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Joey Dunlop on the Mountain Course,(han kører HONDA) med 
sine 26 sejre på Isle of Man har han cult status på øen, her i sel-
skab med den berømte/berygtede redaktør på det verdenskendte         
                    MC blad "KUBIKKEN"
Tak for denne gang Knud Oluf Petersen
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 Smcc´s bestyrelse har nu fastlagt 
klubbens 40 års Jubilæums dato 
næste år- nemlig den 21 -22/ 6. Der 
er reseveret en stor spejdehytte, 
så i kan allerede nu sætte kryds i 
kallenderen.

Redaktørens firkant: 
Som Poul også skriver, har det trods 
vejret for mig været en fantastisk MC 
sommer og efterår, Hvor turen til Isle of 
Man selvfølgelig var årets højdepunkt, 
jeg vil slet ikke her forsøge at beskrive 
det. Det skal OPLEVES! En anden 
stor begivenhed i mit MC liv var, som 
de fleste nok ved, at jeg tog den store 
beslutning efter 30 år med BMW at gå 
over til en Honda VFR. Det var nok 
en større mental omvæltning end jeg 
havde troet, men til det positive. Det har 
givet mig lidt mere eventyrlyst tilbage.
DERFOR har jeg taget den store 
beslutning at nedlægge mit job som 
redaktør på Kubikken efter 8 år på 
posten, da jeg ikke rigtig brænder for 
det arbejde mere, og det kan i som 
medlemmer ikke være tjent med. På 
generalforsamlingen skal man så drøfte 
hvilken løsning man kunne tænke sig 
eller endnu bedre, finde en eller flere 
der har lyst til at overtage. Det er et 
meget lærerigt job. Man kunne også 
overveje at reducere det til en enkelt A4 
side med kommende arrangementer og 
så lade resten foregå på hjemmesiden. 
En anden mulighed er at skrive kontrakt 
med et professionelt firma, jeg har haft 
lidt kontakt med et firma i Silkeborg der 
måske ville overtage opgaven mod at 
de fylder bladet med reklame.  Tak for 
denne gang.
Knud Oluf Petersen

          
            TILLYKKE
Til Vibeke Jørgensen med de 50 år 
(ja vi har skam yngre medlemmer 
her i klubben) Og også til Vibeke 
og Torben med deres sølvbryllup.
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Leder:
Jeg synes, at motorcykelsæsonen har 
været god. Der har været så meget 
fremme om dårligt vejr; men ved nær-
mere eftertanke har de gange hvor 
regnhandsker har været nødvendige 
været få. Alligevel har det været reg-
len med overtræksbukser, fordi tem-
peraturen ikke har været helt så høj. 
Sidste år var det helt anderledes. Da 
var f.eks. almindelige cowboybukser 
som det yderste lag mere regelen for 
mig. Ja, men hov ! Er det ikke farligt 
kun at køre i cowboybukser ?
Formanden for fædselssikkerheds-
kommissionen Karsten Nonbo, der 
vist selv er blevet motorcyklist, har i 
forbindelse med den dårlige udvikling 
i ulykkesstatistikken for motorcyklister 
på det seneste haft nogle vældige 
udfald. Jeg vil ikke kommentere hans 
udfald, men blot konstatere, at det 
altså ikke står godt til for MC-folket. 
Det var så godt for et år siden. I avi-
serne står: Stop kanonkuglerne, ingen 
store motorcykler til nybegyndere. 
Mogens Wilbert fra Rådet for større 
Færdselssikkerhed og formanden for 
Dansk Kørelærer-Union mener, at vi 
først skal finde ud af hvad årsagen til 
det større antal ulykker er.
Det handler jo nok om menneskelig 
adfærd. Efter en eller anden under-
søgelse var Citroën 2 CV verdens 
mest usikre bil og den blev forbudt i 
Sverige. Alligevel var der en statistik, 
der sagde, at i forhold til kørte km var 
2 CV kørere endog meget sikre på, at 
komme godt hjem. Det skyldes simpelt 
hen, at 2 CV kørere kører anderledes 
end f.eks. BMW kørere (hvis biler er 
meget sikre). Det er meget heldigt for 
mig. Jeg har selv BMW bil. Reserve-

delene henter jeg hos den stedlige 
specialiserede BMW ophugger. Nye 
BMW-er ligger smadrede i læssevis. 
Reservedele kunne hentes til billige 
penge. Jeg har selv haft 2 CV i 10 år. 
Der var ingen billige reservedele at 
hente fra skader. Jeg måtte købe nyt. 
BMW biler er i øvrigt dyre i forsikring 
(som så nok igen har betalt en del af 
mine reservedele fra ophuggeren).
Der er andre tegn på, at menneskelig 
adfærd har indflydelse: For flere år 
siden omtaltes i radioen en statistik, 
hvor uheld var delt ud på erhvervs-
grupper. Flest havde automekanikere 
og så kom vist kørelærere. Gælder det 
mon, at  interessen for at køre giver 
lidt større risikovillighed ? (ligner det 
nogle af os ?). Folk fra Toldvæsenet 
havde i øvrigt færrest uheld.
Jeg tror ikke, at det hjælper at sætte 
automekanikere, alkoholikere eller 
mig på kørekursus. Vi ved i forvejen, 
at den er gal og jeg tager simpelt hen 
ikke overtræksbukser på når det er 
varmt.
Vi skal gøre noget, hvor det nytter, og 
jeg kan godt lide meningen om at få 
ulykkerne undersøgt inden det store 
apparat sættes i gang.
Bortset fra single uheld skal der to til 
at lave et sammenstød. Hvis den ene 
er kvik og vågen vil den andens over-
optimisme og tankeløshed sjældent 
betyde uheld.
Vi MC-ister skal køre som om, vi er 
usynlige, ikke have afvigende køremå-
de i forhold til hvad bilisterne forventer 
og det er min erfaring, at kørelyset 
gerne må blænde lidt.
Hilsen Poul  
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Interview af kasserer Teddy: 2. del.
Sidste gang 
stoppede vi 
ved denne 
Norton Atlas 
(750 cc), 
der sprang 
i luften. Jeg 
havde ikke 
tid til at skrive 
mere, da jeg 
skulle til at 
pakke til BSA-
klubbens 

internationale træf i Belgien. Bladets 
deadline skal jo holdes.
Efter Atlas-en kom den tidligere nævnte 
BMW R 60/5 (600 cc) til. Den har aldrig 
givet kvaler så den har altid bragt Teddy 
hjem. Eneste problem jeg husker er en 
brækket forskærm fordi han havde ramt 
et får oppe i Skotland i 1975 eller 76 (se 
billedet).

Hvad Teddy ellers har befattet sig 
med på morcykel:
En gang skulle Teddy (1972)og en 
dame til England. Teddy havde intet 
skiftetøj med. Damen havde fyldt alle 
tasker med sit. Det foregik ”å æ Norton”. 
Der var interesse for at se Norton fabrik-
ken. Hvor den lå var oplyst i motorcyk-
lens instruktionsbog. Det var Warwich. 
Da Teddy ankom her, fik han at vide, at 
det nu foregik i Andover. Her fik Teddy 
besked på, at man kun ud fra standard-
motorcykler samlede politimotorcykler. 
Selve fabrikken var i Wolverhampton 
og det var helt umuligt at få lov til at se 
fabrikken. Teddy oplyste om, at han var 
kommet helt fra Danmark for at se fa-
brikken. Man lod nåde gå for ret og mr. 
Stevenson fik besøget arrangeret.

Fabrikken var mildest sagt ikke ret mo-
derne og fagforeningen må have haft 
stor indflydelse. I hvert fald stod der i 
topstykkestøberiet 6 gruekedler med 
smeltet aluminium. Der var 6 mand 
og 6 støbeforme. Metallet blev hældt 
ned i formen med en grydeske og man 
ventede til størkning var indtrådt. Og 
det tog lang tid. Det meste af tiden 
stod alle 6 og ventede. Én mand havde 
med lethed kunnet klare det selv. Det 
er måske en af årsagerne til at det gik 
som det gjorde med engelsk industri. 
Krumtappene blev kun statisk afbalan-
cerede og det lavede en mand med 15 
års erfaring.
Vejret havde været pragtfuldt og cyklen 
gik som smurt. Ved Bremen var det 
dog slut idet generatoren gik ned. Hjem 
på tommelfingeren og æ Norton kom 
senere.

Efter læretiden blev Teddy konstabel 
i hæren. Jeg husker et problem han 
havde på Søgård Kaserne. Teddy 
og nogle andre havde drukket øl på 
vagten. En befalingsmand havde 
opdaget det og idømte hver person en 
bøde på 1500 kr. Det var meget i 1976. 

Teddy sidder og funderer over et brækket 
forskærm
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Teddy ville ikke betale. ”Om han da ville 
ulejlige obersten på en helligdag (skulle 
det være af en eller anden grund) så 
han skulle have uniform og det hele på 
??- og det ville blive meget dyrere”. Ja, 
det ville Teddy. Obersten var ubøjelig. 
Teddy krævede sin ret til at få sagen 
for civilretten og det kan militæret ikke 
afslå. Det blev så ordnet. Til sidst 

spørger Teddy om obersten er klar 
over, at dommeren vil se resultatet af 
en spiritusprøve og den havedes ikke. 
Obersten blev lang i hovedet, afsluttede 
sagen og Teddy sparede 1500 kr.
Så blev Teddy FN soldat på Cypern. 
Her mødte Teddy klubmedlemmerne 
Knud Oluf og Christian Christiansen 
alias ”Cedde Post”, nuværende post-
mester i Sønderborg.
Cedde havde købt en Honda CB 750 
på Cypern. Den havde garage i en skyt-
tegrav og beskyttet af sandsække. Da 
der blev mobilisering måtte motorcyklen 

ud og folk ned.
Christian kørte i øvrigt hjem på Hon-
daen via Grækenland og Monaco.

Navnkundige MC-forhandler Erling 
Sjøholm havde forhandling af spanske 
Bultaco motorcykler. Han havde en 
vis kontakt med fabrikken og påstod, 
at han kunne køre de 2300 km i bil 
til Barcelona på 20 timer. Det kunne 
Teddy så i hvert fald også på MC. Det 
var i 1974. Mange steder var der ikke 
motorvej.
Teddy ville af sted. Det havde så tre for-
mål: Slå Sjøholms rekord, være til MC 

Grand Prix i Barcelona samt score km i 
kørebogen (konkurrence for længstkø-
rende i året).
Teddy planlagde det nøje. Der var 

Teddys medbragte olie er løbet ud i hele 
topboxen

Når Teddy tager på tur har han pakket til enhver 
tænkelig sitiuation.

Sådan ca. så Teddys hjem ud på Cypern
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fuld gas hele vejen (160 km/time). 
Hastigheden måtte dog reduceres 
når Teddy skulle tænde smøger med 
stormtændstikkerne. Madpakker, 
chokolade og sodavand med sugerør 
kunne dog foregå under kørsel. Tisseri 
foregik med motorcyklen i tomgang. En 
tankfuld rakte til 450 km (24 liter). Det 
tog 20 timer og 55 minutter fra Kruså. 
Teddy påstår, at det ikke kan lade sig 
gøre på 20 timer. En time er meget at 
hente.
Da Teddy i Kruså bad betjenten om 

stempel og underskrift i kørebogen 
kikkede denne noget efter at have set 
stempel og klokkeslæt fra Barcelona: 
”Nå, du skal nok hjem at sove. Nej 
jeg skal på arbejde (det var tidlig om 
morgenen)”.
Hjemmefronten: Teddy er gift med Eva 
(der er en god hjælp i klubbens kas-
sererarbejde). Børnene er: Lea, Sara, 
Ester og Rebecca. Jeg husker Eva 
som hjemmegående. Hvad bil angik 
istandsatte Teddy altid noget gammel 
skrammel til noget anstændigt. Når 
et barn nåede en vis alder gik Teddy 
i gang med at opføre og indrette eget 
værelse til vedkommende. Der mang-
lede ikke noget.

Verden i dag: Af hobby er der næsten 
kun MC og jagt tilbage. Arrangeren af 
Oldtimeren i Gråsten tager en del tid 
ligesom tillidsmandsarbejde og bestyrel-
sesarbejde i smedeforbundet.
På MC fronten er der anskaffet en nyere 
BMW K 75 S. Den er indkøbt i det syd-
lige Tyskland (Ulm). Teddy og medlem 
Gunnar Ueckermann tog telt, trailer og 
bil med sydpå. Vel (og sent) ankommet 
til Ulm sloges iglo teltet op på fortovet 
uden for sælgerens hus. Morgenmaden 
arrangeredes på traileren med benzin-
blus og hvad ved jeg.
Den nye cykel har jeg set og med 
prøveplade. Den går godt. Teddy vil 
have betalt afgiften på den nye cykel 
når BMW K 100 er solgt. Kender nogen 
en eller anden, der mangler en sådan 
BMW ?
Poul.  

Teddy og Eva servicerer til Oldtimer i Gråsten

Teddy prøver her at falde sammen med alle 
de andre turister ved vestkysten
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 Til BSA Internationalt rally i Belgien 
2007 (skrevet af Poul).
Min gode kollega og medlem af SMCC 
John Iversen fra den tekniske skole i 
Sønderborg ville godt med. Johns fru 
Karen (har også motorcykel) skulle 
meget passende på kursus denne uge. 
Hun spiller klassisk musik (bratch, der 
er en forstørret violin). John har godt 
nok kun en BMW K 100 RS. I gamle 
dage kom Jens Toft jo også med sin 
Karen og hendes Moto Guzzi. Hvad 
værre er, nogle kommer i bil.
Der skulle komme 27 danskere.

2828 km blev der kørt. Hvordan så 
det når der kun er 2 x 825 km den 
korteste vej ? Vi har måske 
ikke kørt den korteste vej 
og ture i landskabet var der 
nok af. Antallet af km. undrer 
alligevel lidt. Der kørtes 90 
km/t det meste af tiden. Den 
langsomme fart betød høj 
benzinøkonomi. Hele 25,5 
km/l. BMW-en kørte sådan 
ca. 20 km/l. Det er da muligt, 
at der er glemt en tankfuld. 
Tanken på BSA-en er nemlig 
kun på 8,5 liter, så der er 
tanket utallige gange.
Jeg har for lang tid siden 
planlagt at tage til Belgien 
dette år. Alligevel blev tiden fremskre-
den inden tilmelding ekspederedes. 

Proceduren står godt nok i BSA-bla-
det; men alligevel kommer det hele 
så pludselig. Belgierne vil nok godt 
have pengene, så det skulle nok gå. Vi 
havde ikke meldt os til så meget fra det 
aktuelle program. Der var kun turen til 
Permeke om søndagen, barbecue om 
tirsdagen og line up om onsdagen.
Rallysekretær Bendt Nielsen havde 
lavet stort arbejde med at arrangere. 
Bendt blev 62 år i løbet af rallyet. Han 
havde, kunne vi se, allerede hjemme 
fra sat sig på listen med den nye alder 
og må således de første dage have 

kørt på forventet efterbevilling.
Al den planlagte forberedelse 
blev ikke rigtig til noget. Som 
beskrevet i tidligere artikel har 
jeg sat en Triumph motor i stel-
let. Et stempel har det med at 
sætte sig i cylinderen. Noget er 
for trangt og det skulle laves. 
Al planlægning i den retning 
blev ikke til noget. Der var en 

del arbejde på skolen til det sidste, 

Når man nu er bedre til det med Pettyrør som 
at svejse i blik!
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bl.a. skulle et fysiklokale ryddes op to 
dage før vi skulle af sted. Det var reelt 
nok, idet ferien formelt ikke var startet. 
Min Lene pakkede mine ting og der 
var en dejlig madpakke med. Aftenen 
før afgang fandt jeg ud af, at der ikke 
var kaskoforsikring på cyklen. Det var 
dumt, når nu alting kan ske.
Vi var lidt betænkelige ved vejret. Der 
var dømt regn hele tiden.
Planlagt afgang kl. 7.00 d. 5/7 fra 
Høruphav blev i stedet kl. 9.30 fra 
forsikringen i Sønderborg (med kasko). 
Cyklen satte sig mindst 10 gange på 
turen. At der ikke skete nogen skade 
mener jeg skyldes den anvendte 5 W-
40 helsyntetiske motorolie. Flemming 
S. Jensen mener, at det er sludder. 
Problemet opstod ved kraftig træk i 
hård modvind. Bagagen stak ud alle 
steder og gav modstand.
Det endte med tørvejr til Amsterdam, 

hvor vi overnattede på ”Formel 1 
Hotel” (44 Euro for to personer). Johns 
GPS kendte hotellet. Regn til fredag 
eftermiddag. Da vi kørte derfra kl. 16 
var der tørvejr. Jeg fik vist ikke brugt 
mine regnhandsker på hele turen (det 
var vist noget andet for de, der kørte 
hjemme fra om fredagen). Ankomst til 

træfstedet Jabbeke kl. 22 d. 6/7.
Vi tog hjemad en dag før afslutningen 
for at få mere tid til sightseeing på 
hjemvejen. Jeg var hjemme i Nord-
borg dagen efter afgang altså d. 14/7. 
Indrulning på pladsen i Nordborg kl. 22 
efter at have besøgt min mor i Grå-
sten. 
Nå, det var på en måde de udvendige 
rammer.
Turen step by step:
Sønderborg, Kruså, Rendsborg, 
Itzehoe, Elbensfærgen Glückstadt til 
Wischafen, Bremen og motorvej til 
Amsterdam. I Amsterdam blev vi så 
overfodret på en græsk restaurant, at 
vi måtte slæbe os ud på gaden. Næste 
dag var der museumstur, nærmere be-
tegnet Zuiderzee Musee i Enkhuitzen. 
Det er et museum som Hjerl Hede hvor 
der arbejdes (meget anbefalelses-
værdigt). Vi fik suppe og røgede sild 

lavet på gammeldags manér for 
derefter at tage til Jabbeke.
Selvfølgelig var vi taget af sted 
uden kort og program, så vi 
stod midt i byen ved 22-tiden. 
Politistationen var fuldt oplyst, 
men lukket. I en varevogn lå 
en mand og rodede rundt. Han 
forklarede vej til byens eneste 
campingplads hvor det ikke var, 
viste det sig. Det endte med, at 
campingfatter ejede et andet 

stykke jord, der formelt hørte til stedet, 
men som hed noget andet. Her blev 
vi modtaget af den svenske pige, der 
kunne fortælle, at vi var på rette sted. 
Der var kun få deltagere denne 6. juli, 
så vi fandt pladsens bedste sted bag to 
små træhytter.
Dagen efter flyttede folk ind i stribevis. 
Især folk nord fra havde været plaget 
af regn.

John og Poul med flere
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Lørdag d. 7/7 gik med tilmelding og lidt 
kik i omegnen. Tommy var så venlig, at 
sende en SMS hjem til Lene. Morgen-
maden alle dage indtog vi tæt ved den 
nærliggende benzintank. Standard-
menuen var spejlæg, bacon incl. kaffe 
o.s.v. til 4 Euro. Til sidst kom også 
englændere til morgenmad. De har 
nok ment, at 7 Euro for morgenmad i 
det store telt var rigelig.
Af programmet kunne registreres, 
at der var 246 deltagere. Her af 121 
englændere, 29 hollændere, 27 
danskere, 25 belgiere, 22 tyskere, 9 
svenskere, 5 nordmænd, 2 svejtsere, 
2 franskmænd, 1 amerikaner og 1 New 
Zealænder (jeg ved ikke om det giver 
246 personer). 

Søndag d. 8/7 meldte vi os fra en 
planlagt fællestur. Det er ikke til at køre 
72 km med 200 MC-er i en række hvor 
mange er med sidevogn. Man ser jo 
ikke andet end den foran kørendes 
nummerplade (af sikkerhedsgrunde). 
Vi tog til Brugge. En tur på 25 km i alt. 
Der var søndagsmarked hvor private 
sælger juks (som på stumpemarked). 
Vi hørte senere, at den indre by er 
europæisk kulturarv. Vi ville derind 
igen senere.
Ved hjemkomst fik vi smagt på den 
belgiske øl i baren. Der var ølkort til 10 
Euro. Ølpriserne var 1 Euro henholds-
vis 1,5 Euro for almindelig og specialøl 
(5 og 7,5 % alkohol).
Om aftenen var der live musik ved 
The five Lords. De var ret gode, da de 
havde spillet sig varme.

Line up på Tudor Castle i Belgien
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Mandag d. 9/7 var der bustur til Brugge 
med besøg på ”Halve Maan” bryggeri-
et samt museum. Vi tog ikke med, men 
tog på en privat tur til Dunkerque sam-
men med Knud Nielsen. Fru Nielsen 
(Anna Mette) blev hjemme. Turen var 
120 km i alt. Dunkerque er i Frankrig. 
Det var jeg ikke klar over.
Dunkerque er en lille by med en kyst-
strækning. Området er kendt fra i be-
gyndelsen af 2. verdenskrig hvor over 
350000 engelske soldater reddedes 
over kanalen så de undgik tilfangeta-
gelse eller det, der var værre. Dåden 
berømmedes som en sejer; men som 
premierminister Churchill sagde: ”Man 
vinder ikke krige ved evakueringer”; 
men alligevel.

Tirsdag d. 10/7: Her var der officiel tur 
til området Passendale. Der var store 
slag under 1. verdenskrig. Vi tog ikke 
med. Mere om Passendale senere. 
John og jeg tog nemlig derud om tors-

dagen. Vi tog i stedet til Bruxelles. Der 
var 100 km hver vej. Byen er Europas 
hovedstad. Vi tog til den indre by med 
alle de gamle storslåede huse. Vi be-
søgte den lille Manneken Pis. Han så 
ud til kun at være 25 cm høj. Historien 
fortæller, at drengen var løbet hjemme 
fra. Den rige fader ville, hvis knægten 
blev fundet, lade lave en statue af 
drengen i den situation han blev fun-
det. Min mor har fortalt det. Der er en 
kopi i Bogense hvor jeg som barn ofte 
var på ferie. De væsentligste kirker fik 
vi også efterset. Midt på det store torv 
var der stillet op til rockkoncert med 
afholdelse af prøver. Det ville jeg godt 
have været med til. Det var ikke rigtig 
muligt med 100 km hjemme fra og så 
måske først slut midt om natten.
Om aftenen var der barbecue. Der var 
stillet op med 4 eller 5 helstegte patte-
grise plus pølser, salat, hakket kød og 
den dejligste brune sovs. Den reste-
rende mad kunne man gå og spise af 
til der ikke var mere (ude på de små 

timer). Jeg syntes, at det var det 
hele værd.

Onsdag: Der var line up på 
Tudor Castle. Godt øl og lækre 
boller med laks og krabber. Lige 
noget for undertegnede. Kaffen 
var også OK.
Til Brugge igen. Det gik med 
småveje, som vi havde vænnet 
os til at køre med. Vi fandt den 
indre by og fik den europæiske 
kulturarv at se. Det må have ta-
get lang tid at bygge de kringlede 
huse og arbejdskraften må have 
været billig.

Torsdag: Passendale hvor et stort slag 
under 1. verdenskrig foregik. 500.000 

Forfatteren står på række og geled, baretten er 
måske ikke helt korrekt.
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døde. Vi kunne ikke finde stedet på 
noget kort; men efterhånden kendte vi 
træfdeltagerne. Ham hollænderen med 
peddigrørsidevognen vidste besked. Vi 
skulle køre til byen Ieper 45 km væk. 
Vi så museet i og kirkegården Tyne 

Cod (12.000 grave) i Zonne-
beke. Vi havde af rallydeltagere 
fået fortalt, at der foregik noget 
specielt denne 12. juli. Det viste 
sig, at det var 90 års dagen for 
slaget i 1917. Den engelske dron-
ning Elizabeth (og Philip) ankom 
i Ford Transit med tonede ruder 
og 10 politimotorcykler foran og 
bag ved. Allerede 10 km før Zon-
nebeke kunne vi fornemme noget 
særligt. Alle veje var spærret af 
og politi over alt. Ved hjælp af 
Johns GPS fandt vi af ubevog-
tede småveje frem til målet. Vi 

måtte parkere uden for Tyne Cod og 
gå ind. Der var opstillinger af alle i 
krigen deltagende nationaliteter med 
flag, piber og trommer samt kredsende 
helikoptere. Vi havde problemer med 
at forlade stedet før tid; men det gik. Vi 

havde aftalt at gå ud at spise med 
Anna Mette og Knud kl. 18.00.
Dinner and Dance havde vi ikke 
meldt os til

Fredag: Det var dagen for hjemad 
og vi havde ikke travlt. Indled-
ningsvis tog vi til stumpemarked 
hvor jeg fik købt et sæt støddæm-
perunits og den sidste øl. Over-
skydende ene Euro på ølkortet 
investeredes i en øl til Knud.
Vi kørte langs vestkysten så godt 
vi kunne. Under floden Maas er 
der en utrolig lang tunnel (vist 
6-7 km.) Ved betalingsstedet (4,5 
Euro) ville damen i billetlugen 
gerne snakke og fortalte, at en 
enlig dansker på BSA havde pas-
seret før os. Efter hendes beskri-
velse må det have været rallyse-
kretæren.
Det lykkedes os ikke at komme 

Belgiske heste i Belgien!

Den berømte Manneken Pis
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vest om Rotterdam. Selv med GPS 
kom vi tilbage til steder hvor vi havde 
været før. John mener, at der mange 
stikveje man kommer til efter måske 
sekunder forvirrer maskinen. Vi tog 
motorvejen til Den Haag og videre til 
Haarlem, over Zuiderzee dæmningen. 
Hvor den ender fandt vi det smukkeste 
sted med restaurant og udsigt over de 
hollandske enge. Solen skinnede og 
det var varmt.
Lidt videre kørsel og vi skulle finde Bed 
and Breakfast. Vi kørte efter et kirke-
tårn i det fjerne og fandt sømands/sej-
lerbyen Makkum inde ved søen (eller 
adgangen til den). Værtsparret hed 
Tabak og vi betalte 25 Euro pr. person 
incl. kæmpemorgenbord under parasol 
i haven.
Vi kørte stadig småveje og kom til 
området ved Assen hvor jeg ofte har 
været til race. Jeg kendte vejene 
hjemad. Det kan godt være et problem, 
når jeg kører forrest og Johns GPS vil 
have os andre veje. Det skete nogle 
gange. John holder jo på sit. Vi kom 

under We-
sertunnelen 
ved Bremer-
haven, videre 
til elbensfær-
gerne og var 
hjemme som 
nævnt kl. 22.
Arrangemen-
tet har været 
OK for mig. 
Vi danskere 
blev af andre 
deltagere 
beskyldt for at 
holde os for 
meget for os 
selv.

BSA materiellet generelt viste sig ikke 
at være for stabilt, eller har det ikke 
været lavet godt nok. Af de 100 % 
selvkørende BSA-er kom kun Ruth, 
Erling, Tommy, Ivan, Niels og under-
tegnede både frem og tilbage uden 
særlige problemer (nogle glemt ?). Det 
er godt, at vi har et moderne samfund 
med mobiltelefoner, SOS-ordninger, 
kranbiler og sønner, der kan hente 
os ude i verden (i gamle dage var det 
vores far, der hentede os eller da jeg 
var på Isle of Man i 1975 slog en BSA 
Lightning et ben ud ad siden. Gunnar 
på sin 4 cylindrede Honda 500 slæbte 
BSA-en hjem fra Liverpool til Sønder-
borg i en snor. Ak ja).
John var vildt imponeret over den 
ligefremhed, der herskede over for det 
forhold at det gamle materiel kunne 
bryde ned med folk langt hjemme fra. 
Han har aldrig set så megen værktøj 
og adskilte MC-er på et sted.
Jeg kan afslutte med en karakteristik 
af kørere af engelske motorcykler 
skrevet for mange år siden i lederen 

Englændere har ikke den samme respekt for at det skal være originalt, de byg-
ger bare videre indtil de er tilfreds, og så kører de på dem
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til det tyske magasin ”Oltimer Markt” 
(bladet kan godt lide alt engelsk): 
Engelske motorcykler er pro-
blematiske, de er dyre og går i 
stykker hele tiden. Til at køre på 
kan de næppe benyttes. Man ser 
det ved, at kørerne ofte sidder 
knælende med snavsede fingre 
og skruer med tandhjul spredt 
vidt omkring. Hvorfor nu det når 
man fra Japan kan få problemlø-
se MC-er helt indpakket i plastik. 
Er de masochister? Nej sagen 
er, at de sværger til drejningsmo-
ment fra starten, effekten hentet 
i kælderen, vidunderlig klassisk 
motorbygning, firtaktlyd, der ikke 
findes andre steder og ofte gode stel. 
Alt det er lige så vigtigt som englæne-
derns five o´clock tea (sikkert underfor-
stået, at så må man tage det sure med 
det søde).

Som engelsk kører demonstrerer man 
efter min mening både overskud 
og en slags luksus.
Til disse træf er der en særlig 
nærhed ”folkeslagene” imellem. 
Jeg kender det ikke andre steder 
fra.
De af os, der kørte hele vejen har 
måske snydt lidt. Jeg har uorigi-
nal motor, Niels Nielsen har som 
skrevet i tidligere ”BSA Nyt” fået 
lavet SRM conversion (en for-
bedring i motoren). En uge efter 
hjemkomst holdt jeg ind hos Niels 
og Elin hvor jeg fik en kop kaffe. 
Jeg ville høre hvordan hjemturen 
var gået. Det var gået godt. Elin var 
meget positiv over for kørselen og det, 
de havde fået lavet motoren.
 Poul.  

Pølser i Åbæk d. 15/8.

Det var et tilløbsstykke som sædvanligt. 
50 mødte op. Der var ellers meldt regn 
hele dagen. Alligevel viste vejret sig fra 
den bedste side. Nye medlemmer mødte 
op og det var en glæde. En glæde var 
det også, at medlemmer som vi aldrig 
ser dukkede op. F.eks. kom det gamle 

medlem Ingolf Lorenzen på sin nye 
knaldrøde Ducati i øvrigt sammen med 

Pigerne havde også fundet deres cykler frem 
den aften.
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det tidligere medlem Kim Andresen. 
Ingolf ville se hvad hans kontingent-
penge gik til. Til alles overraskelse kom 
Mogens Lind den modsatte vej fra. Han 
kom fra det åbne hav i kajak.
Tak til Store Verner og Steen for indkøb 
af kul, pølser, øl, dyppelse, øl og soda-
vand samt for arbejdet med at arran-
gere. Verner kom på sin 3 gears Taarnby 
knallert med Zweirad Union motor og 
det hele.
Poul

Guleærter på Kværs Kro.

Så er det ved at være gule ærter 
tid. Det er på Kværs Kro. Tids-
punktet er bestemt til lørdag d. 
16/2 kl 13.00
Det koster ca. 89 kr som sidst 
incl. pølser, hamburgerryg og 
flæsk dog med tillæg for drikkel-
se, kaffe, is og hvad man ellers 
kan få ned. 
Kan man ikke lide ærter er der 
wienerschnitzel eller en engelsk 
bøf begge til i omegnen af 100 
kr.

Som foredragshol-
der har vi motorcy-
kelrejsearrangøren 
Henrik Tang. Han 
fortæller efter spis-
ningen om sine 
arrangementer og 
viser billeder.
Tilmelding til Poul 
senest d. 10/2 (Tlf. 
74 49 12 03).

Alt var som det plejer Steen og Verner havde styr på 
det praktiske.

Prebens ny investering blev diskuteret



Kubikken- 15

  Generalforsamling
  Søndag d. 25. november 2007 kl. 14.00

På
Bovrup Gæstgivergaard

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Redaktørens beretning.
5. Webmasterens beretning.
6. Turkoordinatorens beretning. 
7. Indkomne forslag: Skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen.
8. Valg til bestyrelsen:
Følgende er på valg:
Claus Hansen modtager genvalg.
Steen H Eriksen modtager genvalg.
William Petersen modtager ikke genvalg.
Valg af 2 suppleanter: (Jørn Peter Branderup & Preben Petersen).
Valg af revisor: (Peter Høy).
Valg af revisor suppleant: (Kaj Hansen).
9. Eventuelt.

Bestyrelsen
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Kommende
Arrangementer

   November 2007
 25.Generalforsamling Bovrup 

Gæstgivergård kl.14.00

  December 2007
 9. Julestue d. 9/12 kl. 14 med gløgg 
og æbleskiver på Bovrup Gæst-
givergård. Husk gave til 20 kr.

  Januar 2008
 16. Solveig og Kaj Hansen, Blomster-
gade 25 i Sønderborg holder onsdag-
skaffe kl. 19.30 Solveig oplyser, at der 
max. er plads til 16 personer. Der er 
altså tilmelding og det på
 tlf. 74 43 03 06.

 Februar 2008
 3. Søndag,Tøndeslagning (fastelavn) 
kl. 14 hos Kajs MC i Sønderborg. Det 
er for gamle børn på MC og så for 

almindelige børn.  

16. • Guleærter  kl. 13 på 
Kværs Kro. Se om ar-
rangementet inde i bladet 
(-og Karina, man kan få andet end 
gule ærter). Bemærk også foredraget.

 

Husk at sende et eller flere digitale bille-
der fra vore arangementer til redaktøren  
eller webmaster (bjarne@bc-data.dk)

www.robertsmc.dk

Tjek altid Robersts hjemmeside for de 
sidste opdateringer

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

          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


