
Kubikken-

Sydjysk MC-Club

Maj 2012

Touringcamp 2010



-Kubikken2

Redaktørens firkant
Ja så er der blad i postkassen igen. De, 
der ikke har fået postkassen flyttet ud 
til vejen, har måske ikke fået bladet.
Ellers har kun et fåtal ønsket at afbes-
tille Kubikken som ”hard copy” (på 
nydansk) og der med kun modtage 
bladet via hjemmesiden.

Indholdsmæssigt er det i denne årstid 
stadig en vanskelig opgave at få stof 
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Visdom:
Uvidenhed gør os dristige. 
Erfaring får os til at tøve og tvivle 
(Gian Giorgio Trissino fra 1400 tallet).

nok til et helt blad. Men hvad? Der er 
alligevel interessante ting at fylde op 
med. Nogle mener måske, at de er uved-
kommende; men så kan det jo springes 
over.

Hilsen Poul
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Lederen
Den nye bestyrelse er nu kommet godt i 
gang her efter generalforsamlingen.

Kasserer Erika har ønsket en anden 
bankforbindelse, nemlig hendes egen 
bank, der er Arbejdernes Landbank i 
Sønderborg. Ingen i bestyrelsen havde 
indvendinger mod skiftet, og der står 
ingen steder noget om en bestemt bank.

Åretst første kørende arrangement, 
nemlig kørekurset på køreteknisk anlæg 
i Rødekro er afsluttet, og det blev faktisk 
overtegnet.

Ellers er bestyrelsen gået i gang med 
at kikke lidt på klubbens vedtægter. 
Vedtægter er jo noget, man har og 
som bruges, når tingene er ved at gå i 

hårknude. Det har vi åbenbart været 
forskånet for. Alligevel er det kommet 
op, at tingene ind i mellem kører på en 
anden måde end nævnt. Dette skyldes 
naturligvis, at man løser problemerne 
hen ad vejen, på den bedste måde og 
mere hensigtsmæssigt. 

Verden er en anden end for 45 år siden. 
Selve idégrundlaget i vedtægterne er 
fuldt i orden; vi er ude efter en mod-
ernisering. Mere om det en anden gang, 
og det skal være klar til vedtagelse på 
generalforsamlingen i november.

Man kan grine lidt; men vi har 
faktisk allerede sat en dato for 
afholdelse af 50 års jubilæet. 

Det bliver lørdag d. 22. september 
2018 (som det ser ud i dag). 

Det skal være i Irokeserhytten ved 
Sønder Vilstrup Strand.

Vigtige ting fra bestyrelsesmødet  
den 26. marts:
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En af klubbens medlemmer,  ”gamle” 
Frands Cehofski  fra Almsted er gået til 
de evige landeveje i en alder af 84 år og 
jeg har så fundet anledning til at skrive 
lidt om ham. 
Jeg har kun kendt ham siden, han var 
først i tresserne. Han har været ung 
engang før han kom til at hedde ”gamle 
Frands”, det var dengang han kørte 
James, Triumph, BSA og flere andre 
gamle mærker. 
I min tid har han mest været kendt for 
sin BMW R60/6 med sidevogn, som 
han havde i rigtig mange år, før den for 
nogle år siden blev skiftet ud med en 
fabriksny Jawa med sidevogn. 

Når det var højsommer, og det havde 
været tørt i flere dage og vejrudsigten 
sagde, at det også var tørvejr de næste 
dage, så kunne man næsten være sikker 
på, man kom til at høre Frands ude at 
lufte køretøjet. Jeg mener ikke, at nogle 
af hans motorcykler er blevet våde un-
der kørslen i den tid, jeg har kendt ham, 
så det var selvfølgelig genstand for lidt 
gensidig mobning og hyggedrilleri, når 
han var på besøg. 

Mine cykler er jo næsten bedst tilpas i 
snestorm eller på en mudret skovvej og 
bliver kun vasket ved skift fra sommer 
til vinterdæk og omvendt, mens Frands' 
jo altid var højglanspoleret og også 
vasket ind mellem egerne. Han havde 
i mange år for vane at købe en lidt 
sølle billig cykel om efteråret og bruge 
vinteren på at pudse og polere den, så 
den kunne sælges for det flerdobbelte, 
når foråret satte ind, og den var som ny 
at se på, når Frands havde haft fingrene 
i den hele vinteren, hvor jeg tit fik til 
opgave at få nogle af de tekniske ting 
til at virke. Også da BMW'en var ved 
at være mere end godt brugt, fik han da 
et godt stykke over normalprisen, fordi 
køberen mere kikkede på, hvor flot den 
var end den tekniske stand. Det blev til 
en splinterny Jawa og lidt ekstra til at 
supplere pensionen, da den blev solgt. 

De sidste par år nedsatte dårlige lunger 
aktiviteterne noget, men ikke helt, vi 
har da mødtes et par gange også sidste 
år.

Poul Christensen, Frederiksgård.  

Mindeord over Frands Cehofski

Foredrag om MC tur på Island
Medlem Ingolf Lorenzen fortæller om 
deres MC-tur til denne Ø. 
Det er egentlig blevet til på opfordring 
af Knud Oluf, da hans komplette MC 
sjak, der også indeholder Bitten og 
Lars tager på denne interessante tur. På 
denne her måde kan vi andre jo også 
næsten komme med.

Arrangementet afholdes hjemme hos 
Ingolf på Posekærvej 34 i Åbenrå. Der 
er plads til ca. 20 personer.
Giv besked til Ingolf på tlf. 74 63 26 
48.
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Det var verdensrekord i fremmøde, og 
det selv om vejene var dårlige på grund 
af sne og sjap. Omkring 80 var til stede 
for at dele ca. 69 gange ærter og 11 
kæmpe schnitzler (80 mennesker).
Jeg var ellers nervøs for, om der ville 
komme for få også på grund af vejret. 
Normalt er det nemlig sådan, at ca. 
10 % af de tilmeldte ikke kommer, og 
jeg er af kroen stillet i udsigt, at alt det 
bestilte skal betales. Nu endte det med, 
at flere kom end der var bestilt til. Der 
blev sat et antal ekstra borde ind. Til vor 
glæde havde Claus meldt sig på, og han 
ankom i specialtaxa lige som ”Ironside” 
i TV i gamle dage. Kørestolen inkl. per-
son kunne på nem vis transporteres.
 
Som gæster havde vi indbudt EUC 
Syds motorcyklister, Gråsten MC samt 
enkelte gamle medlemmer, som gerne 
ville troppe op. Det er jo nemt at invit-
ere gæster, når de selv skal betale. Alle 
de, der havde meldt sig på, og som ikke 
troppede op gav os så denne gang ingen 
problemer.

Så var der jo 
det med, at 
Danmark kom 
i europæisk 
håndboldfi-
nale og at finalen 
skulle spilles i 
TV i umiddelbar 
forlængelse af 
gule ærter ar-
rangementet. Jeg 

fik flere steder fra bekymrede ytringer i 
den anledning.

Der blev ordnet mange praktiske ting: 
Kasserer Erika fik omdelt girokort, 
Kubikken samt et oplysningsblad vedr. 
muligt fravalg af Kubikken i fysisk 
udformning (altså kun leverance på net-
tet). Nogle fik deres kontingent betalt så 
porto/betalingsgebyr blev sparet. Leif og 
Erika havde tilbudt at overtage lageret af 
t-shirts og sweatshirts mm. fra tidligere 
kasserer Teddy. Det blev også ordnet, og 
jeg tror, at visse formalia blev ordnet fra 
gammel til ny kasserer.

Steen fik meddelt, at ”Harzenturen”, der 
denne gang er en ”Eder-Berglands tur” 
er overtegnet; men at han har anskaf-
fet et antal værelser, så der var noget til 
senere tilmeldte.

Gule ærter i Kværs d. 29. januar

Fortsætter side 6

Alle ser interesseret på Leifs Schnitzel.



-Kubikken6 Onsdagskaffe i Djernæs

Onsdagskaffe hos Vivi og Steen 
i Djernæs
Tak til værtsparret for det 
gevaldige arrangement. 

Der var lidt for mange 
lagkager. Iris og Bent Holm 
havde nemlig været på Mc-
Donald’s først.

Der var også plads til oplysning vedr. 
motorvejsåbningen i marts: Medlem 
Lars Wølke meddelte, at han havde 
fremskaffet mulighed for vores delta-
gelse og hvordan. Lars gav oplysning 
om gebyr på 100 kr. Gebyret gik til 
socialt formål.

Af den smertelige erfaring havde jeg 
kun bestilt 57 gange ærter og alle 11 

schnitzler. Så kom der 80 i alt. En rund-
spørge viste, at alle var blevet mætte.

Knud Oluf og Lars leverede et fantastisk 
diasforedrag om deres tur til Nordkap. 
Tak for det og som det er kutyme for 
foredragsholdere, fik de deres ærter 
betalt.

Hilsen Poul.

Fortsat fra side 5



Kubikken- 7Tøndeslagning hos Kajs MC

Så oprandt dagen for årets tredje ar-
rangement. Det går jo med fynd og 
klem.

Rigtig mange troppede op. Til stor 
overraskelse var der mulighed for 
prøvetur på den nye og gunstige 
Honda NC 700. Motorcyklen er 
lavet efter en helt ny tankegang med 
anvendelse af motorkomponenter fra 
bilfabrikationen.

Selve tøndeslagningen var jo, som 
man kunne forvente, domineret af 
folk i bil. Sådan er det, når fastelavn 
ligger i februar, og folk først må køre 
efter 1. marts.

Tak igen i år til Kaj og Kirsten for 
arrangementet, tak til Kirsten og Peter 
Juhler for arbejdet med tønde og slik.

Som det næsten er tradition, var der 
problemer med at banke tønden ned. 
Bunden sidder for godt fast på resten. 
Et researcharbejde sandsynliggjorde, at 
Chr. Andersen, Guderup skulle være 
katteprins, fordi han fik slået et lille 
hjørne af så der faldt en karamel ud. 
Han havde ikke selv opdaget det.
Kattekonge blev Lars Jensen. Han var 
fornemt kørende på raceragtig Yamaha 
2-takter.

Hos børnene gik det mere reelt til. 
Lucas Johannsen slog bunden ud og 
Lucas slog desuden det sidste bræt ned 
til sidst. Så han blev både katteprins 
og kattekonge.

Tøndeslagning hos Kajs MC søndag 
den 19. februar

Bent Holm og Peter Rudolph. 

Lucas Johannsen. 

Honda NC 700. 
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Køreteknisk kursus

Det gik da over al forventning. Det blev 
mere end overtegnet. Egentlig er det 
underligt, at ikke flere melder sig på. 

Kurset i gang. 

Jeg talte med forskellige og alle havde 
tanker om sådan et kursus. Påfaldende 
nok var der alle steder de samme tanker 
(tvivl) som jeg selv havde inden jeg 

De har været på kursus og hjelm er så ikke nødvendig. 
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De vigtige personer.

deltog i mit første kørekursus nem-
lig: Hvad nu hvis jeg ikke er i stand 
til at udgøre alle kunststykker som 
kørelæreren sikkert presser mig til og så 
bagefter vælter (og de alle ser det). Så 
kan man nemmere slå sig til tåls med, at 
man jo til daglig selv bestemmer farten 
og det er jo gået godt i mange år og så 
ellers lade være med at melde sig på.

Men man vil opdage, at man helt selv 
bestemmer farten og at der ikke er 
forbundet med nogen særlig risiko. Det 

er min opfattelse, at folk er glade for 
at have taget springet til at deltage i et 
kørekursus.

SE FILMEN (i forum på hjemmes-
iden). Den er lavet af Lars og Leif.

Ellers var der arrangeret pølsespisning 
ved hjælp af Knud Olufs leverede grill.
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Kuns numme 6 Internasjonal 
Fjelbytræf

D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…
Dato 19/5 fra klokken 12:00…..

Do tæje sel MC, telt å æ glant humør mæ. Øl, vand o´ ma ka 
køfes heæ ve vos.

Å så ve det veæ cd-musik å sen ka do fåe en gemytle snak ve æ bålstej.
Do ka såw heæ få....kr 25,- å æ mand.

Ven de stue klube vil sej beskin om wo manne I ka kom, ve d´ væe galt 
fint a hensyn te æ handlen…..

Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ ve vos….
Vi hofer å lidevedde bejr vær i år…

Brum brum   
Helle/Sjögge  Ulla /Geert….
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Københans 
byret:

Som man ser, er det 
hele ikke trøstesløst 
sådan et sted!

Esbjergtur 
skærtorsdag:
Redaktøren var ikke med; men 
Bent Holm har sendt billeder af 
hans bedste oplevelser:

Tønder påskelørdag

Bjarne (ham hvor Gurli bestem-
mer), har sendt et par billeder. 
Et af dem er med 3 frossen-
pinde:

Bedaget MZ med 
effektudstødning.

Ikke bedaget MZ med 
effektudstødning.
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I ”Der Spiegel” nr. 5 fra i år kan man 
læse:
Problemet i Grækenland stammer fra 
dårlig statsforvaltning. Der er opstået 
virksomhedskriminalitet og skattesnyd.
Den kloge græker Nikolaos Lekkas siger, 
at det græske folk skal opdrages helt på 
ny. Der skal komme en helt ny skat-
tekultur.
Nikolaos Lekkas er leder af kontoret 
for bekæmpelse af forretnings- og 
finanskriminalitet samt momsbedrag, 
skinforretninger, brevkassefirmaer og 
mærkelige indtægter.

Andre tal:
•	 Grækerne	skylder	deres	egen	stat	60	

mia. Euro.
•	 165.000	skattesager	ligger	og	venter.	

Det tager mere end 8 år.
•	 Eksempelvis	skylder	et	lille	firma	

”Naliko” i Kranidi på Peloponnes 
staten 29 mio. Euro. Der er 175 af 
sådanne firmaer bare i Kranidi.

•	 Et	katalog	med	4152	syndere	viser	
gæld på 15 mia. Euro. Man får i 
bedste fald 1 mia. ind. Mange har 
indgivet konkursbegæring, sidder i 
fængsel eller er døde.

Nikolaos Lekkas mener dog, at tiderne 
har skiftet:
Fra visse områder er der hentet store 
beløb. Af 4,5 mia. Euro i et område er 
der hentet 2 mia.
Politiet, toldvæsen, ministeriet for borg-
erbeskyttelse samt Lekkas afdeling m.fl. 
arbejder parallelt på sagen. De arbejder 
helt uafhængigt af hinanden. Det er for 
at undgå korruption. Den ene afdeling 
ved ikke, hvad den anden har.

Indtil for 10 år siden bestod hele den 
græske administration af løse sedler fra 
hånd til hånd.
Fra maj i år skal skattevæsenet være 
digitaliseret. 

Afmagringskure:

Man skal passe på med 
afmagringskure. Man kan 
blive så afkræftet, at man 
ikke kan holde sig på 
benene.

Grækenlands økonomi. 
Hvad er problemet?
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Hvad har det med SMCC’s medlemmer 
at gøre?
Selvfølgelig ingen ting; men alligevel:
Selv om mange medlemmer har behov 
for forbedring af alt muligt og lige så 
mange har så utrolige talenter, at de om 
nødvendigt kan lave alt muligt, er der 
selvfølgelig ingen, der laver eller får lavet 
sort arbejde, men hvor går grænsen?

En statsautoriseret revisor (gammel 
MC-ist i øvrigt og han har været til Ele-
fanttræf i gamle dage på en 2 cylindret 
Honda 350) behandlede forleden oven-
stående emne i Sønderborg Ugeavis.
Jeg har forkortet det ned. Han siger:
Der er i Folketinget kommet et lov-
forslag, der skal føre os ud af den 
nuværende gråzone, hvor det er svært at 
finde ud af lovlighed eller det modsatte 
(eller i virkeligheden skal beskattes eller 
ikke beskattes). Følgende vil nu i almin-
delighed være skattefri:

•	 Ydelser	udført	af	familie	og	venner.
•	Hushjælp	udført	af	unge	under	16	år.
•	Hjælp	udført	af	pensionister.

Samtidig vil man skabe gennemskue-
lighed omkring, hvad der udløser skat-
tepligt.

Lovforslaget skal synliggøre for almin-
delige mennesker, hvad der gælder. Det 
skal dog også dæmme op for og besvær-
liggøre sort arbejde. Det understreges af 
krav om, at beløb over 10.000 kr. skal 
gå gennem et pengeinstitut, særlige krav 
til forsikringsselskaber omkring udbetal-
ing af erstatninger og en særlig adgang 
for myndighederne for at udføre kontrol 
hos private.

Vedr. den med familie og venner: 
Her gælder, hvad der er naturligt som 
almindelig hjælpsomhed, gavmildhed 
eller socialt engagement. Venner er 
mennesker, man har et nærtstående 
forhold til som naboer eller arbejdskol-
leger. Men det skal være idealismen, der 
gør det. Er det for indtægten er den gal.
Arbejdet kan være: Rengøring, mad-
lavning, havearbejde, småreparationer, 
træfældning, hjælpe med carport, slå 
græs. Det er i orden at give to flasker 
rødvin.
Men man må ikke udveksle ydelser: 
Mureren må ikke få malet sin bil af  
autolakereren, hvor modydelsen er 
murerarbejde udført hos autolakereren.

Vedr. den med unge under 16 år: 
Det er OK med skattefri betaling for 
arbejde udført i private hjem (babysitte, 
lufte hund, hente børn, slå græs). Men 
det går ikke, hvis den unge udfører 
arbejde for en forening, en virksomhed 
eller lignende. Det skal være under 
private former.

Den med pensionister:
Det er foreslået (gælder ikke i dag), at 
pensionisters indtægter på op til 10.000 
kr. pr. år i private hjem ikke skal be-
skattes. Her taler vi om: Havearbejde, 
husholdning, småreparation i hjemmet, 
børnepasning og lignende. Det er dog 
vigtigt, at arbejdet udføres af en person, 
der er tæt knyttet til hjemmet.
Over for foreninger og virksomheder 
går den ikke.

Poul.  

Sort arbejde i Danmark



Kubikken- 15KTM motorcykler

Historien om KTM motorcykler

Der er en gang sagt, at ingen mennesker 
tilfældigvis kører KTM. Det er noget, 
man har besluttet sig for. Cyklerne er 
meget specialiserede og ikke for alle og 
enhver.

Følger man med i motocross og an-
dre lignende offroad ting, f.eks. ”Paris 
Dakar”, vil man opdage, at KTM i det 
område er meget succesrig. Mærket har 
haft det sværere i road racing.

Jeg hørte om KTM første gang i 1963. 
De avancerede kammerater fik Puch 
knallerter. Men Anker, hed han, fik 
en meget smart og sportslig knallert 
med Puch lignende motor, men uden 
blæserkøling og med mægtige cylinder-
ribber. Den havde navnet KTM. De 
folk kom ofte hen til mig. Jeg havde 
nemlig særlig tæft for at ekspedere 
plomben og af knallertcylindrene, så 
man ikke var hæmmet af den ”lovlig 
lave” tophastighed på 30 km i timen. 
Cylindrene i Puch og KTM havde over-
raskende nok den skavank, at studsen, 
der indeholdt plomben, flækkede i tre 
dele ved slaget. Smeden lærte os i den 
forbindelse, at der noget, der hed sla-
glodning og så var det repareret. KTM 
dukkede for mig op igen senere, da 
Erling Sjøholm i Sønderborg var blevet 
forhandler af KTM cross maskiner. Der 
stod mange cykler i butikken.

KTM betyder i dag ”Kronreif & 
Trunkenpolz, Mattighoven”. Det ligger 
i den østrigske by Mattighoven. KTM 
ejer affjedringsproducenten WP Suspen-

sion (White Power) samt det oprindelig 
svenske MC mærke Husaberg. KTM 
er angiveligt overvejende ejet af den 
indiske producent Bajaj.

Navnet Trunkenpolz: Ja det er sjovt med 
mange tyske navne. De skulle stamme 
fra forfædrenes aktiviteter. En hr. Bauer 
har nok haft en tip-tip-oldefar, der har 
været bonde, en hr. Schneiders var nok 
skrædder, Kahl’s var skaldet, Hölzen-
beins havde træben, Schmidts var smed 
og Trunkenpolz har nok været druk-
kenbolt.

Jeg er bedt om, at tage emnet op:

Hans Trunkenpolz selv (venstre)  
og Kronreif  

Fortsætter side 16
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Fortsat fra side 15

Firmaet startedes i 1934 som kleins-
medje af Hans Trunkenpolz i Mat-
tighoven. I 1937 solgte og reparerede 
man DKW motorcykler, i 1938 blev 
man forhandler af Opel biler og fik på 
det tidspunkt navnet ”Kraftfahrzeuge 
Trunkenpolz, Mattighoven”. 

På et tidspunkt har en person ved 
navnet Kronreif skudt penge ind og 
krævede sit navn med og det blev som 
ovennævnt ”Kronreif & Trunkenpolz 
Mattighoven” og stadig forkortet KTM.
I 1952 begyndte ideen med eget mo-
torcykelmærke at melde sig. Et år 
senere stod en prototypen Moser KTM 
100 færdig. Den havde en 98 cc Sachs 
motor. Moser i navnet nævnes noget 
kryptisk. Hans Trunkenpolz havde 

”Nachkriegsbedingt”, altså på grund 
af forholdene efter krigen en kompa-
gnon ved navnet Moser. Om det var en 
nødvendighed fordi Trunkenpolz ikke 
måtte, ved jeg ikke.

Serieproduktionen af motorcykler gik 
så i gang i 1954 og man producerede alt 
selv lige undtaget motorerne. Disse kom 
fra Rotax og sjældnere fra Puch. Eks-
portmodeller fik også motorer fra Sachs.
Modellerne hed Tourist, Mustang eller 
Tarzan. I 1957 kom verdens første 
”knallertscooter” (altså scooter på 50 cc) 
til verden. Den hed Mecky.

Også til race udviklede KTM cykler. 
Der var motorer fra bl.a. MV Agusta og 
senere udviklede den berømte konstruk-
tør Ludwig Apfelbeck en ny motor. I 
1960 kom den populære scooter Ponny 
I og i 1962 kom Ponny II. I midten af 
60-erne begyndtes trædecykelproduk-
tion. I 70-erne blev en avanceret knal-
lert (50 cc) med bl.a. magnesium-hjul 
markedsført. Den havde en tophas-
tighed på 100 km/h og det var en sensa-
tion. Trædecykler produceredes fortsat.

KTM Duke 690 cc

Moser KTM 100
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På dette tidspunkt begyndte de gode 
resultater at vise sig i Motocross.

På den tid døde Kronreif og Hans 
Trunkenpolz døde lidt senere. Omsæt-
ningen var på et tidspunkt ca. 25 mio. 
kr. og der var 180 medarbejdere i KTM.
KTM producerer i dag bl.a. crossere, su-
permotarder, sportsmotorcykler og knal-
lerter. De er nu ved at lave en avanceret 
mellemting mellem en sportsvogn og en 
gocart, som de kalder X-Bow.

Motorcykelsport hvor KTM gør sig 
gældende består af en bred vifte. For 
en amatør som mig er det vanskeligt at 
finde ud af hvad denne vifte egentlig 

i alt består af. Mange ting af det 
såkaldte offroad ligner hinanden 
og cyklerne er ofte skåret over den 
samme læst. Der er alligevel for-
skelle.

I gamle dage var der efter min 
hukommelse trial og moto cross. 
Men det er i dag anderledes og 
hvad reglerne er og hvad materiel-
let egentlig består af er vanskeligt at 
finde selv fra Internettet. Der står 

her snesevis af arrangementer, deltagere 
og vindere inden for utallige grene; men 
hvad forskellen er på dem står ingen 
steder. KTM har gjort det godt inden 
for det overordnede begreb motocross.

Kaj fra Kajs MC har været behjælpelig 
med at forklare hvad der er hvad:
Motocross er det vi kender fra gamle 
dage og er nok udgangspunktet for of-
froad.

Der er forskellige klasser.
MX1, der er kongeklassen og svarer 
til den gamle 250 cc totaktsklasse. I 
gadebilledet er 2 taktere på grund af 
forureningen helt på vej ud. Da motor-

KTM Tourist 

Mecky

Fortsætter side 18

Comet eksport med 
Sachs motor
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Årets Paris 
Dakar sejrherre 

Cyril Despres

sporten officielt bidrager til udvikling 
af hverdagskøretøjer, skal den afspejle 
de teknikker vi bruger her og 4 takts 
maskinerne har holdt deres indtog. I 
forhold til motorstørrelsen er der mere 
knald på 2 taktere og af den grund er 4 
takterne i klassen på 450 cc og så med 
den samme effekt.
MX2 er den gamle 125 cc klasse. 
Forholdene er de samme som MX1. 4 
takterne i MX2 er 250 cc.

Der findes også den gamle 500 cc klasse. 
Den kaldes MX 3 og har 4 taktere op til 
650 cc. Den er ved at blive faset ud.
Ellers deltager KTM i: WMX, Super-
cross, Supercross Lites, Indoor Super-
enduro, Extrem Enduro, E3, E2, E1, 
IDM endurocross, Stadioncross, Free-
style, Supermoto og hvad ved jeg. Hvis 
nogle ønsker at dykke helt til bunds i 
dette og har internet, skal man slå op på 
FIM under ”Technical o.s.v.".

Ellers vises her billeder af KTMs for-
skellige modeller og til slut de nye 
modeller..

Hvis nogen er interesseret i at prøve 
motocross er men velkommen til at 
kontakte Kajs MC. Kaj vil være be-
hjælpelig på alle måder.

KTM RC8 1200 cc

X-Bow

Fortsat fra side 17

KTM battericykel

KTM SFX 450 Cross
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Mekanisk Museum Sønderjylland
Fam. Lansink
Lundtoftvej 6A Hokkerup
6340 Kruså Danmark
+45 74676674  / +45 60604810

lansink@mail.dk
www.mekanisk-museum.dk

Tidligere Hebru Fabrikken

 Ve
terantræf & Stumpemarked 21 og 22 juli 2012

MEKANISK    MUSEUM    SØNDERJYLLAND
AFHOLDER

VETERANTRÆF VED MUSEET I HOKKERUP
LØRDAG DEN 21 UND SØNDAG DEN 22 JULI 2012

FRA KL 10.00  –  TIL KL 17.00.
ALLE VETERANKØRETØJER ER VELKOMMEN !!!!! 

Ved  siden af udstilling vil der ogsa være mulighed for at saelge din 
veteran relaterende ting. Til deltagere er der mulighed for overnatning 
med telt, campingvogn, mm. Hvis du vil have yderlige oplysninger 
henvend gerne på nedenstående adresse.Tilmelding nødvendig senest  
den 1 juli, pa e-mail eller skriftlig.
Entre besøger: 50 Dkr. Inkl. Museum.
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Kommende arrangementer

Torsdag d. 3/5 kl. 19.30 
er der varme hveder hos Teddy.  
Tilmelding nødvendig på tlf. 7468 5820 
senest en uge før. Det er Tornhøjvej 25 
i Tumbøl.

Søndag d. 6/5 kl. 10  
er der fællestur. Mødestedet er stranden 
i Åbenrå. Se evt. hjemmesiden.

Kristi himmelfartsdage d. 17-20/5 
Steens Edertal tur er overtegnet - 28 
personer er meldt på.

Onsdag d. 23/5 kl. 19 
er der hos Adelheid og Ingolf på 
Posekærvej 34, Åbenrå foredrag om og 
kursus i MC tur til Island. Der er plads 
til ca. 20 personer. Tilmelding senest en 
tre dage før på tlf.:74 63 26 48. 

Oldtimeren i Gråsten d. 26/5
Vi regner med samme procedure som 
hvert år (at Lions henvender sig).

Maj

Juli
Weekenden d. 21-22/7
er der tur til Touring Camp i Nødager 
på Djursland. Hyttebestilling i god tid 
på tlf.: 86 39 28 15. Man skal være 
medlem af MCTC (se dog campens 
hjemmeside). Bliv der blot i flere dage!

Søndag d. 29. juli 
er der klubtur. Afgang fra stranden i 
Åbenrå. Man skal holde sig opdateret 
via hjemmeside. Har man ikke denne 
mulighed kan man kontakte Jan.

Nærmere forklaring til Bolderslev 
rasteplads: Rastepladsen ligger på 
Hellevad-Bovvejen umiddelbart syd 
for Kohbergs Brødfabrik på den 
østlige side. Pladsen er anvist ved 
skiltning.

August
Onsdag d. 8. august kl. 19.30 
er der grill i Åbæk. For interesserede er 
der fælleskørsel fra rastepladsen i Bold-
erslev kl. 19 (Kurt Olsen fører an). 

Juni

Lørdag d. 2/6 kl. 9-11
er der Mølleløb. Roberts MC, Guderup 
holder kaffe kl. 9 til 11. Derefter kører 
vi ud på Jans planlagte tur. Dagen slut-
ter hos Ingrid og Poul i Frederiksgård 
om eftermiddagen.

Søndag d. 17. juni kl. 10 
er der klubtur. Afgang fra stranden i 
Åbenrå. Man kan holde sig opdateret 
via hjemmeside. Har man ikke denne 
mulighed kan man kontakte Jan.

Juni
Onsdag d. 20/6 kl. 19 
(ikke selve Sankt Hans aften)
er der Sankt Hans arrangement hos 
vinavlerne Henrik og Pia på Nørreskov-
vej nr. 24 i Genner. Vi mødes kl. 19. 
Henrik har gang i grillen og hver med-
bringer egen fortæring. Der er ingen 
tilmelding.


