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Det var da alligevel fantastisk, at så mange kunne være 
så stille bare fordi i var på besøg på Fjederbabrikken i 
Tinglev.
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Redaktørens firkant:  
Som omtalt i "Nyhederne" på SMCC.
dk har klubben modtaget en lille 
flaske nanocover til visir coatning, 
fra www.nc3.dk. Da jeg kører på min 
BMW hele vinteren er jeg allerede 
begyndt testen, og det foreløbige re-
sultat ser meget lovende ud. Til forår 
er der eventuelt flere der kan prøve 
en behandling,

Julestue d. 10/12:

Der var gaver, gløgg og hyggeligt 
samvær. Vor gamle kollega Poul 
Lervad dukkede efter mange år frem 
i lyset ved hjælp af en BMW R 65 RT 
og deltog. Så vi er ikke blevet glemt.
Ellers var der knap 20 deltagere. Der 
har været år med væsentlig flere del-
tagere. Måske har det sommerlige vejr 
med den rekordhøje temperatur været 
anledning til at hente juletræ.
Poul  

Så er der med at gribe i sækken!
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Leder.
Som det ses inde i bladet er der ar-
rangeret en Harzen tur i september. 
Som luftet af medlemmerne under 
generalforsamlingen var der forbav-
selse over, at bestyrelsen så kon-
sekvent planlagde alle arrangementer.
Af den grund er der lagt en opfordring 
ud til at melde sig som arrangør. Vi vil 
så i fremtiden give plads til mere af 
den slags.
Det er nok af bekvemmeligheds 
hensyn at bestyrelsen arrangerer det 
hele (så er det nemlig ekspederet). 
Risikoen er så, at fornyelse ikke sker. 
Det var egentlig også derfor at punktet 
om nye slags ture var med på gener-
alforsamlingen. Vi håber på succes.

Ellers er alle da ikke gået i hi. Virk-
somhedsbesøget d. 10. januar hos 
Lesjöfors i Tinglev var en succes. Der 
var vist over 30. Tak til Bitten og Knud 
Oluf for traktementet bag efter for de 
sultne. Teddy var lidt ked af, at han 
ikke fik orienteret om, at vi betaler 20 
kr. pr. næse til arrangørerne for kaffe 
og brød. Der var dog alligevel en stak 
penge til værtsparret.
(Her skal lige indskydes at det var 
værten (Knud/redaktøren) selv med til 
at forplumre ved at sige til nye med-
lemmer at det ikke kostede noget, 
så der er ingen der skal have dårlig 
samvitighed, jeg undskylder. Det med 
de 20 kr. er en god regel som vi skal 
holde fast i. hilsen Knud Oluf.)

Når dette blad går i postkassen, skulle 
”Gule ærter” være vel overstået og 
tøndeslagning hos Kajs MC stå lige for 
- og så kører den nye sæson.
Poul

Sådan var Nordjyllands-
turen sidste år (d. 29. og 30. april 
2006).
Som det er blevet kotume, holder vi 
Nordjyllandstur sidste weekend i april. 
Kommer vi hen i maj, er der så mange 
andre arrangementer, at det er svært at 
samle folk.
På vej op var der besøg på B&O i Struer. 
Vort medlem Torben Jørgensen arbejder 
på stedet. Tak for arrangementet.
Normalt er det varmt og godt på det 
tidspunkt. Sidste år kunne vi sidde ude i 
solen og hygge os. Således var det ikke i 
denne gang. Vejrmeldingen var mildt sagt 
ikke god. Alligevel fandt vor nye medlem-
mer Jørgen og Randi Mogensen samt Leif 
og Edel, Knud Oluf og Bitten, Henrik og 
Preben, Torben og Vibse, Kaj og Solveig 
samt undertegnede til Svinkløv. Teddy, 
Gunnar og Lars valgte kun at se B&O. 
Altså i alt 16 mand. Vejret var os dog 
nådig stemt og vi så praktisk taget ingen 
regn ud over om natten.  
Igen i år var det med centrum i hytter på 
Svinkløv Camping og overdådig spisning 
til kun 118 kr + drikkevarer på Rønnes 
Hotel i nabobyen Slette Strand.
Undertegnede blev så mæt, at jeg troede 
at min sidste time var kommet. Problemet 
var de mange lækre indledningsvise fiske- 
og skalddyrsretter som jeg ikke kunne stå 
for. For en ordens skyld skulle jeg selvføl-
gelig også have rødt oksekød, bøf med 
løg og brun sovs samt andesteg, kaffe og 
kage. Hvor pokker alle bajerne har fundet 
plads er mig en gåde.
Slette Strand er godt 3 km. fra Svinkløv. 
Spadsereturen frem og (i sær) tilbage 
er lidt af en fest og i hvert fald godt for 
velværet.
Poul.
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Interview.

Mangeårige 
medlem og tid-
ligere formand 
Poul Madsen er 
interviewet.
Poul er godt 56 
år og fra 70-
erne kendt som 
aktiv touringkø-
rer og træff-

deltager. Poul dannede familie med 
navnkundige Margit Christensen fra 
Tandslet og de fik datteren Jannie, der 
i dag er damefrisør og forretningsbe-
styrer. Her ud over er Poul kendt som 
mangeårig formand for SMCC og som 
arrangør af klubture rundt om i landet 
og nabolandet. Mange af dem foregik 
med op på 400 km på en dag. Flere 
savner lidt disse ture hvor maskineriet 
fik lov at strække ud.
De indviede vil vide, at Poul i dag ivrigt 
deltager i ”Classic race” og er repræ-
sentant for de italienske farver. Lidt 
problematisk i øjeblikket er det, at den 
arm og hånd han skal give gas med 
indtil videre er under længerevarende 
reparation. Pouls aktiviteter inden for 
race er så lige nu begrænset til arbejde 
som arrangør samt at lade andre køre 
på hans cykler. Der er altså grunde nok 
til at interviewe Poul Madsen.

Poul er født i nærheden af Viborg i 
landsbyen Sjørup ved Dollerup Bakker. 
Faderen var landmand. På gården var 
der traktorer med olie og brændstof. 
Der var nok til at få en knægt gjort 
interesseret i mekanik. Dette har helt 
tydeligt fulgt Poul siden, hvad  arbejds-
livet også bærer præg af.

Poul kom i lære som klejnsmed i 
landsbyen Skelhøje. Efter læretiden 
var der arbejde med reparation af 
grusgravningsmaskiner. Poul var på et 
tidligt tidspunkt rejsemontør hos Johs. 
Møllers Maskinfabrik i Over Jerstal. 
Det var et vældigt rejseri mellem 
hjemmet, Over Jerstal og de forskel-
lige grusgrave. I en grusgrav blev Poul 
overtaget af en konkurrent hjemme 
fra. Så var første direkte kontakt med 
sønderjyderne ude af kraft. Poul har 
senere været flere år hos ”Fidde P” 
i Smøl ved Broager. Dette firma er 
i teglværksbranchen i Danmark og 
udlandet meget kendt som fremstil-
ler og reparatør af maskiner. Seneste 
arbejdsplads var hos Sjøholms MC 
som mekaniker. Den beskadigede arm 
satte en stopper for det og armen har 
ikke været god siden.

MC-livet:
Interessen for teknik var der jo. Alle 
morbrødre havde motorcykler. Der 
var lige fra Nimbusser til forskellige 
engelske MC som Royal Enfield, BSA, 
Triumph m.m.
I 14 års alderen var der en Triumph 
Speedtwin med affjedrende bagnav 
inden for rækkevidde. Ejeren var en 
anden; men den var til fri afbenyttelse 
og der var plader på. Først kørtes der 
på marker og senere på veje. Ejeren 
ville ikke sælge. Poul væltede med 
den og den bukkede helt sammen. 
Ejeren var ligeglad og på et tidspunkt 
var den smidt væk.
Af MC-er til almindelig brug har der 
været: AJS fra 1937 af den type med 
tændingsmagneten vidt fremme foran. 
For ikke at få problemer med vand og 
fugt skulle den ved regn pakkes ind i 
plastposer. Dem skulle man huske, at 
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tage af straks efter kørsel. Ellers var 
start umulig på grund af indvendig fugt.
Så kom der i 1973 en et år gammel 3 
cylindret 2 takt Kawasaki S2 på 350 cc 
til. Året efter kom der en ligeledes et år 
gammel 3 cylindret ”Vandbøffel” (som 
amatørerne kalder Suzuki GT 750). 
Den var med tromlebremser, grøn som 
de skulle være og til 11.000 kr. Den 
gik perfekt og 17 km/liter hvilket er 
godt for så stor en 2 takter. Poul kørte 
115.000 km på den. En ny Vandbøffel 
med skivebremser og vakuumkarbura-
torer blev købt i 1976. Den raslede og 
skraldede og kørte 7 km/liter.

Så blev der ”International Fahrrad und 

Motorrad Ausstellung” i Køln i septem-
ber 1976. Udstillingen kaldes IFMA og 
kendes af de fleste. Udstillingen kører 
vist stadig hvert andet år. Poul var der 
naturligvis fordi han ville se BMW’s nye 
topmodel på 1000 cc. Den hed R 100 
RS. Det var lige sagen og den blev be-
stilt hos Bent Svenningsen i Herning. 
At så den samme MC blev præsente-
ret samme weekend på Ring Djursland 
vidste Poul ikke. Den 24. December 
ringer Svenningsen og siger, at der i 
hvert fald fra BMW var ankommet en 
kasse. Det var altså en julegave til 
hr. Madsen. Kun eksotiske cykler var 
dyrere: 52.232 kr. Det var en årsløn. 
En tilsvarende BMW i dag må være 
K 1200 S til omkring 275.000 kr. Man 
kan så selv regne forholdene ud under 
hensyntagen til hvad man har tilbage 
efter skat som følge af den i mellemti-
den kraftige stigning i personskatten.
Pouls BMW R 100 RS, som vi nu har 
kendt ham med alle dage er blevet 
solgt for 50.000 kr. altså efter 30 år og 
297.000 km.
Det har været en pragtfuld motorcykel. 
Bare starte og køre og ingen proble-
mer ud over nogle ganske få. Et af 
dem var, at koblingen fløj fra hinanden 
ved 200 km i timen. Der var på et tids-
punkt sat en af de nye lette koblinger 
i. De første af dem var problematiske, 
idet startkransen var for svag.(Bare 
spørg Bitten og Knud Oluf på deres 
Skotlandstur (redaktøren)) Krans og 
nitter gik løs, kransen brækkede og det 
hele hakkede sig fast.
Gearkassen har været defekt som føl-
ge af kondensvand i et leje. Problemet 
på de tidlige 5 trins gearkasser var, at 
der kunne samles kondensvand i et 
lejehus. Efter stilstandsperiode har der 
kunnet danne sig rust, der ødelægger 

Her Poul´s trofaste BMW gennem mange 
år, og ikke mindst km.
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lejet. Et boret drænhul gav afhjælp-
ning. Det bør nok nævnes siger Poul, 
at efter cylinderboring efter 200.000 
km blev der sat nye stepler i med de 
nye udvendige seegerringe til låsning 

af krydspinden. Et af øjerne for monta-
getangen var brækket af og havde ved 
de frem- og tilbagegående bevægelser 
ødelagt stempel m.m. Erstatning gav 

det ingen af da der var kørt 37.000 km 
siden boringen.

Livet med SMCC:
Blev medlem i 1976. Det kom sig af 

mødet med andre søn-
derjyder som Knud Oluf, 
Poul Lervad, Porno Kaj, 
Margit m.fl. De var altid 
ude på stederne og de 
sås til stadighed. Og så 
var der alle onsdagsmø-
derne. Poul flyttede til 
Sønderjylland i 1979. Så 
må det være gået slag 
i slag for Jannie er født 
i 1980. Jannie er infice-
ret lidt af MC-bacillen. 
Hun har haft en Honda 
”Babyblade”, altså den 
der hurtige 400 cc kopi 

af Firebladen. Dens korrekte navn er 
vist CBR 400 RR. Den blev solgt og 
en Harley Pan Head købt. Hvis der 
er interesserede, så er den til salg for 

150.000 kr. Den er istandsat og flottere 
end ny.
Poul var formand i 6 år.

 
Hobby: Classisk MC race.
Startede med elementer til en 
350 cc Aermacchi racer. Delene 
købtes hos motorjournalist Willy 
Poulsen på Fyn. Det skulle være 
en smal sag at lave en racer ud 
af det. Men mangler her og der 
samt problemer med at skaffe det 
ene eller det andet betød, at det 
tog 6 år.
I et race kom hændelsen ”tabt 
ventil” og motoren duede så ikke 
mere. Ny motor, stel, tank, sæde 
m.m. købtes. Den nye motor kom 
i gamle stel og så startedes. Det 

Det var Poul der "opfandt Fyns-turen" som var 
en dejlig tur i det blå på de Fynske småveje med 
"stramt" gaskabel. Her ved en pause hvor Steen 
lige for rettet ryggen.

Det var også Poul der "Opfandt" Slesvig-turen, der 
tit var med et lille teknisk besøg på de mest mærkelige 
steder, her på en gård fyldt med gamle cykler og MCér.
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var det nemmeste.
Poul kørte i Road Racing Fyn; men er 
nu i CRRDK.
Så derfor: Har nogle lyst til at hjælpe 
ved race så henvendelse Poul Madsen 

tlf.: 21 64 85 36 eller Finn Chr. Simon-
sen tlf.: 25 21 73 45.
Poul har kørt meget på baner i udlan-
det og mest i østlande som Tjekkiet og 
Polen. Det har givet mange venner.
Race i fremtiden: Der er købt en ny 
Gilera Saturno. Ny og ny ?? Den er 
fra 1988, men har intet kørt. Den står i 
stuen. Nogle gummidele ser lidt trætte 
ud; men det er der råd for. Den har 
38 HK, er på 500 cc og vejer kun 130 
kg. Hvordan hele racingdeltagelsen 
krystalliserer sig ud afhænger bl.a. af 
armen.
Bedste MC-ture: 
Det kan man ikke sige sådan. Det 
bedste er om foråret, når de første 
ture køres. Det er som at se køer på 
græs den første dag. Af særlige ture 
skal nævnes turen til Sicilien. Poul og 
Keld fra Blommenslyst havde hørt, at 
vulkanen Etna på øen var gået i ud-
brud. Det skulle opleves. Turen foregik 
i 1. halvdel af april og var på 7.000 km 
retur og på BMW R 100 RS for begge. 
Alpepas var kun passable med snekæ-
der. Man måtte over Frankrig via Nice 
og Monaco. De blev et par dage på 

Camping Moto. De havde lukket og var 
forbavsede over at se MC-turister på 
den tid. Logi var der alligevel.
På Sicilien boede de på campingplads. 
Om morgenen var pladsen dækket 
af vulkansk aske. Der var størknede 
lavastykker på kartoffelstørrelse fra fre-
dagen før. Fra tidligere lå der lavastyk-
ker med diametre på 20 cm. Vulkanen 
lå altså 45 km væk.

Vi håber for Poul på god bedring af 
bevægelsesapparatet, så han ikke 
begrænses i mulighederne. Der skulle 
gerne være mange MC kilometre 
foran.
Poul Petersen

Pouls Aermacchi

Harzentur (en opfordring):
Bestyrelsen anmelder hermed en 
Harzentur. Der sporedes interesse 
for en sådan på generalforsamlingen. 
Vi foreslår d. 7-8-9. September hvor 
Slesvigtur var planlagt.
Nogle på generalforsamlingen var 
forbavsede over at bestyrelsen altid 
arrangerer det hele. Det ændrer vi så 
lidt på og opfordrer et eller flere med-
lemmer til at arrangere. 
I løbet af marts skal arrangøren (eller 
flere) have meldt sig og han/de tager 
sig af tilmeldinger og bestilling af 
husly. Findes arrangør ikke, beslut-
ter bestyrelsen sig om projektet skal 
gennemføres.
I bladet primo maj skal arrangementet 
beskrives samt procedurer for tilmeld-
ing. Status kan følge i august bladet.
Vi foreslår, at man kan tage af sted 
fredag eller lørdag som man nu kan 
eller har lyst til. Af Bent fra Broager 
har vi fået nogle foldere med tilbud på 
overnatning, som ser rigtig interesante 
ud, de ligger hos Bjarne (webmaster).
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MC-LEGENDE.
Fra Motor Magasinet (af Jens Jessen). 
Strofen fra Cæsars tresser sang 

“Verdens uheldigste mand”, passer på 
briten og grandprix-køreren Alan Shep-
herd som på ingen anden. Kort fortalt 
rejste han fra England over Jerntæp-
pet og ind i DDR uden visa for at hente 
en MZ-racer, knækkede en plejlstang 
i bilen på vej tværs over Vesttyskland, 
alligevel lykkedes det ham at komme 
retur til England og videre derfra til 
Daytona-banen i Florida for under 25 
£. Der tog han kampen op mod hele 
den internationale elite - og vandt. 
Historien om Alan Shepherd er en 
fantastisk historie om mod, dygtighed 
og vilje, og har alle ingredienserne til 
en banal historie fra Det Bedste. Men 
det er en sand historie fra en tid, hvor 
den kolde krig havde nået frysepunktet 
i en verden, der var delt op i to skarpt 
adskilte samfundssystemer - øst og 
vest. Alan Shepherd begyndte som 
fabrikskører for MZ i 1961 - samme år 
som muren i Berlin blev opført, og tre 
år senere var han udstyret med en 6o 
hestes to-cylindret MZ-racer, der først 
toppede ved 245 km/t. 1964 var også 
året, hvor der for første gang skulle 
køres grandprix på Daytona-banen 
i Florida i USA. Alle de europæiske 

kørere skulle flyve med det samme 
fly fra London sammen med deres ra-
cere, men to dage før afgang modtog 
Alan Shepherd et telegram fra Walter 
Kaaden, chefingeniør for MZ’s racer-
afdeling i Zschopau i DDR, med den 
korte ordlyd: UNDSKYLD ALAN- KAN 
IKKE DAYTONA. WALTER. - Det var 
altid sådan, når jeg kørte, havde jeg 
næsten altid Walter Kaaden og en 
eller to mekanikere med. De kom altid 
kørende fra fabrikken i DDR med en 
eller to racere i kassevognen, når vi 
kørte de forskellige afdelinger i grand-
prix-serien. Jeg ringede omgående til 
ham, og han fortalte, at cyklen var klar, 
men at hele det østtyske grandprix-
hold var blevet nægtet indrejsevisa til 
USA. Udsigten til at miste værdifulde 
VM-point var mere, end jeg kunne 
bære. Det vidste Kaaden godt, og 
derfor foreslog han, at jeg selv hentede 
raceren ved grænsen, men inde på 
DDR-territoriet, da Kaaden ikke kunne 
få visum til Vesttyskland. 
De to aftalte at mødes klokken 9 den 
næste dag på den anden side af DDR- 
grænsen på A 2-transitmotorvejen ved 
grænsebyen Helmstedt Marienborn. 
Alan Shepherd bookede en plads til 
sig selv og Austin J4-varevognen på et 
fly fra England til Oostende i Belgien, 
hvor han, for at kunne nå det, var nødt 
til at køre alt, hvad den jo år gamle va-
revogn kunne præstere. Grænseover-
gangen mellem Øst-og Vesttyskland 
ved Helmstedt var samtidig korridoren 
til Berlin, hvor folk fra vesten kunne få 
indrejsevisa her og nu. Dog kun forud-
sat rejsen gik til Berlin, hvor indrejsevi-
summet efter at være blevet stemplet, 
så gjaldt som udrejsevisum ud af DDR. 
Problemet for Alan Shepherd var bare, 
at han ikke havde tid til at køre helt til 
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Berlin først. 
- Da jeg forklarede det til de øst-
tyske grænsevagter, nægtede de mig 
indrejse, men da jeg fik øje på en 
grænsevagt, hvis uniform tydeligt viste, 
at han var længere oppe i systemet, 
talte jeg med ham, og han lod mig re-
jse ind i DDR uden visum for at hente 
raceren – det gjaldt jo trods alt om den 
nationale stolthed og ære. Kaaden 
ventede på mig som aftalt, og i fæl-
lesskab læssede vi raceren i min bil, 
beretter Alan.
Ventede på maskingeværene 
Nu gjaldt det for Alan Shepherd om 
at komme retur over grænsen uden 
visum og oven i købet med en værdi-

fuld fabriksracer bag i bilen. Da han 
nu skulle krydse grænsen fra den 
modsatte side, befandt han sig i det 
vestgående spor, uden den samme 
imødekommende grænsevagt som for 
under en halv time siden havde tilladt, 
at han kørte ind i DDR i motorvejens 
østgående spor. Den grænsevagt, Alan 
Shepherd mødte, var alt andet end 
imødekommende og var meget vred 
over, at han ikke havde et visum. Og 
det hjalp ikke, at Alan, på sit gebrokne 
tysk, forsøgte at forklare ham, hvad 
det hele handlede om. Samtidig var 
tiden ved at løbe ud, hvis han skulle 
nå flyet fra Belgien retur til England 
og videre med flyet fra London til 

Det var dengang man sad "Ordentlig og pænt " på sin MC når det skulle gå stærkt.
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USA. Jeg sagde til grænsevagten, at 
nu var jeg altså nødt til at køre. Og så 
slap jeg koblingen og begyndte stille 
og roligt at køre ind i ingenmandsland 
mellem øst- og Vesttyskland. Sveden 
drev af mig, for jeg vidste godt, at de 
havde lov til at skyde, men uvist af 
hvilken grund var der ingen, der skød 

efter mig. I bakspejlet kunne jeg se de 
tvivlrådige vagter stå på den østtyske 
side af grænsen og se på, jeg kørte 
ind i Vesttyskland. 
Heldet varede ikke længe, for da han 
var kommet halvvejs mellem Achen 
og Köln, sparkede den overbelastede 
Austin-motor en plejlstang ud gen-
nem siden på motorblokken. Mens 
den varme olie løb ud af motoren, 
mærkede Alan Shepherd chancen for 
at komme til USA forsvinde, i takt med 
at olien dannede en varm og sort sø 
på motorvejens nødspor. Alligevel gav 
han ikke op, han fik ringet til den tyske 
vejhjælp. I den anden ende af røret 
var der én, der talte perfekt engelsk, 

så derfor tog det ikke lang tid for Alan 
Shepeard at forklare sagens sammen-
hæng. Da han nåede tilbage til bilen, 
var redningsvognen allerede spændt 
for, og med kun 25 £ på lommen kunne 
han ikke bede hjælpen om at trækken 
ham og raceren til flyet i Oostende i 
Belgien - en tur til nærmeste værk-
sted var alt, hvad det kunne blive til. 
Skuffelsen var stor, da Allan fandt ud 
af, at værkstedet var lukket, men et 
telefonopkald viste, at ejeren alligevel 
var hjemme, og da han var en stor 
fan af både MZ og Alan Shepherd, 
kom han med det samme. Han tilbød 
omgående at trække mig til Oostende 
i Belgien, men jeg protesterede, og 
sagde, at jeg efter at have betalt for 
visumet og autohjælpen, nu kun havde 
2O £ på lommen. Den bemærkning 
prellede af på ham, og han sagde 
bare, at en autograf var rigelig betal-
ing. Da vi nåede den belgiske grænse, 
ville de ikke lukke os ind, da det hele 
så noget så mistænkeligt ud. 
En vesttysk registreret Mercedes træk-
kende på en skrottet engelsk registrer-
et Austin indeholdende en uvurderlig 
østtysk fabriksracer. Men ind kom vi 
dog. Lufthavnen blev nået i tide, og 
min hjælpsomme ven bestak en ansat 
gaffeltruckchauffør til at læsse den 
defekte Austin med den dyrebare last 
ind i flyet. 
Alan Shepherd nåede den lille Sou-
thend-lufthavn kokken 2 om natten, 
mindre end 6 timer før den planlagte 
afgang fra London. Der var bare et 
problem: Southend-lufthavnen lå lige 
midt i ingenting og langt fra London, og 
transportmuligheder var der ingen af. 
Han havde på det tidspunkt ikke sovet 
i 42 timer og ikke fået noget at spise i 
halvanden dag. Han indså, at han nu 



Kubikken- 11Alan Shepherd.
om noget manglede nogen til at hjælpe 
sig. Han ringede derfor til Castrols 
racerchef ved halvtre-tiden om natten 
og spurgte, om han kunne skaffe en 
bil. «Desværre”, lød svaret: ”alle vore 
biler bortset fra én er i Monte Carlo til 
løb”. Men hvis Alan Shepherd kunne 
komme til Southends togstation, kunne 
den Castrol-bil, som skulle fragte de 
andres racercykler hen til flyet, tage 
både ham og cyklen med til lufthavnen 
og den planlagte afgang til USA. 
Det var ganske umuligt at få en taxa, 
så derfor prøvede jeg at blaffe, men 
ingen stoppede, undtagen politiet, som 
ville vide, hvad en mand som mig la-
vede midt om natten. Efter en grundig 
forklaring troede de endelig på mig, og 
via deres radio, fik de fat i en taxa til 

mig og min særprægede bagage. Hel-
digvis var taxaen, en rummelig London 
taxa, og 
vi fik anbragt motorcyklen på tværs 
af bilen, selvom den ene dør var nødt 
til at stå åben. Jeg holdt både dør og 
motorcyklen fast, indtil vi nåede sta-
tionen, hvor jeg indløste to billetter - én 
til mig selv og én til min racer. Der var 
en time, til toget kom, så jeg fik mig en 
tiltrængt lur på en bænk. Jeg fik bakset 
motorcyklen på toget, selvom der 
var mange af de fine kontorfolk, der 

rynkede på næsen, fordi de skulle dele 
kupé med en motorcykel - selv var jeg 
bare lykkelig over at være kommet så 
langt. 
Dårlig benzin 
Som aftalt ventede Castrol- bilen på 
stationen, og race- ren blev læsset 
ind i bilen. Alan Shepherd havde stik 
mod alle odds nået flyet en halv time 
før afgangen til USA. Da flyet landede 
i Jacksonville i Florida, var det samti-
dig første gang, Alan Shepherd satte 
sin fod på amerikansk jord, og det var 
også første gang, han skulle stifte bek-
endtskab med Daytona-banen. Han 
var mutters alene: Ingen mekanikere, 
ingen Walter Kaaden, men da han 
vidste, at Kaaden altid satte race- ren 
op til at yde det maksimale, var han 
fortrøstningsfuld. 
Under den første træning gav jeg 
den fuld gas, men cyklen gik slet ikke 
rigtigt, og den havde kun kræfter til 
at køre i fjerde ud af dens seks gear. 
Jeg forstod absolut intet, for jeg vidste 
jo, at Kaaden altid sørgede for, at alt 
var i orden. Jeg tænkte på, om jeg 
havde mixet olien og racer- benzinen, 
jeg havde fået udleveret, i det fork-
erte forhold. Men jeg blev enig med 
mig selv om, at det havde jeg gjort så 
mange gange før, så det måtte være i 
orden. Efter træningen havde jeg ikke 
engang kvalificeret mig, og i anden 
træningssession gik det ikke bedre, og 
jeg tænke: “Alt det bøvl for ingenting”. 
Alan Shepherd vidste, det var nød-
vendigt at få en snak med Walter 
Kaaden, men det blev ham nægtet, 
da man hårdnakket hævdede, at man 
ikke kunne ringe fra USA til DDR, og 
at det i øvrigt også var forbudt at ringe 
til et østland. - Jeg  var sikker på, at 
Kaaden kunne hjælpe mig. Jeg kom 
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uvilkårligt til at tænke på dengang, 
hvor Walter Kaaden kun havde hørt 
mig komme forbi på raceren én gang 
under en træning før et løb. Efter 
omgangen kørte jeg som aftalt ind i 
ryttergården, og der spurgte ham mig 
om ydelsen. øjeblikket efter sagde han 
til mekanikeren, at han skulle checke 
tændingsindstillingen på højre cylinder, 
og hvis den var i orden, skulle han 
checke karburatoren, og hvis den også 
var i orden, skulle han hæve nålen et 
hak opad. Da jeg igen kom ud at køre, 
accelererede den langt bedre end før, 
men kun fordi han var et ægte geni, 
kunne han vide, at det netop var den 
cylinder, der ikke gik rigtigt. 
Repareret gennem telefonen 
- Jeg forklarede mit problem for Day-
tona-banens ejer, og han fik udvirket, 
at jeg kunne ringe, men jeg fik også 
at vide, at jeg kun havde tre minut-
ter - ikke mere, så ville forbindelsen 
være død. Det kostede mig, hvad der 
svarede til 3£. men det vigtigste var at 
få Kaaden i røret. 
Alan Shepherd sagde først, at de to 
kun havde tre minutter. Midt under 
Alans hurtige forklaring på race- rens 
opførsel, afbrød Kaaden ham for at 
fortælle, hvad han skulle gøre: “Alan, 
de har garanteret givet dig dårlig ben-
zin. Kan du få andet”? Det måtte Alan 
Shepherd sige nej til, for al racerbenzin 
kom fra centralt hold. “Skriv ned, hvad 
jeg siger nu: Sæt tændingen til sådan 
og sådan, check kontakterne, monter 
så og så mange ekstra pakninger 
under cylinderen, check drejeskiverne 
og  monter drejeskiverne nummer 
sådan og sådan, sæt karburatornålene 
i den og den position og monter dyser 
nummer det og det. Læs alt op for mig, 
men hurtigt”. Da de tre minutter var 

næsten ovre, sagde han: ”Alan. Gør 
som jeg har sagt – så tror jeg, du kan 
vinde”, og med de ord hængende i 
øret, blev forbindelsen afbrudt.
Da Alan Shepherd havde foretaget 
ændringerne, var det tid til tredje og 
sidste afgørende kvalifikationsrunde 
for overhovedet at kunne stille op til 
løbet. De andre kørere regnede ikke 
med, at Shepherd ville kvalificere sig, 
da det var gået så dårligt de to første 
gange. Men MZ’en gik nu som en 
drøm, samtidig passede han på ikke at 
være alt for god, men alligevel god nok 
til at kvalificere sig til løbet næste dag. 
Alan Shepherd allierede sig med en 
ung englænder, som kunne give ham 
signaler fra banekanten om, hvordan 
han klarede sig i selve løbet. 
- Via signalerne kunne jeg hurtigt se, 
om jeg tabte tid i forhold til fabrik-
skørerne fra Yamaha og Suzuki. Efter 
nogle flere omgange kunne jeg også 
se på deres signaltavler, at jeg var ved 
at fange dem, og det varede da heller 
ikke længe, inden jeg kunne se, at de 
havde problemer, for det røg alt for 
meget ud af udstødningerne. På en af 
de sidste omgange kunne jeg se ud 
af øjenkrogen, at de var udgået med 
motorskader. 
Vandt som fortjent 
Alan Shepherd kørte over målstregen 
som den første, og dermed blev han 
vinder af det års første grandprixløb. 
På grund af den kolde krig kunne han 
ikke få lov til at ringe til Kaaden for at 
overbringe ham den gode nyhed, da 
han allerede havde brugt mere end 
sin taletidsration til et kommunistisk 
østland. 
- Takket være Kaaden vandt jeg Day-
tona-løbet, og det var en stor personlig 
tilfredsstillelse for mig, og jeg fik se-
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nere at vide fra ham selv, at det også 
havde været en stor tilfredsstillelse for 
ham. 
Da året var omme, havde Alan Shep-
herd kørt nok point sammen til en 3. 
plads i VM-løbet for 250 cm løbet, og 
sidst på sæsonen blev han kontaktet 
af Honda, som blandt andet ville have 
ham til at køre for fabrikken på det nye 
seks cylindrede vidundervåben i 250 
cm-klassen. Under vinterens træning 
i Japan gik det galt for Alan Shepherd 
på den 350 kubiks Honda, som just 
ikke var berømt for sine gode køree-
genskaber. Ulykken var voldsom, og 
Alan Shephard pådrog sig et alvorligt 
kraniebrud og lå fjorten dage i koma 
på et japansk hospital. Men som den 
beskedne og humorfyldte mand han 
er, sagde han til mig, under interviewet 
i Assen: ”Da de lukkede op fandt de 
ingen ting”.

Referat fra generalforsam-
lingen på Bovrup Gæstgivergård d. 
19/11-06.
Køreplan for generalforsamlingen fremgik 
af forrige udgave af medlemsbladet.

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.
Vi er i en tid med megen aktivitet på MC-
området. Klubber opstår omkring os i stort 
tal. Mange af dem hviler på fællesskaber 
som store touringcykler, nære kammer-
atskaber eller fordi man bor i samme 
by. Vi har så vidt jeg kan se vor mission 

i et interessemæssigt fællesskab uden 
forpligtelser med vidt forskellige typer af 
arrangementer hvor man kan komme som 
man vil. Klubhus kan vi heller ikke blive 
uenige om, da vi intet har.
Bestyrelsesarbejdet er gået stille og roligt 
uden tidligere års utidige udskiftninger
Der har været 19 arrangementer i løbet af 
året. Disse blev gennemgået.
• 5 ture af almindelig social karak-
ter: Julestue, gule ærter, fastelavn, varme 
hveder, pølser i Åbæk.
• 2 virksomhedsbesøg: Bambo 
(Abena) og B&O i Struer.
• 5 ture til noget bestem af oply-
sende karakter: ”Sicherungsstelle Nord”, 
grænseegnstur med Kragelund Flyvep-
lads, marskgårde på værfter, slesvigtur 
efter medlemmers ønsker om at se mind-
esmærker for slesvigske krige 1848-50 
samt 1864, svampetur og sort sol.
• 5 ture at køre for at køre: Esb-
jergtur skærtorsdag, tur på Fyn, mølleløb, 
tur til Rømø og Rudbøl.
• 2 weekendture: Nordjyllandstur 
og Touringcamp.

Vedr. større ture: Medlemmer mente, at 
Harzen ture og lignende var en god idé. 
Det skal bare være med andet end telt-
dug over hovedet. Vandrerhjem er OK.

Tredje punkt: Dirigenten gav ordet til 
kassereren og hans beretning.
Regnskabet var revideret og godkendt 
af revisor Peter Høy. Det blev omdelt til 
gennemsyn for interesserede.
Driftsregnskab:
Indtægter i alt kr. 22656,-
Udgifter i alt kr. 19907,-
Overskud kr. 2749,-
Status:
Giro beholdningen er kr. 23104,- og 
kassebeholdningen er kr. 1620,- i alt kr. 
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Webmasteren kom også med en beret-
ning: Hjemmesiden er den tredje kommu-
nikationsvej (de andre er mund til mund 
og bladet). Hackere har generet os med 
deres indblanding. Foranstaltninger er 
truffet.
Besøgstallet er oppe på 45 pr. dag 
(gennemsnit for november).
De 57 % søger direkte på SMCC. Det 
er nok os selv. De resterende 43 % via 
andre veje er nok dem, der giver nye 
medlemmer (ref.). Hjemmesiden giver 
altså medlemmer, er flittig brugt og er 
kommet for at blive. Erstatte bladet kan 
den endnu ikke.
• Det vedtoges, at vi skulle sætte 
os på denne web MC portal. Webmas-
teren gør det.

Sidste beretning var fra turkoordinato-
ren Claus: Han har nu investeret i mail 
adgang og kan nås ad denne vej. Mail 
adressen skulle fremgå af bladets side 2.
Claus redegjorde for reglerne vedr. 
kolonnekørsel for folk som os. Lov-
givningsmæssig gælder de almindelige 
færdselsregler. Militærkolonneregler og 
andre gælder ikke for os.
Steen mente, at kørehastigheden ofte er 
for lav. Kørehastigheder når vi er rigtig 
mange vil være lav oplyser Claus. Er den 
for lav for nogle er de velkomne til ved 
egen hastighed at køre til næste bestem-
melsessted og vente på hovedfeltet.
Claus fik applaus for sine ture.

Fjerde punkt: Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

Femte punkt: Valg til poster (de nævnte 
modtog valgene).
På valg til bestyrelsen var:
• Formanden Poul Petersen. Han 

24724,-. Til denne værdi skal tillægges 
varelageret, der er afskrevet (94 T-shirts, 
12 sweatshirts, 71 stofmærker, 401 
klæbemærker og 4 teltvimpler). Reelt set 
er egenkapitalen så over de 24724 kr.  

Klubbens forsøg på at nedbringe egen-
kapitalen ved øgede klubbetalinger 
under arrangementer med beregnet 
efterfølgende underskud led skibbrud idet 
der igen var overskud. Det skyldes den 
øgede medlemstilgang (efter kassererens 
mening som følge af den effektive og godt 
besøgte hjemmeside).

Kassereren henviste også til 40 års 
jubilæet i 2008. Bestyrelsen arbejder 
på et weekendarrangement i en større 
spejderhytte hvor nødvendige faciliteter 
forefindes.

Redaktøren havde også en beretning: Vi 
fik en redegørelse over arbejdsmængden 
med at lave bladet fix og færdig til tryk-
keriet (16 timer). Den høje færdigheds-
grad gør, at trykkeriet bare skal trykke på 
knappen. Så kører det (og billigt bliver 
det. Frimærket koster over halvdelen af 
bladet).
Der er mere stof, end der er plads til i 
bladet. Sidetallet er begrænset på grund 
af at porto udgiften vil stige til næsten det 
dobbelte ved en vægtforøgelse. Redak-
tøren efterlyste forslag til måder at redi-
gere blad på. Medlem Hans Skrydstrup 
roste redaktøren for bladet og folk lod til 
at være enige.
• Løs side (ekstra til opslag  hjem-
met) i bladet til arrangementer: Dette 
vedtoges. Mange vil ikke gerne klippe i 
bladet.
• Bladet i farver: Steen vil finde en 
pris.
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Kommentar til arrangementerne på 
næste side

•  Laboratoriet i Høruphav er nyoprettet 
og hedder PR-Lab. Det er startet af 
ejerne Poul Agerbæk Larsen og Richerd 
F. Læntver (begge tidligere ansatte på 
Syddansk Universitet i Sønderborg). Det 
er et uafhængigt laboratorium, der kan 
yde bistand til det offentlige og indus-
trien samt hjælp til iværksættere (og 
meget mere). Adressen er: Kallehave 25, 
Hørup. Tilmelding hos formanden senest 
en uge før (tlf.: 74 49 12 03).

•  Esbjergtur skærtorsdag: Vi starter 
med morgenkaffe ca kl 9 hos PC Mo-
torcykler Kilen 11 6200 Åbenrå, samme 
sted som sidste år.
•  Nordjyllandstur: Vi tager igen til Svin-
kløv Camping ved Fjerritslev. Fredagen 
er taget med for de, der mener, at to 
dage er for lidt. De, der ønsker fælleskør-
sel mødes på MacDonald i Rødekro kl. 
9.30 d. 28/4. Tilmelding hos formanden 
senest en uge før (tlf.: 74 49 12 03).
•  Varme hveder hos formanden. 
Tilmelding senest en uge før (tlf.: 74 49 
12 03).
•  Fynsturen: Bliver for første gang IKKE 
en tur til Fyn, men Lars og undertegnede 
har tænkt at lave en tur langs Grejsdalen 
ved Vejle, vi finder nok nogle "sjove" veje 
og serværdigheder der. Mere herom i 
næste blad.

blev genvalgt.
• Kasserer Teddy B. Sztuk. Han 
blev genvalgt.
Suppleanter: De ”gamle” mødte ikke op 
og nyvalgt blev.
• Preben Petersen.
• Jørn P. Branderup.
Revision:
Peter Høy genvalgtes til revisor.
Kaj Hansen genvalgtes til suppleant.

Sjette punkt: Eventuelt.
Formanden redegjorde for påtænkte 
arrangementer i 2007. Disse arrange-
menter er ikke bindende. Det er de først 
når de kommer i bladet.
De fremmødte ville gerne for en over-
sigts skyld have offentliggjort de plan-
lagte og ikke bindende arrangementer. 
Så kunne man allerede på forventet 
efterbevilling have dem i kalenderen.
De er for 2007:
10/1: Firmabesøg hos Lesjöfors, Tinglev 
og efterfølgende kaffe hor Knud Oluf, 
4/2 gule ærter på Kværs Kro, 18/2 
tøndeslagning hos Kajs MC, 21/2 ons-
dagskaffe hos et medlem, 14/3 besøg 
på et laboratorium i Høruphav, 5/4 
(skærtorsdag) Esbjerg tur, 28/4 nordjyl-
landstur, 3/5 varme hveder, 19/5 tur ar-
rangeret af Knud og Lars, 26/5 Oldtimer-
løbet i Gråsten, 2/6 mølleløb, 16/6 Sankt 
Hans, 4/7 tur til Rømø, 7/7 Touring 
Camp tur, 14/7 grænsetur, 4/8 Rudbøl 
tur, 15/8 pølser i Åbæk, 8/9 Slesvig tur, 
29/9 sort sol, 20/10 klokkemuseum i 
Lerte, 25/11 generalforsamling og 9/12 
julestue i Bovrup.

Et medlem mente, at det var påfaldende 
med alle de bestyrelsesbeslutninger om 
ture. Der er ikke megen medlemsde-
mokrati i det. Det er korrekt. Medlem-
merne er velkomne til at levere forslag 

og være med i planlægningen. Turene er 
endnu ikke faste.

Der offentliggøres for eftertiden på hjem-
mesiden hvad der er planlagt af ture.
  
Poul Petersen, referent. 
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Kommende
Arrangementer                
se også kommentar på forrige side 

 Feb 2007
 . 4. kl.14,00. Kværs Kro: Gule 

ærter, pølser, hamburgerryg og 
flæsk. Bag efter er der foredrag om 
motorcyklistens sikkerhedsudstyr 
(ved af Kajs MC). De, der ikke er 
gode til gule ærter kan komme kl. 
15 til foredraget (eller bestille noget 
andet)(PP). Pris 89 kr + drikkelse, 
kaffe og hvad man ellers vil have. 
Tilmelding senest 28/1 07 til Poul.

 . 18. kl.14,00. Tøndeslagning hos 
Kajs MC. Er for gamle børn på MC 
og bag efter for almindelige børn 

. 21. kl.19,00. Er der kaffe hos Kaj 
og Solveig på Blomstergade 25 i 
Sønderborg. Tilmelding nødvendig 

på telf.: 74 43 03 06 da 
der er begrænset med 
plads

Marts 2007
• 14.  kl. 19.00 Høruphav labora-

torium d.  Se kommentarer inde i 
bladet.

April 2007
• 5.   kl.9.00 Skærtorsdag tur til 

Esbjerg  Se kommentarer inde i 
bladet.

• 14. kl. 9.30  Sicherungsstelle Nord.  
Fra stranden i Åbenrå.

• 27-29. kl. 9,30. Nordjyllandstur . Se 
kommentarer inde i bladet.

Maj 2007
• 3.  kl. 19,00 Varme hveder. Se 

kommentarer inde i bladet.
• 19.”Alternative Fynstur” til Grejs-

dalen ved Vejle. Se kommentarer 
inde i bladet.

Kristi Himmelfarts dag 
holder vi åbent hus her 
på Kilen 19.
Kom og få en MC-snak 
og en kop kaffe og se 
hvad vi kan byde på af 
udstyr  beklædning og 
motorcykler..


