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Bestyrelsen i S.M.C.C.

Redaktørens firkant
Almindeligvis omfatter et nummer af 
Kubikken lidt om fortiden og lidt om 
fremtiden. I skrivende stund er dette 
blads deadline for modtagelse af stof 
fra medlemmerne overskredet med et 
par dage, så jeg er gået i gang med at få 
det gjort klar til trykning. 

Månederne siden sidste blad er febru-
ar, marts og april. Der er mildest talt 
ikke foregået ret meget MC-mæssigt i 
den tid. Af den grund har jeg måttet 
søge lidt efter stof, for noget skal der 
da stå.

Hilsen Poul 

Formand: Poul Petersen  Rugløkke 16, 6430 Nordborg, 
tlf. 74491203, email: pp@eucsyd.dk
Kasserer: Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25, Tombøl, 6200 Åbenrå, 
tlf. 74685820, email: familien-sztuk@mail.tele.dk 
Best. medl.: Jan Pharao (turkoordinator), Rugkobbel 6, 2. tv, 
6200 Aabenraa, tlf.: 51 26 69 05, e-mail: janph@-pharao.dk
Best. medl.: Leif Andersen, Orla Lehmanns Vej 1, st. tv., 
6400 Sønderborg, tlf.: 26 27 52 70, e-mail: leif@kanik.dk
Best. medl.: Steen H. Eriksen Djernæsvej 119, Hoptrup, 
6100 Haderslev (Markedsføring og trykkeri), 
tlf. 74575855, email: steen-vivi@mail.dk

2 stk Honda VT 500 C (ene til reserve-
dele). 2 cyl. og registret 1. gang i 1985: 
Pris kr. 10.000,- samlet.

1 stk Honda Rebel 250 cc. årgang 1997. 
Den er 2-cylindret: Pris kr. 15.000,-

1 stk. Honda CN 125. Den er 2-cylin-
dret. Registreret 1. gang i 1987. Pris kr. 
10.000,-

Henvendelse til Claus Hansen,  
Hoelvej 7, Skodsbøl. 6310 Broager.  
Tlf.: 24 45 96 07

Køb og salg
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Lederen
Apropos forsikringer
Når noget skal ses i det store perspektiv, 
så siger man i dag ofte ”på den lange 
bane”.
Når vi indbyrdes taler om erstatninger 
fra forsikringer drejer det sig ofte om 
”den korte bane” d.v.s. en enkeltsag, 
hvor forsikringsselskabet måske kan 
tjene lidt ekstra til aktionærerne ved 
at afvise sagen, komme igennem med 
mindre erstatning eller give begge parter 
noget af skylden og derved efterfølgende 
at hæve forsikringspræmien i nogle år. 
Men hvad med på ”den lange bane”? 
Hvorfor protesterer ingen, når en ret 
lille skade på et køretøj koster 40.000 
kr., eller når lidt smådele til et baglys 
koster 800 kr. plus moms, når man 
eksempelvis hos Harald Nyborg kan få 
en hel trykluftkompressor med tank, 
motor, stempel, cylinder, ventiler og 
eludstyr for 490 kr. inkl. moms? Delene 
er vel alle industriprodukter.
Ser man på en almindelig forretning så 
er overskuddet indtægter minus udgifter. 
Her er MC forhandlerens interesse let at 
se. Han har en almindelig forretning.
Hos forsikringsselskaber er det på en 
måde omvendt af, det vi tror. Er der 
ingen skader tjenes ingen ting og et 
forsikringsselskab er overflødigt. Er der 
mange skader har man et stort forsik- 
ringsselskab. Er skaderne dyre har man 
et endnu større forsikringsselskab. På 
den ”lange bane” er skaderne nemlig 
selve omsætningen og præmierne følger 
nemlig bare med. Skaderne sker med 

sikkerhed hele tiden. Profitten kan 
beregnes med papir og blyant. Man kan 
så komme med den myte, at forsikrings-
selskaberne i enighed accepterer prisniv-
eauet og scorer kassen. Den uheldsramte 
trafikant er ligeglad for ”forsikringen 
betaler”. På den lange bane tjenes der 
godt på skader. De, der virkelig betaler, 
interesserer sig ikke for sagen.

Hilsen Poul
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Tak til Kirsten og Kaj for afholdelse af arrangementet og tak til Peter Juhler for fremskaffelse 
af tønde og slik. 

Tilfældet var jo, at vi var velsignede med en masse sne. Alligevel kom de trofaste på deres 
motorcykler og fik slået tønden ned.

Det var lidt besværligt idet snoren, der bar tønden var sat gennem huller under spændebån-
det af jern. Det var helt umuligt indtil en behjertet sjæl fik klippet båndet over, og der var nu 
ikke længere meget, der holdt tønden. Jeg tror, at det var larmen fra hr. Meldgaards motor-
cykel, der fik tønden til at skvatte. D.v.s. bunden røg ned sammen med tønden. Konge og 

Tøndeslagning den 14. februar hos Kajs MC

De små er også med
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Konge, prins og Kirsten

Den trofaste Jawa familie

dronning opstod så samtidigt. Heldigvis 
foregik kørselen med sidevogn indehold-
ende Karina. Jeg ved faktisk ikke, hvem, der 
blev konge og dronning af de to. Det var i 
hvert fald Karina, der fægtede med trækøl-
len.

Hos børnene blev Mikkel Johansen konge 
og prins blev Jacob Bond Sørensen.

Hilsen Poul
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Årets pinsetur går i år til 
Fyn: 

Pinsesøndag 23. maj til 
pinsemandag 24. maj 
laver jeg en tur til Fyn.

Vi mødes og starter i Aabenraa søndag 
kl. 10 på Gl. Flensborgvej, så skal vi 
besøge Europæisk automobilmuseum 
i Odense. Vi overnatter i nærheden af 
Fåborg på et fint ferie- og kursuscenter, 
og det koster ikke en bondegård, men 
kun kr. 250 pr. pers. ekskl. kost. 
Aftensmad kan vi købe, hvor vi overnat-
ter, eller vi finder en restaurant i Fåborg. 
Giv gerne oplysning ved tilmelding, 
hvad man har lyst til. Morgenmad 
koster 60 kr. 
Mandag kører vi til Langelandsfortet og 
hjemtur sidst på eftermiddagen enten 
via Bøjden-Fynshav-færgen eller ude-
nom for dem, der har lyst. 

Se eventuelt mere om overnatning på 
www. Lundsgaard.dk

Oplev Pinsen under hjemlige 
himmelstrøg

Jeg har reserveret ca. 
20 pladser, så først til 
mølle princippet.

OBS: Sidste 
tilmelding 
senest 1. maj
på mail: janph@j-pharao.dk eller mobil 
51 26 69 05.

Mc-hilsen
turkoordinator Jan Ph.    

Europæisk 
Automobilmuseum er meget 
mere end den største 
samling af 50'er biler. 

Udstillingslokalet er fyldt 
til bristepunktet med 
motorcykler, knallerter, 
værktøj, legetøjsbiler, 
bilsalgsbrochurer, plakater, 
plancher - og mere end 100 
køretøjer!

Se mere på 
http://www.automuseum.dk
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Jeg (redaktør og Poul) har den 
forestilling, at man som helt 
ung på en eller anden måde 
nemmere bliver benovet. Helte 
og skurke har altid eksisteret 
og især heltene bliver til helte 
netop når man er ung.
For mig som født i 1948, med 
mekanik og motorer som 
interesse er det klart, at folk 
som John Surtees, mange 
gange verdensmester i den 
store klasse på MC samt én 
gang verdensmester i bilernes 
formel 1 (Ferrari), er fantastisk 
og bliver opløftet til helt.
Fantastisk er MC-mærket 
MV Agusta også. Det var 
her Surtees slog sine folder. 
Legenden Giacomo Agostini 
blev så mange gange 
verdensmester på det mærke, 
at man skal have tæerne 
til hjælp for at kunne tælle 
antallet. Agostini kan vist 
give motorcyklen en del af 
æren. Kombinationen var 
så suveræn, at han ofte 
var en omgang foran nr. 
2. Spændingen i disse løb 
var kampen om 2. og 3. 
pladserne. Bare lyden af 
disse MV-er var nok til at tage 
til race rundt om i Europa.
Nå, men jeg faldt over en 

Helte og skurke!
historie i det engelske blad 
Classic Bike. Den er skrevet 
af netop John Surtees og om 
netop MV Agusta, som han blev 
kører for og verdensmester 
med. Den var skæg at læse. 
Der er sikkert flere som mig, 
der kunne have fornøjelse 
af historien. Surtees kalder 
historien for ”Helte og Skurke”. 
Titlen er vist hæftet på 
overhovedet, grev Domenico 
Agusta. Surtees skriver:

Før jeg engagerede mig med ”MV”, havde 
dette italienske mærke kun ringe succes 
i den store 500cc klasse (cinquecento). 
Agusta havde snuppet ingeniør Remor fra 
Gilera. Netop Remor havde produceret 
en særlig MV udgave af den 4 cylindrede 
Gilera racer. Den havde blandt flere 
nyskabelser særlig torsions affjedring samt 
kardantræk.
Designet var, hvad størrelse og vægt 
angik ikke særlig fremtidsorienteret. 
Faktisk var maskinen tungere end hvad 

En 6 cylindret udgave. Kørte aldrig race. 
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der kom fra konkurrenterne Gilera, 
Guzzi, Norton og AJS.
Det, MV fabrikken befattede sig med, 
var baseret på netop hvad grev Domeni-
co Agusta selv fandt på. Selvom firmaet 
var et familiært anliggende, regerede 
han over det. Ingen skulle være i tvivl.
Se, jeg kom til Italien i slutningen af 
1955 for at teste den 4-cylindrede MV 
Agusta. Jeg mødte greven i Cascina Cos-
ta. Jeg traf alligevel her en større kraft 
end selve greven. Ingen beslutninger 
blev truffet uden grevinde Giuseppina 
Agusta. Hun var grevens moder. Hun 
skulle godkende mig, så hun var sikker 
på, at jeg var et passende selskab for 
familien.
Agusta familien stammede fra Sicilien. 
I de tidlige år af århundredet var fami-
lien ledet af fly- entusiasten Giovanno 

Agusta. Efter første verdenskrig tog han 
til Malpensa lige uden for Gallarate. 
Byen var kendt for dens tekstilmaskin-
eindustri. Malpensa havde en brugbar 
flyveplads og Giovanno etablerede 
”Construzioni Aeronautiche Giovanni 
Agusta” i Cascina Costa de Verghera. 
Det var en lille landsby lige uden for 
Gallarate ved søen Verghera.
Jeg kan huske synet af utallige foto-
grafier af flyvemaskiner, men der var 
et primært projekt under vejs. Det var 
et transportfly, der lignede Dakotaen. 
Normalt stod den urørt i en stor hangar; 
men når ministerielle embedsmænd 
troppede op blev der febrilsk aktivitet. 
Flyet blev trillet rundt for at demon-
strere det hæsblæsende udviklingspro-
gram.

Personer fra venstre: John Surtees, Umberto Masetti, Carlo Ubbiali, Carlo Bandirola, 
Greven selv, Angelo Copeta, Remo Venturi, Luigi Taveri og Tito Forconi. I hvert fald 

blev John, Umberto, Carlo U. og Luigi verdensmestre. 
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Øjensynligt var der større fremskridt 
i et samarbejde med Bell Helicopters 
fra USA. Der var konstant helikoptere 
brummende rund om stedet.
Det var en spillevende scene styret af 
greven, moderen og tre brødre. Vin-
cenzo lod til at bekymre sig mest om 
økonomien, Mario koordinerede de 
fleste projekter. Corrado var den yngste 
broder på hvis skuldre man havde lagt 
byrden om at holde styr på hvordan 
udfordringen fra japanerne skulle 
behandles. Han var indstillet på at tage 
beslutningen om at stoppe racing.
Domenico var imidlertid besluttet 
på, at al lade navnet MV Agusta blive 
internationalt respekteret. Det ville gøre 
indtryk på regeringen, hans ligemænd 
samt generelt øge mulighederne hos 
kunderne. Han havde også besluttet 
markere sig over for det italienske MC 
establishment repræsenteret ved folk 
som Gilera familien.

Agusta startede i 1946 med, på samme 
måde som Piaggio at udvikle små 
motorcykler og scootere som sidelinje 
til flyvemaskinerne. Enhver italiener 
skal køre race, så derfor blev disse små 
køretøjer brugt til det. 4-taktere var 
imidlertid sagen.
Ingeniør Remor ankom og gik i gang. 
MV Agusta udviklede ikke via ideer fra 
berømte ingeniører. I stedet lavedes et 
grundlæggende design, der fortløbende 
udvikledes af mænd som Arturo Magni 
og hans bror (de kom også fra Gilera).
Domenico Agusta havde en intens 
interesse i produktudviklingen. Havde 
du ham på siden af dig ville det være 
formålstjenligt; men ind imellem kunne 
denne situation være negativ. Man 
måtte altid foregive, at netop hans ideer 
gjorde produktet bedre.
Jeg husker aldeles fortvivlelse over ikke 
at være i stand til at gøre fremskridt 
i fremstilling af et nyt stel til en 500 
cc MV. Så jeg bookede en nabo sove 

coupe til greven i 
det tog, der skulle 
bringe os tilbage 
til Italien fra det 
hollandske Grand 
Prix. Da vi nåede 
Milano havde vi 
ikke sovet meget; 
men han beslut-
tede at lave et nyt 
stel. Jeg havde 
overbevist ham 
om, at det nye stel 
ville blive godt 
hvis hans ideer 
blev bygget ind.Surtees i 1997 (eget foto fra Rom dette år).
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Arturo Magni og jeg satte en motor 
op på bænken og byggede et stel rundt 
omkring. Jeg startede med at bruge det 
design i slutningen af 1957. Det fik 
øgenavnet ”Kamelen” på grund af buen 
på toprøret. Efter realisering af bedre 
omgangstider med det nye stel var alle 
glade for, at grevens nye stel var så suc-
cesfuldt.
Raceteamet var grev Agustas legetøj; 
men hans attitude var dybt alvorlig. Det 
var et vidunderligt progressivt system 
hvis succes må have influeret på både 
Bell Helicopters og den italienske reger-
ing.
Så er der pengene for at køre race. Jeg 
husker udmærket alle diskussionerne. 
Selvfølgelig havde jeg ingen penge. Da 
jeg kørte for Norton var kontrakten 
på 500 engelske Pund og de kom oven 
i købet fra Castrol. Af den grund var 
standardkontrakten med MV Agusta 
på 5000 Pund plus bonusser fantastisk. 
Men efter mit verdensmesterskab i 1956 
fandt jeg ud af, at den overhovedet ikke 
var nogen reel standardkontrakt. Ubbia-
li fik det dobbelte; men MV Agusta prø-
vede at lave forbedringer ved at tilbyde 
”special prize” for at vinde verdens-
mesterskabet. Da jeg i den forbindelse 
foreslog, at de skulle købe mig en BMW 
507 sportsvogn (som jeg har i dag) tabte 
han mælet et øjeblik. BMW-en kostede 
ham 3200 Pund.
Men hvad med selve manden Dominico 
Agusta?
Til tider kunne han være meget 
medgørlig. Der var smil, skuldertræk 
og intet var til besvær. Til andre tider 
kunne jeg sidde uden for hans dør i 

timevis, ja i en hel dag for at vente på et 
møde. Hans tilsidesættelse var ikke kun 
reserveret til mig, men til alle og enhver 
inkl. folk fra tegnestuen samt Arturo 
Magni. Det var en anden måde at sige 
på, hvem der var chefen. Intet her sker 
uden mig.
Dominico kom til de fleste races og var 
det varmt, gik han med et håndklæde 
over hovedet. Han havde skarp interesse 
for, hvad der foregik og du kunne være 
sikker på, at du havde hans opmærk-
somhed. Som firmaet voksede deltog 
han ikke så meget i race; men han hjerte 
var i det. Racing var en del af hans liv. 
Præcis hvad der skete i hans kontor om 
natten medens lyset brændte ud, var et 
mysterium. Han var firmaet, ja selve liv-
et var firmaet, firmaet bar navnet Agusta 
og det var af al overvejende betydning.
Jeg er bange for, at jeg har molesteret 
hans stolthed, da jeg racede på mine 
egne Nortons. Sagen var, at jeg sta-
dig vandt og aviserne skrev: ”Surtees 
behøver ikke MV Agusta for at vinde”, 
men det hjalp med til min afgang fra 
MV samt fra motorcykel racing.
Jeg sagde til ham i 1959: ”Hvis du ikke 
lader mig køre mere racing er der ikke 
noget i min kontrakt, der forhindrer 
mig i at køre bilrace”. Han gispede 
noget efter vejret. Til at begynde med 
tog han det som en spøg. Men så indså 
han, at det kunne være MV Agustas 
ledetråd videre ind i fremtiden. ”Vi 
bygger dig en bil John”. Han gjorde det 
næsten virkeligt; men det var under et 
senere tidspunkt under forhandlingerne 
med Stan og Mike Hailwood. De fik fat 
på en af Lola formel 1 bilerne som jeg 
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havde hjulpet med at udvikle i 1962. 
Den skulle tages til MV og være basis 
for udvikling af en MV racerbil.
Det skete aldrig, lige som mange andre 
ting heller aldrig skete. Jeg var også lovet 
en ny smallere MV firecylindret, der 
skulle afhjælpe problemet med høj vægt 
og for ringe kurve frigang. Men Agustas 
attitude var: ”Well John, vi har andre 
prioriteter”. Hans attitude gav min 
beslutning om at rejse. Bare det faktum, 
at jeg ønskede at forlade familien blev 
betragtet med ringeagt efter en så suc-
cesrig periode. Men efter en tid blev det 
hele normalt.

Da jeg rejste sagde Dominico: ”John, 
du skal have en maskine”. Det var i 
1960. Den kom aldrig. På et tidspunkt 
havde jeg et ærinde i Cascina Costa 
og erindrede Corrado om det. Han 
huskede det og i 1978 kom en pakke 
til lufthavnen i London. Det var en af 
mine MV-er. Jeg erindrer ikke, at Ferrari 
har været lige så generøs.

Det var så John Surtees erindringer.

Surtees egen MV Agusta i Spa (Belgien) til classic race.



-Kubikken12 Historien om Kawasaki

Kawasaki kom for mig første gang 
i form af fly. I barndommen lavede 
vi modelfly fra f.eks. firmaet Revell. 
Det var noget med dele i plastik., 
De skulle limes sammen og males. 
Der var et 2. verdenskrigs kampfly 
kaldet Kawasaki Hien. Min mor 
skældte ud over, at alle de modeller 
fyldte hele huset.

For mine konfirmationspenge købte 
jeg et luftgevær. Så hængte vi flyene 
op i et træ hvorefter vi skød dem 
ned. De tilsvarende krigsskibe stak 
vi kanonslag i og skubbede dem ud 
i søen hvor de så sprang i luften. Jeg 
ville godt have haft noget af det i 
dag.
I slutningen af 1960-erne kom der 
pludselig et par motorcykler med 
dette navn. Det var 250 cc Samu-
rai og 350 cc Avenger. De havde 
godt 30 og godt 40 heste og det lå 
over hvad de andre japanere kunne 
diske op med. Så kom den sagnom-
spundne 3 cylindrede H1 med 60 
heste. Et medlem Uffe Thomsen fik 
sådan en. Intet kunne følge med 
og man skulle holde tungen lige 

Historien om Kawasaki

350 cc Avenger. 

500cc H1 Mach 3.
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i munden da stellet ikke helt var 
motoren voksen. Uffes krumtap 
brækkede vist efter (væddemål) 
forsøg på at overhale en Yamaha 
100 cc Twin Jet i første gear. Senere 
kom den 3 cylindrede H2 på 75 
HK. De er ret efterspurgte i dag og 
ligger på høje priser. Senere kom 
der 3 cylindrede på 250 og 350 
cc. De brugte en hel del benzin. I 
dette blad er der en historie om et 
telttræf i Hanstholm. Her kan man 
læse om den unge mand Oste, der 
tankede fuld i Thisted og kørte tør 
ved Herning. Senere MC-er er de 
legendariske Z1 på 900 cc og 82 
heste samt det 6 cylindrede apparat 
på 1300 cc og vist over 120 HK.

Så til selve firmaet. Det hedder her på 
denne side af kloden: ”Kawasaki Heavy 
Industries”:

Det er en japansk fab-
rikskoncern, grundlagt 
af Shozo Kawasaki i 
1878 som skibsværft. 
Fra 1907 fremstilledes 
lokomotiver og fra 
1937 også fly. Efter 
Japans nederlag i 2. Verdenskrig og 
forbuddet mod krigsproduktion stillede 
flyfabrikken om til bl.a. motorcykel-
produktion.
Siden 2. verdenskrig har firmaet opnået 
en enorm ekspansion. Virksomheden 
omfatter stadig skibsbygning, rullende 
materiel, fly, motorcykler, industrianlæg 
og maskiner. KHI Group opererer på et 
globalt plan Der fremstilles en bred vifte 
af transportudstyr, herunder højhas-
tighedstog såsom Shinkansen, pendler-
og metro biler, fly som Boeing 777 og 
T-4 Blue Impulse Jets, samt helikoptere, 
LNG-tankskibe og VLCCs.  Eneste 

250 cc Samurai.

Z 1300 på 6 cylindre. 
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linje af forbrugsgoder er motorcykler og 
Jet Ski og vandscootere De værdsættes af 
utallige fans verden over.

Salget til kunderne fordeler sig 
således:

Skibsbygning 14 %
Rullende materiel 
(bl.a. tog) 15 %
Fly 15 %
Gasturbiner og maskiner 16%
Fabrikker og infrastruktur 6 %
Produkter direkte til folket 
(MC, Jet Ski o.s.v.) 19 %
Hydrauliske maskiner 6 %
Andet 9 %

Hvad de er mest stolte af:

LNG-tankskibe (hvad det så er) 
LPG-tankskibe (gastankskibe) 
Oil Tankers 
Containerskibe 
Massegodsskibe 
High-speed bilfærger - Kawasaki Jet 
piercer 
Ultrahigh hastighed passagerskib 
- Kawasaki Jetfoil 
Forskning undervandsfartøjer
Marine dieselmotorer 
Marine dampturbiner 
Marine gasturbiner 
Vand-jet propulsors 
Kontrollerbare-skruer 
Dækmaskineriets 
Deck kraner 
Elektrohydrauliske styremaskine

900 cc Z1. 

Transportfly

750 cc H2. 
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Ostes (han hedder Ove 
Østergaard)’s beretning 
om telttræff i Hjardemål. 
Det er ca. 40 år siden.
Historien var at læse 
i Kubikken af januar/
februar 1971.

Lørdag morgen kørte Helge og mig 
nordpå mod Hanstholm, hvortil vi 
ankom omkring middag. Vi kunne 
dog ikke finde træffenet, men omsider 
fandt vi en campingplads, hvor vi rejste 
vores telt, og lidt senere kunne vi høre 
en motorcykel i det fjerne, det viste sig 
at være Kaj, som sagde at det var her 
træffenet var, hvorefter han også rejste 
sit telt. Imens fik vi gryderne sat over 
gasapparatet, men ak vi havde glemt 
tændstikkerne! I det samme kom Mike 
og reddede bøffen for os, idet han havde 
tændstikker med.

Efter bøffen skulle vi have et bål lavet, så 
Mike kørte ned til stranden for at hente 
noget brænde, som han kom slæbende 
med efter sin Yami. Da han havde været 
dernede et par gange blev det Kajs tur. 
Han kom dog aldrig af sted, idet det 
viste sig at hans batteri var sprunget, så 
Mike måtte atter af sted, imens prøvede 
vi at skubbe Kaj i gang, det lykkedes 
dog ikke, så vi stillede den hen til teltet 
og besluttede at prøve igen om søndag-
en ude på asfalten.

Idet Mike kom tilbage med mere 
brænde, til det udgående bål, kom der 
en Velocette med sidevogn, det var 
Ulrik fra Århus, som dog korte igen 
en time senere efter at have sagt at han 
ville komme igen, det gjorde han dog 
ikke, han var sikkert ikke klar over at 
det var et absolut tvangsløst træff, hvor 
man ikke fik de store pokaler eller skulle 
betale de sædvanlige ca. 20 kr. for at få 
et mærke!

Efter at have fået vort aftenbrød og 
hygget os omkring bålet begyndte det at 
regne, hvorefter vi gik ind i mit telt hvor 
vi fik kaffe, derefter gik vi i posen.

Søndag morgen blev man vækket ved at 
Kaj var ved at løbe sin Suzi i gang, det 
lykkedes ikke, så han bandede slemt, 
men han mistede dog helt humøret, 
da han opdagede at han var platset 
på forhjulet. Så måtte jeg langs efter 
rundstykker, imens fik Kaj forhjulet af, 
dette voldte ham dog store problemer, 
idet han ødelagde splitter, skruetræk-
kere m.m. for ca. 30-40 kr., bare for 
at konstatere at slangen var revnet hele 
vejen rundt! Så da vi andre fik morgen-
kaffen, lånte han min Saki til Thisted 
for at hente en slange, han glemte dog 
at det var ude på landet så han fik ingen 
slange.
Han kunne heller ingen kaffe have, da 
han kom tilbage, men vi fik ham dog 
overtalt. Så begyndte han at spekulere 
på hvordan han skulle komme hjem, 

Tidsrejse: TELTTRÆFFEN
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Mike mente at han skulle blive deroppe, 
og så var der 3 muligheder, enten 
bestilte han selv batteri og slange, eller 
også gjorde vi det og ellers kunne hans 
bror hente ham i sin bil. Det ville Kaj 
dog ikke, han ville hjem, så sagde Mike 
at der igen var 3 muligheder, enten tog 
han med tog eller også stoppede han 
hjem, endelig kunne han også køre med 
Mike, men så kunne han ikke få sit 
bagage med. Sådan blev de ved med at 
diskutere og lige meget, hvad Kaj fore-
slog, mente Mike at der var 3 mulighed-
er, så Kajs humør faldt til nulpunktet, 
han kunne ikke engang komme med en 
vits, men sad bare tavs og stirrede ud af 
teltet. Endelig fandt vi dog på råd: Kaj 
skulle køre med Mike, og jeg skulle tage 
en del af hans bagage, derimod skulle 
hans telt og Suzuki blive deroppe til han 
havde fået et batteri og en slange, og så 
skulle han stoppe derop tirsdag.

Da vi havde fået middagsmaden be-
gyndte vi at pakke sammen, hvorefter vi 
kørte efter, at Mike havde skiftet tænd-
hætte, da vi kom til Hjardemål skulle 
vi have kontrolfoto til langturskørsel. 
Så satte vi os i sadlerne og fyrede løs, 
det gik dog kun et par km. så ville min 
Saki ikke længere, så jeg prøvede at 
skifte tændrør m.m. uden resultat, så 
spurgte Mike om der var benzin på, så 
jeg prøvede at skrue om på reservetank, 
hvorefter den gik ved første stamp, så 
kunne vi endelig komme af sted efter 
at vi havde tanket i Thisted. Mike kørte 
forbi os, men vi overhalede ham ved 
Holstebro, hvor han tankede. Lige 
inden Tjørring nord for Herning skulle 

jeg skrue om på reserv… for s…., jeg 
havde glemt at skrue tilbage, så vi måtte 
skubbe et par kilometer ind til Tjørring, 
hvor vi fik benzin på, derefter kunne vi 
køre helt hjem uden vanskeligheder af 
nogen art.

Tidsrejse: Telttræffen
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Det afholdes på marken bag Fjelby 5…
Dato 15/5 fra klokken 12:00…..
Du tager selv MC, telt, passende tøj og 
godt humør med.

Øl, vand, sprut og mad kan købes til 
rimelige priser.

Der vil være cd-musik og 
senere tænder vi for bålst-
edet, hvor du kan få dig en 
hyggesnak.

Overnatning inklusiv mor-
genmad koster kr 25,- per 
mand.

Hvis de større klubber kan 
give en ca tilmelding vil 
det være fint af hensyn til 
indkøb ...

Kun 4. Internationale Fjelbytræf

Vi glæder os til nogle hyggelige timer 
sammen med jer…

Brum brum    
Ulla 61792918, 
Geert 20192080 ....

17Fjelbytræf
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Stemningsbilleder fra 
Steens åbning af Bakken
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Steen H. Eriksen kørte torsdag den 25. marts til 
København for at deltage i åbning af Bakken. 
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Kommende arrangementer

Søndag d. 23.-24. maj
Pinsetur. Læs mere inde i bladet s. 6

Lørdag d. 29. maj
Oldtimeren i Gråsten. Det starter om 
formiddagen. Se i dagspressen.

Maj 2010

Juni 2010
Lørdag d. 5. juni kl. 9.00
Mølleløbet: Vi starter med kaffe hos 
Roberts MC i Guderup fra kl. 9-11 og 
slutter hos Poul i Frederiksgård.

Søndag d. 20. juni kl. 14.30
Vingården i Genner: Vi starter fra 
rastepladsen i Bolderslev kl. 14.30. 
Der køres en lille tur i omegnen. Man 
medbringer selv alt til grillen og halsen 
i øvrigt.

Juli 2010
Onsdag d. 7. juli kl. 19
Pølser hos Inge og Christian i 
Guderup: Det er kl. 19 på Mejerivæn-
get 1. Tilmelding Tlf.: 74 45 94 45. 
Der afregnes med værtsparret. Seneste 
tilmelding: 1 dag før.

Søndag d. 18. juli kl. 10.00
Grænsetur: Vi mødes ved Kruså grænse 
(rulletrappen) kl. 10.00. 

Lørdag d. 24. juli ("hoveddagen")
Touring Camp: Man kommer dage i 
forvejen, som man har lyst til. Der er 
specielt arrangement lavet af Steen. Er 
du ikke medlem af Touring Clubben 
skal du slå dig sammen med et medlem 
som gæst. Hytter kan bestilles. Ring 
derop i god tid (86 39 28 15).

August 2010
Onsdag d. 11. august kl. 19
Pølser i Åbæk: Start fra rastepladsen i 
Bolderslev kl. 19. Man kan også køre 
direkte til Åbæk.


