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Steen Eriksen, en af SMCC´s grundlæggere. Tillykke med 
de 28 år!!!  I 1974 (Hvad bliver han så i år?).



-Kubikken

SMCC tilbyder:
Sweat-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 ar range -
men ter, eller bestilles hos for man den på 
74 49 12 03

Bestyrelsen i S.M.C.C.
Formand: Poul Petersen  Rugløkke 16  6430 
Nordborg tlf. 74491203
mail:  pp@eucsyd.dk
Kasserer: Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25, Tombøl, 6200 
Åbenrå, tlf. 74 68 58 20.
Email: familien-sztuk@mail.tele.dk
Best. medl.: William Petersen, Bakkevænget 14
 6310 Broager. Tlf.: 74 44 04 21 
Mail: william@bakkevaenget.dk
S.M.C.C. - Giro 7 15 33 25.

Best. medl.: Claus Hansen    Hoelvej 7, st. mf. 
Skodsbøl 6310 Broager
tlf: 2445-9607
Best. medl.: Steen H. Eriksen Djernæsvej 119 
Hoptrup 6100 Haderslev (Markedsføring og trykkeri )
tlf. 74575855
mail: steen-vivi@mail.dk
Redaktion:
Knud Oluf Petersen Bjolderupvej 27  6392 Bolderslev   
tlf.  74646873
mail: knud-oluf@petersen-online.dk
http:  www.petersen-online.dk

2

Guldbryllup:
Ejgil Johannsen og fru Line, Guderup holdt 
guldbryllup d. 10/12. Til lykke med begi-
venheden. En Gammel Dansk fra klubben. 
Ejgil lå lidt underdrejet i foråret, men kom 
hurtig på cyklen igen. Han var kommet i 
fuld fart på skøjter på banen i Flensborg, 
men snublede over en knold og brækkede 
benet.

lyde herfra til medlem nr.1, og en af grund-
læggerne af SMCC, Steen H. Eriksen.

Redaktørens fi rkant:
Et stort Tillykke med de 60 år den 5 /2 skal 

Steen krydser et vandløb på Isle of Man 1972

Steen krydser Polarcirklen på vej til Nordkap 
1971

Triumph defekt nov 1971
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Leder:
Vi var dagen før denne leders tilbli-
velse til bestyrelsesmøde hos vort nye 
bestyrelsesmedlem Claus Hansen i 
Skodsbøl. Det var ufattelig koldt selv 
i bil.
Man tænker umiddelbart, at halvdelen 
af januar snart er gået. Det i anledning 
af, at MC-en er forsikret i Topsikring 
med hvileperiode i de tre vintermåne-
der. Tænk, at der kun er 1,5 måned 
igen til 1. marts. Vinteren er kort når 
man er ved at renovere en gammel 
Guzzi V7 som jeg er. Ellers har jeg i 
vinter sat ny toppakning i BMW-en, da 
den pludselig fi k lidt olie i kølevæsken 
(ja, en K-model er vandkølet). BSA-en 
var der også problemer med. Sidste 
år var al benzinen på grund af defekt 
benzinhane rendt ned i motoren. Jeg 
prøvede godt nok at starte den. Olie-
blandet benzin (eller var det omvendt) 
stod ud ad alle knaphuller og løb hen 
ad gulvet. Jeg fi k det af, nyt olie samt 
nye benzinhaner. Så ville skæbnen 
i foråret, at tændrørsgevindet rev. 
Tændrøret sad uhjælpelig fast. Det må 
være blevet affedtet af den nedløbne 
benzin. Jeg skruede det forsigtigt i 
igen og kørte 2005  igennem uden at 
kunne se til tændrøret. Denne vinter 
skruede jeg så topstykket af. Tænd-

rørsporcelainet blev slået ud med en 
dorn. Tændrøret boredes ud med et 
12 mm bor. Da gevindet er et 14 mm 
sad rynkerne tilbage i topstykkets 
gevindspor. De kunne i facon som en 
spiral hales ud med en spidstang. Ge-
vindet var reddet. Nabo og medlem 
Chr. Jørgensen havde en passende 
snittap. Gevindet blev frisket op.

Alt det hele foregik i garagen ved 
minusgrader. Godt man har sit motor-
cykeltøj, at tage på. Så går det faktisk 
fi nt. Vinteren forsvinder altså hurtigt 
på denne måde.

Der er nu kun Guzzien tilbage. Håber, 
at den bliver færdig til min gode vens 
Hærvejstur i april. Så får den prøve-
nummerplade på. Den er først 35 år 
gammel i 2007. Registreringsafgiften, 
vægtafgiften og forsikringen falder 
ganske væsentligt hvis jeg venter. Det 
gør jeg nok.

Jeg glæder mig til de mange arrange-
menter, der er planlagt i klubben. Der 
er vist 16 + det løse.

Hilsen og med håbet om en god og 
sikker sæson: Poul Petersen

Guzzi V7 hentet fra Internettet (redaktøren)
Triumph defekt jun 1971
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Jørn From interviewet.

Sidste offer Henrik 
Hoffmann havde 
anbefalet Poul fra 
Tinglev (der selv 
laver sine Har-
leyer) som næste 
person. Desværre 
er Poul ikke med-
lem af vores klub, 

selv om vi jævnligt ser ham. I stedet 
valgte vi på seneste bestyrelsesmøde 
Jørn From, Gråsten. Jørn er et af de 
senest tilkomne medlemmer.
Interviewet skulle aftales og Jørn var 
ikke til at få fat på. Jeg vidste, at han 
boede på Dyrkobbel i Gråsten. Det 
samme gør medlem Peter Rudolph. 
Løsningen var at ringe til ham for at 
fi nde ud af hvordan og hvorledes. Jørn 
skulle angiveligt arbejde på platform i 
Nordsøen og derfor vanskelig at træf-
fe. Tvillingbroderen Peter From burde 
vide noget. Det var fruen i huset, der 
tog telefonen. Jørn var netop hjemme, 
dvs. det er han aldrig alligevel. Jeg fi k 
hans mobilnr. med besked om, at den 
altid er slukket. Jeg indtalte en besked 
og Jørn ringede lidt senere. Aftalen om 
interview kom i hus og jeg skulle være 
på hans adresse efterfølgende lørdag 
(da han allerede om søndagen igen 
skulle på arbejde ved et hul i Fladen 
Grund eller hvor det nu var).
Det var let at fi nde vej og Jørn bor i et 
nydeligt hus. Jeg kender Jørn og Peter 
From fra min skoletid i Gråsten i 60-
erne. Brødrene var lette at kende på 
deres røde hår og på deres høje ener-
giniveau i skolegården. Jeg husker 
dem helt tydeligt og efter den tid er de 
ind imellem dukket op. Jeg husker, at 
redaktør Knud Oluf (på det tidspunkt, 

jeg lærte ham at kende) havde en me-
get fi n og for os sjælden encylindret 
Ducati med akseltrukket overliggende 
knastaksel og således meget avan-
ceret. Knud Oluf fortalte, at den var 
blevet solgt til en af brødrene From i 
Gråsten. Senere dukker From-erne 
op igen som trialpartnere til medlem 
Jørn Branderup. Jeg mødte dem i en 
grusgrav i Kruså. For det seneste er 
Jørn dukket op som Laverdakører 
og besøgende i Sønderhav. Jørn og 
Peter er også aktive med forskelligt til 
Oltimerløbet om foråret i Gråsten.

Jeg ankommer og bliver budt på kaffe. 
Han har sådan en (vistnok) automa-
tisk maskine og spørger om jeg vil 
have stærk kaffe (ja tak).
Jørn er 50 år, elektriker og har altid 
været i gang med et eller andet ud 
over den daglige dont.
Det daglige arbejde foregår som 
nævnt på en platform i Nordsøen og 
udgangspunktet er Stavanger i Norge. 
Formelt er Jørn procestekniker. Han 
holder øje med processer og sikker-
hed. Der er ingen planer om at holde 
op med dette arbejde. Indtjeningen er 
noget bedre end på land.

Jørn har som så mange andre et til-
lidshverv. Han beskæftiger sig med 
Road Racing. Han er fast offi cial 
i ”Road Racing Fyn”. Han står for 
maskinkontrol og er ryttergård chef. 
Der kan godt gå en hel del tid med 
det. Jørn har deltaget i løb i Kroatien, 
Polen, Luxemburg og Sverige.

En hel del tid går også med lystfi skeri. 
Sådan er det gået fra barns ben og 
det er meget naturligt da Gråsten er 
omgivet af vand (Slotssøen, Fjor-
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den m.m.). I begyndelsen gik den på 
aborrer, skaller og deslige. Omkring 
Slotssøen var ”Fiskeri Forbudt”. Fiske-
mesteren havde såmænd ikke noget 
i mod at børnene fi skede. Problemet 
var, at det skete lige op af forbudt skil-
tet. En gang smed de skiltet ud i søen; 
men det nåede ikke længere ned end 
at det kunne læses lige så godt som 
ellers. Senere gik der mere tid med 
saltvandsfi skeri fra kysten. Den gang 
skulle man regne med en ørred pr. 
10 dages fi skeri. Det er blevet meget 
bedre nu med det renere vand (måske 

er Jørn selv blevet bedre).
Ellers er det nu fi skeri (med fl ue) 
i Alaska, der er sagen. På 40 års 
fødselsdagen ville kan give sig selv 
en rigtig fødselsdagsgave. Det blev 
den første fi sketur til Alaska. Jørn har 
været der nu 7 gange.
I begyndelsen var det sammen med  
en mere løs sammensat fl ok men-
nesker. Senere blev det mere orga-
niseret og senest fi k det karakter af 
profi ttur for nogle (og andre, der skulle 

betale). Næste gang vil Jørn prøve at 
arrangere og det uden at nogen skal 
tjene på det.
Hvordan foregår det så ? Ja, f.eks. 4 
mand bliver enige om at tage af sted.
I bil til København og efterlader så 
bilen hos en medrejsende. I fl y til Se-
attle og videre til Anchorage (Alaskas 
største by) og her fra med vandfl yver 
til bestemmelsesstedet. Her fi skes i 
f.eks. 14 dage eller 3 uger. Det koster 
det samme. Vandfl yet har været De 
Havilland Beawer fra 1952. Den er 
alle tiders med sin 9 cylindrede stjer-
nemotor. Den har en fantastisk lyd i 
tomgang. Jørn har også været oppe at 
fl yve i en Piper Cup fra 1949. Mange 
er bange for et så gammelt fl y: ”Men 
hvorfor det ?. Nu har det fl øjet i næ-
sten 60 år. Hvorfor skulle det lige falde 
ned på den aktuelle tur. Rent statistisk 
er det usandsynligt”. Det fl yver ret 
lavt og tilmed langsomt. Man kan se 
laksene svømme rundt neden under i 
vandet.
Man tager af sted i juni – august. Man 
lever på feltfod med rygsæk og lille telt 
samt det mest nødvendige. Skal man 
træde af på naturens vegne foregår 
det ved at løsne kludene, blæse buk-
serne fulde af myggespray, lade det 
virke lidt og så gå til den. Turen koster 
ca. kr. 25.000,-
Fangsten: Ja måske 6 laks og måske 
de 5 stk. den sidste dag. Men han har 
også haft 10 stk. på en dag. Nogle 
deltagere er ikke så gode til den slags 
fi skeri og fanger måske slet ingen ting.

Tilbage til motorcyklerne: Jørn har væ-
ret medlem i SMCC i de sene 70-ere. 
Han købte en BMW 600 cc fra 1952  
såmænd af medlem Christian Franke 
Andersen, Guderup (som ingen ved 

Det kan man da kalde en fi sk
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hvem er før man siger ”Kedde Krum-
tap”) og tidligere formand. Senere 
kom den tidligere nævnte Ducati 450 
cc. Den blev solgt vist i 1982.
Omtalte Ducati havde den egenskab, 

at koblingen kunne være svær at 
styre når maskinen blev varm. Man 
kunne aldrig vide, hvornår den greb 
til og ofte var man kørt før man fi k 
sat i gang. Det var umuligt at koble 
ud igen. Engang under det kongelige 
besøg i Gråsten med garderoptog og 
det hele skulle man i givet fald holde 
sig bag optoget. Men så greb koblin-
gen pludselig og Jørn fi k først stoppet 
inde i fl okken af gardere (helt fremme 
ved 3. geled).
Ducatien larmede fælt med den mon-
terede potte. Uheldigvis gik turen ofte 
hjem til middag (man havde da lang 
middagspause) forbi politibetjenten 
ved slottet. Til sidst gik betjenten ud 
på vejen med hævet hånd (anholdel-
se). Jørn hilste tilbage. Fuld gas på og 
hver gang en anden vej hjem.
Der blev egentlig ikke kørt så me-
get. Længste tur var til race på Ring 
Djursland.

Tidligere nævnte trial løb startede i 
1976. Der var fl ere cykler. En havde 
gearpedalen på højre side med 1. gear 
op og resten ned (var det Bultacoen 
?). Den anden (Montesaen) havde 

gearskiftet normalt. Det kunne 
godt give problemer. Medlem 
Ove Julius deltog også den 
gang.
Jørn er en stor knokkel. 
Han blev nr. 4 ved DM. det 
skyldtes nok mest (me-
ner han), at banen var så 
mudret at kørsel var be-

sværlig; men han var den bedste til at 
bære cyklen rundt på banen). Primitivt 
var det. 5 cykler på en Peugeot 405 
Pick Up og så til løb i Tyskland.

Jørn har også dyrket Taekwondo og 
trænet med bruttolandsholdet. Der var 
dog ingen landskampe så på landshol-
det har han ikke været. Dykkersport er 
der også dyrket. Bl.a. Har Jørn været 

gearskiftet normalt. Det kunne gearskiftet normalt. Det kunne 
godt give problemer. Medlem godt give problemer. Medlem 
Ove Julius deltog også den Ove Julius deltog også den 
gang.gang.
Jørn er en stor knokkel. Jørn er en stor knokkel. 
Han blev nr. 4 ved DM. det Han blev nr. 4 ved DM. det 
skyldtes nok mest (me-skyldtes nok mest (me-
ner han), at banen var så ner han), at banen var så 
mudret at kørsel var be-mudret at kørsel var be-

Indholdet af køreklare maskiner i Jørn og Pe-
ters garage.

Trial sporten er en hærlig og forholds-
vis billig motorsport.
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to gange på Malta til dykning. Han 
måtte stoppe det samt MC-kørsel efter 
problemer med ryggen. 

Nu er Jørn altså genopstået som 
medlem i SMCC. Nu foregår det på 
Laverda 750 SF fra 1971 (to cylindret) 
samt 1200 TS fra 1979 (tre cylindret). 
Seneste Englandstur var til Laver-
datræff ved Dartmoor i Sydengland. 
Kommer man der til, er Millers MC-
museum anbefalelsesværdigt. Jørn 
blev længst kørende udlænding og det 
gav en usædvanlig fl ot plakette.
I 2006 er det særligt arrangement i 
Holland. Der udstilles den berømte 
(for kendere) 6 cylindrede V-motorise-
rede Laverda.

Laverda er dårligt repræsenteret i 
Danmark. Der handles meget over 
e-bay (handel via hjemmecomputer). 

                             Jørn From med sin Laverda 750 SF

Det kan anbefales og Jørn er tryg ved 
det. Sælger betaler afgiften til e-bay.
Der har kun været to uheldige ople-
velser.
Man søger om at blive e-bayer, der 
skal gives alle oplysninger om en 
selv. Der holdes justits fra e-bays side 
og når der handles med en tilfældig 
person kommer dennes ageren gen-
nem tiden på skærmen (har der været 
klager eller andet ??). Man kan så se 
hvem man handler med. Betaling fore-
går ved ”home banking” og koster kun 
15 kr. gennem f.eks. Sydbank.

Største oplevelse på MC var Laverda-
træffet i England. Drømme om frem-
tiden: Ja, vi må se hvad den bringer. 
Noget nyt interviewoffer fi k vi ikke talt 
om og nu er Jørn taget til Stavanger. 
Vi får se.
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Import af BMW 
fra Tyskland

Jeg havde i fl ere år gået og drømt 
om en BMW K model. Faktisk fra den 
første model kom på gaden først i 
fi rserne, men økonomien var ikke til 
det dengang, men drømmen levede 
videre.
Her i de senere år er der kommet lidt 
mere luft i økonomien, så tankerne 
blev igen stærke. 
På et tidspunkt blev der i hjemmet 
nævnt noget om, at jeg jo da kunne 
sælge de to motorcykler, jeg havde, 
men der stoppede jeg, motorcykler 
med sjæl sælges ikke, de er en del 
af en selv med alle de oplevelser, 
reparationer m. m. Bare tanken om 
at skulle skille sig af med dem, kunne 
gøre mig syg.
Vendepunktet blev en tur til 
København, jeg havde fået et par 

billetter til det Ny Teater gennem 
personaleforeningen. På turen 
derover i bussen blev der diskuteret 
motorcykler og priser. En mulighed var 

også at købe 
en brugt, så 
kunne jeg 
måske slippe 
for at sælge 
ud af de 
gamle.
Jeg allierede 
mig med en 
bekendt på 
området. 
Han ville se 
efter brugte 
motorcykler 
i Tyskland. 
En aften 
midt i TV 
tiden ringede 
han så 

og sagde at han havde en BMW K 
100 årg. 85 på hånden, hvis jeg var 
interesseret. Import prisen var 13.500 
kr.. Jeg spurgte om et par dages 
betænkningstid og fi k det. Jeg ringede 
derefter til en kollega, som jeg vidste, 
også var lun på en sådan model. 
Efter diverse telefonsamtaler med 
sælger, min kollega og jeg selv, blev vi 
så enige om at komme ned og se på 
dyret.
Sidst i november tog vi bilen, og der 
blev set og vurderet, og så var den 
handel gjort. D.v.s. hvis ikke jeg tog 
den, ville min kollega have den. 
Hjemme ved kaffebordet blev der talt 
om næsten alt andet, det var som 
katten om den varme skål grød. Skulle 
Gunnar eller skulle jeg.
Det blev mig, der fi k den.  (Gunnar 
har siden fået en magen til). Nogle 

og sagde at han havde en BMW K og sagde at han havde en BMW K 
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dage efter leverede sælger den på min 
adresse. Jeg fi k endda lov til at stille 
dyret ind i vores udestue, så kunne 
jeg da nyde den, til det blev forår, og 
samtidig få lavet et par småting så som 
nye dæk m.m. 

Syn og registrering.
Da saltet langt om længe var regnet 
væk, og solen fi k mere magt, kom 
abstinenserne. Det kriblede så 
mærkeligt i hele kroppen. Det var 
tiden, hvor der igen skulle køres 
motorcykel.
Det skulle nu vise sig, at hvad jeg 
troede var let, blev besværligt og 
omvendt. Jeg kørte forbi synshallen og 
fi k en blanket til udfyldelse af toldsyn, 
og kunne ved samme lejlighed se at 
de åbnede kl. 7.30. Fint tænkte jeg, 
så henter jeg en prøveplade mandag 
morgen på motorkontoret, men 
nej de åbner først kl.9.00, og uden 
tidsbestilling bliver dagen således 
kortere. Der må da kunne lånes en 
prøveplade fredag, der først gælder 
fra mandag kl.7.30, for der må da 
ikke køres med prøveplader lørdag 
og søndag, og slet ikke når der på 
papirerne skrives kørsel i forbindelse 
med syn. Svaret var nej.  NÅ!
Hen til nærmeste bilforhandler for at se 
på muligheder, der må jo da tænkes 
kreativt. Hos forhandleren kom svaret 
at deres prøveplader gælder kun  
BILER og ikke til MCér. Skulle de tage 
en sådan i bytte, må de også hente 
andre prøveplader. Forstå det hvem 
der kan. Trykket i blodet steg et par 
grader over normalen, over for staten, 
men det får man jo da ikke synet af.

Mandag:
Nu går det stærkt

KL. 09.00 præcis møder man 
på motorkontoret for at låne en 
prøveplade, den bliver betalt med 
dankort
Hjem for at montere pladen og køre til 
synshallen i Åbenrå (der er ikke bestilt 
tid)
Kl. 09.50 ankomst til synshallen ind og 
betale, her betales igen med dankort. 
Jeg gjorde ved skranken opmærksom 
på, at der skulle toldsynes.
Kl. 10.10 kommer bilassistenten ind i 
venterummet og spørger om det er min 
MC,  jeg  bekræfter, han svarer meget 
fl inkt, ja men den lille sag klarer vi da 
nemt mellem to biler, og glad bliver jeg
Kl. 10.30 kommer assistenten igen 
ind og spørger om den er importeret 
fra udlandet, igen bekræfter jeg ” ja 
men så skal den jo da toldsynes ” til 
dette svarer jeg samtidig med at jeg 
fremviser en kvittering på toldsyn, ”det 
er også det jeg har bestilt ” Ja så bliver 
det jo nok ikke i dag, den bliver synet 
” Jeg nævner noget om at jeg har en 
bog og madpakke med og at de først 
lukker kl. 16.30, så jeg tager chancen.
Kl.11.20 kommer assistenten igen og 
spørger om jeg er hurtig, for der er en 
udeblivelse. Jeg får hurtigt cyklen ind i 
hallen, der bliver set på papirer (husk 
det skal være de originale papirer ) Nu 
viser det sig, at assistenten ikke har 
prøvet at toldsyne før, så han må i ny 
og næ spørge hos mester. Han skriver 
også Km stand efter speedometeret, 
til dette bryder jeg ind og siger, at den 
har kørt mere end der står på tælleren, 
men som han siger, han kan kun skrive 
det, der står og efter en prøvetur få jeg 
overdraget synspapirerne. 
Kl.11.50 er jeg på toldkontoret i 
Sønderborg medbringende alle 
papirer, der bliver igen spurgt til Km 
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stand. Jeg oplyser at synshallen har 
skrevet 15.000 Km, men at den af 
sælger er oplyst til 70.000. Hun siger at 
hun kun kan bruge, det bilinspektøren 
har skrevet, altså 15.000 km. Jeg 
spøger til, hvad er differensen på 
afgiften på de to tal, jeg fi k et tal som 
jeg desværre har glemt. 
Derefter skal der indbetales et 
depositum på 32.131 kr. fi nt jeg hiver 
dankortet op, men stop her gælder kun 
kontanter.
Bøvs. Ud på dyret, ned på posthuset, 
ind og stå i kø. Langt om længe bliver 
det min tur ” ja tak jeg vil gerne have 
32.000 kr.”  Ja lige et øjeblik bliver der 
svaret.Efter få minutter kommer hun 
tilbage med en check på beløbet ” nej 
den går ikke, jeg skal bruge kontanter 
” det kan du ikke få bliver der svaret. 
Først bliver jeg paf. Der står en masse 
mennesker i køen bag mig. De kigger 
så underligt, så prøver jeg forfra. Lille 
dame, dette er et dankort, udstedt 
på et dansk posthus i Åbenrå, da 
mine penge står på en postgirokonto. 
Kontoen indeholder fl ere gange, det 
beløb jeg ønsker udbetalt. De penge 
der står på min konto, jo da også er 
mine penge. Det jeg spørger om, 
er bare at få 32.000 kr. udbetalt i 
kontanter, fordi de skal bruges til at 
betale registreringsafgift på et køretøj, 
på toldkammeret her i Sønderborg, da 
de ikke modtager dankort m.m.
Hun ser lidt på mig, rejser sig og går 
ind bagved, der gå vel 7 -8 minutter, 
så kommer hun med en kuvert med 
kontanter (så kunne det lade sig gøre).
Pengene bliver talt ned i kuverten igen. 
Ud på dyret og op på toldkammeret, 
igen ind til skranken, op med pengene. 
Inden jeg betaler, spørger jeg om der 
er mulighed for at få vurderet, da jeg er 

utilfreds med km stands vurderingen. 
Jeg modtager et pænt stykke papir, 
hvor der er mulighed for at få vurderet 
i Padborg allerede næste måned. Jeg 
indbetaler et depositum på 32.131 kr.
Klokken er nu efterhånden 13.15. Jeg 
kører til nærmeste købmand og køber 
to ruller gennemsigtig tape. Derefter 
ned til forsikringen GF i Kollund for at 
få ordnet forsikringspapirer. Tilbage 
til motorkontoret for at afl evere 
prøvepladen. Kl. er nu 14.40 de lukker 
kl. 15. Hvorfor betale for et ekstra 
døgn, hvis man kan undgå det. 
Ud på pladsen med den nye 
nummerplade, frem med tapen, og 
så bliver pladen tapet på, så den i det 
mindste sidder, til jeg når hjem
Puh ha så gik det alligevel. Hjem, frem 
med boremaskine og skruer, på med 
pladen. I skyndingen har jeg glemt at 
spise madpakken. Den bliver fortæret 
til kaffen. Ind og fi nde en ekstra 
hjelm, ned og hente Eva på arbejdet, 
og vise at nu er der kommet plader 
på BMW´en efter have haft den i 5 
måneder 

3 uger senere
Jeg skal stille til den endelig vurdering, 
som jeg selv har bedt om. Lidt nervøs 
er jeg, for man har jo også hørt om 
dem, der fi k sat prisen op. Inden jeg 
kører hjemmefra står jeg og vælger 
skjorte og slips. Eva griner, hvad vil du 
med det, jeg svarer klæder skaber folk. 
Den fi ne mappe under armen, fyldt til 
randen med diverse papirer, der skal 
overbevise myndighederne om at jeg 
har ret.
Hen og holde i kø, først en alm. bil, 
jeg lytter med, og det jeg hører lyder 
ikke opmuntrende. Derefter en i en 
MG sportsvogn, allerede nu lyder det 
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Hvordan virker en 
kondensator i et 
tændingsanlæg
 (lidt populær forklaring) ?
Kondensatoren sidder på tegningerne 
(næste side) til venstre for platinerne og er 
vist som to vandrette streger.
Strømmen, der løber har en indbygget 
træghed på grund af tændspolens 
indbyggede induktion. Denne induktion 
skyldes naturens indbyggede uvilje mod 
forandringer.
Det kan sammenlignes med en vandstrøm 
i et rør. Hvis denne strøm stoppes 
momentant af en ventil der lukkes, opstår 
kraft påvirkninger, som kan smadre 
systemet.
På samme måde kan man ikke bare 
stoppe den elektriske strøm ved at åbne 
platinerne uden at der fyger en gnist 
mellem platinernes kontakter. Denne gnist 
forbrænder kontakterne og ødelægger der 
med platinerne.
Hvis vi på vandrørene monterer en ballon 
i form af en ekspansionsbeholder vil den 
opsuge en del af vandet i blød takt og det 
hårde knald ved den momentane lukning 
elimineres.
På samme måde optager kondensatorens 
plader de farende ladede elektroner i 
blød takt så elektronerne ikke opdager, 
at platinerne har åbnet og at der er lukket 
for strømmen. Når det først er gået op 
for dem, er platinerne så vidt åbne, at 

da lidt bedre. Han får da medhold et 
par steder. Så kommer ” rockeren på 
Harleyen” puh ha, der bliver svaret, det 
skal være sådan, det tæller ikke med, 
det er vi ligeglade med. 
NÆSTE
Det er mig nå ”De” vil også have 
vurderet (fi nt tænkte jeg, det var 
første gang jeg hørte det ord i dag, 
så virker slipset måske alligevel) ja 
siger jeg lidt forsigtigt, jeg anfægter 
vurderingen, når den er ud fra den 
kilometerstand på 15.000 km, og vil 
til at begynde med, hvad der står i 
bestemmelserne, men bliver afbrudt 
med at speedometrene på Mc ´er 
ikke kan bruges til ret meget. Dette 
giver jeg ham ret i og forklarer, at jeg 
formoder, at den har haft en skade. 
Der er lidt asfalt eksem på bagtøjets 
højre side, fodhviler gummiet på 
samme side er nyt, modsat venstre 
side, som er slidt, og mon ikke lygte 
og speedemeter er skiftet ved samme 
uheld. Jeg får medhold, jeg nævner 
noget om sædebetrækket også er 
slidt. Jeg får medhold. Jeg takker for 
vurderingen og kører hjem
Hen på sommeren kommer et brev fra 
told og skat med spændte fi ngre åbnes 
brevet 
Regulering af registreringsafgift 3.600 
tilbage (gad nok vid om slipset gjorde 
sin virkning )
Skulle andre nu have fået lyst til at 
prøve noget tilsvarende ønsker jeg god 
fornøjelse.

   Teddy
P.S. BMW K 100 indkøbspris 13.500 
kr.+ registreringsafgift 28.531 kr. = 
42.031 kr.
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de kønneste bliver som regel udnævnt 
til "Julepige", og i 
betragtning af vor 
høje gennemsnits-
alder bliver vi, som 
der ses, nød til 
at springe en hel 
generation over. 
Redaktøren.)Af 
gaver var der en 
stor sækfuld.
Hvad med jule-

gnisten ikke længere er i stand til at 
springe over og platinerne er reddede. 
Samtidig gør svingningerne i strømmen, at 
kondensatoren skiftevis tømmes og fyldes 
et stykke tid hvilket betyder, at strømmen 
fi ser frem og tilbage med en gentagen 
gnistsætning på tændrøret (mange gange 
på meget kort tid). Benzinen i cylinderen 
opfatter dette forhold som én lang gnist og 
med mere effektiv antænding til følge.

Poul Petersen.

Julestue den 11/12 

-på Bovrup Gæstgivergård.
Det var et vellyk-
ket arrangement. 
Ca. 20 deltagere 
til gløgg, æbleski-
ver og kaffe.
(Som det ses 
bliver der gjort en 
stor indsats for 
at få nogle yngre 
medlemmer med 
ind i klubben, og 



Kubikken-Kaffe-møde
bens kommende arrangementer blev 
diskuteret og med mindst 16 planlagte 
arrangementer på nuværende tids-
punkt vil jeg mene at SMCC hører til 
de klubber i Danmark med de fl est 
planlagte arrangementer så hvis man 
"plotter" dem alle ind på sin kalender 
bliver der altså ikke ret megen tid til 
svigermor i den kommende sommer. 
Da de fl este af klubbens medlemmer 
er meget kreative mennesker blev der 
selvfølgelig diskuteret meget teknik 
og forskellige løsningsforslag. Det var 

også her ideén om en SMCC-Hjem-
meside aften blev født, alså en aften 
hvor vi viser hvad vores hjemmeside 
kan bruges til og hvordan man navi-
gere rundt i den, mere om det senere.
Hilsen redaktøren.

manden ? Ja Verner ville godt være 
julemand hvis Steen ikke kom. Steen 
kom og Verner mente så ikke, at hans 
julemandsmandat holdt længere. 
Steen mente, at hans julemandstid var 
forbi. Til alt held ville Gurli og Bjarnes 
lille vakse to-årige barnebarn Pernille 
være julemand og dele gaver ud.
Til næste generalforsamling må vi 
hellere få valgt en julemand og en 
julemands suppleant

Onsdags-kaffemøde 

Hos Henrik Hoffmann den 11. Januar 
i Stormsgård mellem Hellevad og Bol-
derslev. Der var allerede dækket op i 
den gamle, fl otte og hyggelige stue, 
så snakken kom i gang på rekordtid. 
På sådan en råkold januar aften falder 
snakken hurtigt på alle de planer vi 
har om ture rundt om i Danmark og 
Europa når det bliver forår, også klub-

Henrik Hoffmann og familie bor på gård med et stort ældre og nensomt restauret 
stuehus.
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ligere generalforsamling har vedtaget 
ikke at sætte kontingentet ned, men 
at lade klubben betale for entré m.v. til 
arrangementer og på den måde lade 
formuen gå tilbage til medlemmerne (i 
hvert fald til de, der deltager i arrange-
menterne). På denne måde er der til 
20 års underskud.

Fjerde punkt: Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

Femte punkt: Valg til bestyrelsen.
På valg var:
• Verner Jensen. Han ønskede 
ikke genvalg. Tak til Verner for arbej-
det.
• Steen Eriksen. Modtog gen-
valg.
• William Petersen. Havde 
meldt afbud og blev genvalgt.
Claus Hansen var foreslået til besty-
relsen og blev valgt. Som suppleanter 
til bestyrelsen valgtes Peter Rudolph 
og Torben Hansen. 
Peter Høy accepterede at fortsætte 
som revisor og som revisorsupple-
ant valgtes Kaj Hansen (i stedet for 
Claus).

Sjette punkt: Eventuelt.
• Der var lidt diskussion om-
kring kørsel i lange rækker på vore 
ture. Vi generer bilisterne og det kun-
ne være til fare for os selv. Vi vedtog 
at dele os op i hold. En kører i hvert 
hold har farvet vest og de enkelte 
grupper holder sammen. Flere farvede 
veste købes.
• Vedr. hjemkørsel efter fæl-
lesture. Flere ønsker fri hjemkørsel 
efter ture. Det kan der være mange 
årsager til. Nogle vil længere og derfor 
videre på egen hånd. Af den grund 

Referat fra ordinær og 
ekstraordinær general-
forsamlingen 

På Bovrup Gæstgivergård d. 20/11-
05.
26 medlemmer mødte op:

Første punkt: Valg af dirigent.
Til dirigent valgtes Jørn P. Branderup. 
Dirigenten fastslog, at der var indkaldt 
rettidigt til generalforsamlingen.

Andet punkt: Dirigenten gav ordet til 
formanden og hans beretning.
Der har været 20 arrangementer i 
løbet af året. Disse blev gennemgået.
Bestyrelsesarbejdet: Der har været 
lidt opbrud, da et medlem på grund af 
arbejdspres har valgt at nedlægge sit 
mandat midt i en valgperiode. Sup-
pleant William Petersen indtrådte på 
pladsen.

Tredje punkt: Dirigenten gav ordet til 
kassereren og hans beretning.
Regnskabet var revideret og godkendt 
af revisor Peter Høy. Det lå til gen-
nemsyn for interesserede.
Indtægter i alt kr. 19367,18.   Udgif-
ter i alt kr. 20347,11.  Underskud kr. 
979,93

Giro beholdningen er kr. 20889,18 og 
kassebeholdningen er kr. 1085,50 i alt 
kr. 21974,68
Der blev redegjort for varelageret.   

Kassereren redegjorde for underskud-
det som værende i orden i relation til 
tidligere vedtagelser med baggrund i 
den ret store kassebeholdning. Da tid-
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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

11 marts.  Stumpemarked i 
Herning

Andre  Arrangementer

stopper fællesarrangementet ofte et 
eller andet sted. Dette blev kritiseret 
i det enkelte ikke er helt sikre på 
hjemvejen. Som meddelt i seneste 
blad vil der for eftertiden altid være 
en repræsentant, der anfører fælles 
hjemkørsel.
• Redaktør Knud Oluf Pe-
tersen roste Webmaster Bjarne 
Christesen for hans engagement og 
professionalisme i forbindelse med 
hjemmesiden. Den er blevet utrolig 
populær.
• Webmasteren redegjorde for 
statistik omkring besøg på hjem-
mesiden. Man må sige, at der heftig 
aktivitet. Der er 21 rigtige kik på 
hjemmesiden pr. dag hvor der for et 
år siden var 7 af slagsen.

Ekstraordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen sidste år 
vedtog at ændre i vedtægterne. Der 
var tvivl om, hvad der var generalfor-
samlingens og hvad der var besty-
relsens opgave i forbindelse med 
bestemmelse af formand og kasse-
rer. Desuden anmodede kassereren 
om at få tilladelige kassebeholdning 
sat op (Kr. 3000,- blev foreslået). 
Vedtægterne har særlige bestemmel-
ser vedr. vedtægtsændringer og det 
krævede antal af medlemmer, der 
skal stemme for. Det er ikke nemt at 
overholde. For ikke at skulle indkalde 
til en ny generalforsamling på et 
senere tidspunkt indkaldtes samtidig 
til ekstraordinær forsamling.

Til dirigent valgtes igen Jørn P. Bran-
derup.

Til § 6 valgtes formulering (se indstik 

i dette blad):
Til § 8 valgtes følgende formulering (se 
indstik i dette blad):

Under eventuelt var der ikke noget.
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Altid stort udvalg i Udstyr og 
Beklædning i butikken. 

Der er altid flere brugte MC og Scootere på 
lager, og ikke mindst så har Yrsa altid frisk 

kaffe på kanden

Kommende
Arrangementer

Kig ind, Brugte--MC--Købes

Yamaha XV1100 Virago
årg.: 1993,   km : 44.000

 Februar 2006
 Søndag d. 12. gule ærter
 på Bovrup Gæstgivergård kl.14.00 
derefter vil der  være foredrag af en 
dækspecialist.

26. kl 14.00   
 Tøndeslagning hos
 Kaj´s  MC Sønderborg kl. 14,00

 Marts 2006
8.   Besøg på Bambo Åbenrå kl. 
19,00. Bag efter kaffe hos Knud & Bit-
ten Bolderslev. 

April.
13.    Esbjerg-tur, vi starter med 
morgenkaffe hos MC-Butikken kilen19 
Åbenrå.
29.    Nordjyllandstur, herunder et 

besøg på B&O i Struer 
hvor Torben Jørgensen 
vil vise sin arbejdsplads, 
vi overnatter på en campingplads 
/ hytter i det nordjyske. Vi aftaler 
fælleskørsen ved tilmelding til P.P. 
senest 5 dage før.

Maj.
11.   Varme hveder hos Poul Petersen 
(formanden) kl 19,00

20.    Fynstur: I år går den til det nord-
lige Fyn, mere herom i næste nummer 
Hilsen Knud & Lars
Husk at sende et eller flere digitale bil-
leder fra vore arangementer til redaktøren 
(knud-oluf@petersen-online.dk) eller 
webmaster (bjarne@bc-data.dk)

Udvidet vinteropbevaring  
med plads til til mindst 50 Mcér.
Pris:    100kr. pr. påbegyndt måned          NYT! NYT!

Ny hjemmeside med online køb og mange 
smarte søge muligheder. Også vores brug-
vare lager har vi lagt ud med billeder.Besøg 
den på: 

www.robertsmc.dk


