at være i 
Genner kl. 14 til 14.30 

 14 November
 20.Generalforsamling Bovrup 

Gæstgivergård kl.14
 December
11.  Julestue på Bovrup Gæstgivergaard kl. 
14,00

NYT i Guderup 
FRA NOVEMBER TILBYDES 
VINTEROPBEVARING AF 
MOTORCYKLER

Mangler du et transportmiddel til 
vinter, har vi mange nye scootere 
fra Peugeot, Kymco, Derbi og Sym 
til priser fra 9.500kr


