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Redaktørens firkant
Det har været vinter og MC-livet rundt 
omkring har været præget af denne tid. 
Alligevel må man da sige, at SMCC 
har holdt skruen i vandet en del af 
tiden. Det kan man nemlig se af dette 
blad.

Når du læser, er det blevet maj måned 
og den travle tid står for døren.
Jeg har lavet en ny rubrik. Den hed-
der ”Nyt fra og om medlemmer”. 
Den svarer til det andre blade kalder 
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Jan Pharao:  Turkoordinator. Modtager forslag til ture.
Leif Andersen:  Webmaster.
Steen H. Eriksen:  Markedsføring.
Jørn Maron:  Kontaktperson til MC-klubberne i 
 ”Sydregionen”.

Redaktion:
Poul Petersen
Layout: Merethe Lyck Nielsen.

Bankkonto:
Arbejdernes Landsbank, Sønderborg: 5397-0242615

Deadline:
Deadline for stof til bladet er datoen d. 10 i
månederne januar, april, juni og oktober.

Bestyrelsen i S.M.C.C.
Formand: Poul Petersen, Rugløkke 16. 6430 Nordborg. Tlf.: 
74 49 12 03. Mail: pp@eucsyd.dk
Kasserer: Erika Johannsen, Orla Lehmanns Vej 1. st.tv. 6400 
Sønderborg. Tlf.: 26 27 22 57. Mail: ejo@kanik.dk
Best.-medl.: Jan Pharao, Lergård 19. 6200 Åbenå. Tlf.: 51 26 
69 05. Mail: janph@-pharao.dk
Best.-medl.: Leif Andersen, Orla Lehmanns Vej 1. st.tv. 6400 
Sønderborg. Tlf.: 26 27 52 70. Mail: leif@kanik.dk
Best.-medl.: Steen H. Eriksen, Djernæsvej 119, Hoptrup. 
6100 Haderslev. Tlf.: 30 70 98 33. Mail: steen-vivi@mail.dk
Suppleant: Jørn P. Branderup, Bag Hjelm 19. 6200 Åbenrå. 
Tlf.: 74 62 75 25. Mail: jpbranderup@hotmail.com
Suppleant: Jørn Maron, Bækvej 1, Sjellerup 6430 Nordborg. 
Tlf.: 20 25 03 30. Mail: mc-sjov@bbsyd.dk

læserbreve. Har du noget at fortælle, 
noget du vil overbevise folk om, en 
særlig oplevelse eller andet, så send en 
mail med det til undertegnede. Min 
mailadresse findes på side 2. Overvej 
om det ikke var noget for dig at skrive 
lidt til bladet. Der vil være stor in-
teresse for det og mange vil læse det. 
Ikke alle 160 medlemmer læser nemlig 
hjemmesiden. Jeg har åbnet ballet med 
beretning om et markant medlem, der 
har rundet de 70 år. 

Når børnene havde fået 
sminkedukke til jul. 
Læs mer på side 14. 
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Lederen
Lidt om Harzenturen: Lige her i skriv-
ende stund sender Steen en oversigt over 
deltagere. Hele 34 personer har meldt 
sig på. Det er da fornøjelig læsning. Det 
bedste ved det hele er da nu, at der har 
meldt sig så mange nye på. Det lover 
godt for fremtiden.

Lidt om spørgeskemaundersøgelsen i 
dette blad: Der har på klubbens hjem-
meside verseret en debat om det for-
nuftige i at lave og offentliggøre resul-
tater af sådanne undersøgelser. Det kan 
hjælpe os eller bruges mod os. Køres 
f.eks. færre km. end man tror, ja så er 
der flere ulykker pr. km., end forudset. 
Det kan bruges mod os. Eller modsat: 
Kører vi mere end det, så vil kritikerne 
f.eks. påstå, at MC kørsel, ofte ren 
lystkørsel, er unyttigt ressourcespild og 
belaster samfundet. Man kan vende sig 
mod alt. Kun fantasien sætter grænser. 
Man kan være sur på hestesport og 
mangfoldig trailerkørsel med 4-hjul-
strækker til alle landsdele, folk, der 
kører i bil til fodboldkampe og al anden 
fritids ting.

Afhængig af hvad folk mener, kan 
alt bringes til torvs. Længe før denne 
debats opståen, har jeg sendt hovedre-
sultaterne til ”Klubsiderne” i Touring 
Nyt; men sådan er det. Antagelig kører 
vi i SMCC i snit ca. 6000 km/år, hvor 
måske halvdelen er lystkørsel. Det er 
ikke meget.

Efter debattens opståen, har jeg dog 
spidset mine resterende sanser: I Tysk-
land høres meninger om afskaffelse af 
motorcykler (senest en politichef, dog 

beklaget af hans talsmand og angivet 
som en privat mening, men alligevel), 
vejstrækninger lukkes for MC-er o.s.v. 
og bare tag læserbrevene om emnet i 
de tyske motorblade. Årsagen er mange 
ulykker og nervøse beboere på grund af 
”papegøjer” i bjergområder. I fagsproget 
her er en papegøje en i farvestrålende 
lædertøj beklædt MC-ist i høj fart på 
racermotorcykel.

Det bliver ikke nemmere. Måske er det 
faldende antal motorcykler en fordel 
for os, der er tilbage. Måske er tavshed 
guld, godt hjulpet af det faldende 
ulykkestal. Ifølge Søren Mørchs bog ”24 
Statsministre” hyldes socialdemokraten 
Stauning og venstremanden IC. 
Christensen som de dygtigste danske 
statsministre; de kunne holde kæft.

Hilsen Poul

Ejendommeligt  
(af storm ’P’):

Det er ejendommeligt at tænke sig, 
at der findes bevaret porcelæn fra 
det sekstende århundrede, når man 
betænker, hvor 
meget der er 
slået i stykker 
siden den tid!
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Lørdag d.4. maj kører jeg en tur til 
Holstebro hvor Jyske Dragonregiment 
holder åbent hus, så hvis du har lyst til 
at se en gang militært isenkram, så kom 
bare med. 

Turen starter ved samkørsels-pladsen 
ved Rødekro motorvejsafkørsel (70) 
kl. 07:30 (kom gerne 5 min før). Husk 
at tanke mc’en.

Vi holder en pause undervejs. Det 
bliver i Give på 7-elleven tanken på 
Diagonalvejen/Tykhøjetvej, så tag evt. 
en tår kaffe(eller anden drikkevare) med 
og lidt spiseligt, hvis nu sulten skulle 
melde sig. Ruten vil blive lagt på www.
tourstart.org og link via hjemmesiden 
www.smcc.dk. Hvor der også vil være 

Kommende arrangementer - se datoer på bagsiden af bladet

Mekanisk Museum, Hokkerup og  
RC parken Søgård
Mekanisk Museum, Hokkerup og RC 
parken Søgård, der er en af Europas 
største RC parker for fjernstyrede mo-
deller. Både danske og tyske medlem-
mer fra de tre klubber (bil, fly og skibe) 
gør brug af anlægget. 
Entré museum i Hokkerup 50 kr.  
RC park er gratis. 

et program for dette åbent hus arrange-
ment
På kasernen i Holstebro vil der være 
mulighed for at spise i cafeteriet til 
rimelige priser (skal nok forvente en 
lang kø).

Det hele slutter kl. 16, hvorefter man 
selv finder hjem, der vil også være mu-
lighed for fællestur hjem.

OBS. OBS. OBS
Turen gennemføres ikke i regnvejr og vil 
så være aflyst.
I tvivlstilfælde ring 51 26 69 05 eller 
hold øje med hjemmesiden

Giv gerne et praj om du deltager på tlf. 
51 26 69 05 eller mail janph@j-pharao.
dk senest dagen før

Jyske Dragonregiment, Holstebro

Fjernstyringen på RC er nok ude af drift 
i regnvejr. 

Afgang fra Stranden i Åbenrå d. 18. maj 
kl. 11.00 (SHE). 
Se mere på: http://www.rcparken.dk/
dansk/praktiske_oplysninger.php
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Vi havde, som mange er oplyst om, til 
d. 8. juni planlagt et stort arrangement 
med Max MC i stedet for Mølleløbet. 
Vi skulle bl.a. prøve hans demo motor-
cykler. Max MC har meldt fra her lige 
op til deadline og angiver personale-
mangel som årsag.

Jan og Leif har arrangeret en erstatning 
og vi håber på god deltagelse. Det er 
således:

Vi mødes kl. 9.00 ved City Køreskolen 
på Porsgrunngade 2 i Sønderborg.

Klubben er vært ved kaffen. Medbring 
selv rundstykker og til senere evt. mad-
pakken. Som altid giver klubben pølser 
mm og som altid er det hos Ingrid og 
Poul i Frederiksgård, hvor vi afslutter 
turen.

Mølleløbet som erstatning for 
arrangementet som Max MC indbød til

Den 3. august vil der være en tur til 
Hamborg. 

Start fra rulletrappen i Kruså kl. 08:30
Tilmelding senest 14. juli kl. 20:00; 
men før vil også være godt, da jeg skal 
bestille entre for grupper (vi skal gerne 
være mere end 15 i en gruppe, så er der 
visse fordele). Entre koster 12 euro + 
evt. parkeringsafgift, så medtag gerne 
kontante penge

Jans Hamborgtur den 3. august
Vi besøger Miniatur Wunderland, der 
er verdens største model jernbane anlæg 
med sammenlagt over 13 km jernbane 
og alt, hvad dertil hører
Bindende tilmelding på 51 26 69 05 
eller janph@j-pharao.dk

Hilsen turkoordinator
Jan Ph

Små tykke betjente væk fra gaderne:
Det forlyder af JydskeVestkysten, d. 10. marts 2013, at 
ovennævnte skal væk fra gaderne i hvert fald i Hanoi 
(Vietnam). Man har sat ind for at komme korruptionen 
til livs. En overvågning af betjente på tjeneste giver, at 
små tykke betjente er de værste til at opkræve bøder og 
stikke pengene i egen lomme.

Små tykke betjente ...
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60 ærter og 20 schnitzler. 
Det giver 80 deltagere, 
og det er mange.

Folk glæder sig over igen 
at sidde sammen. Det 
lykkedes ikke for alle, 
idet schnitzelfolket blev 
anbragt ved et bord for 
sig, kvilket der var lidt 
skuffelse over.

Til den gode side vægter, 
at maden stod mål med 
(eller over) forventningen 
samt at det Petersen-ske 
foredrag om turen til 
Island på MC var godt. Grinagtigt var 
det jo, at danskerne på deres racercykler 
mødtes med de samme forbavsede 
tyskere på deres klatrecykler med 10 
GPS-er og Stollenreifen (knopdæk) på 
de samme ”ufremkommelige” steder. 

Gule ærter den 27. januar

Også sjovt, at islændingene med alt de-
res varme vulkanske vand sparer på det 
kolde vand. Knud Oluf var vist skældt 
blevet ud for at hælde det kolde vand 
ud. Det må man kun med det varme. 

Flere steder havde man nedgravet 
varmeslanger i fortove og på gårdsp-
ladser. Så smelter man sne og is væk 
og undgår at skulle skovle.
Jeg har vedr. priser haft fat på kro-
manden og næste år holder man alle 
priser adskilt. Der kunne komme 
uheldige kombinationer af bestill-
inger, der gjorde det dyrere. For mit 
eget vedkommende betalte jeg 150 
kr. for ærter, flæsk, hamburgerryg, 
kålpølser, 1 øl og kaffe 150 kr. Det 
synes jeg ikke er dyrt.

Hilsen Poul

Klaus og Vivi

Deltagerne
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Redaktøren kunne ikke 
selv være til stede og af 
den grund er nedennævnte 
andenhåndsoplysninger.

Teddy har sendt en række 
billeder og Kirsten fra Kajs 
MC gav navnene på vind-
erne så godt, som det nu 
var muligt. 

Tak til Kirsten og Peter 
Juhler for at skaffe tønde 
og slik.

Kongetitlen i den store 
klasse løb Jørn Maron med. 
Til lykke med det.

Prinser blev Karina Jensen 
og Anders Alberg (på en 
cykel).
Blandt børnene blev Lukas 
konge og prinsen blev  
Camilla Johannsen på 11 
år.

Tøndeslagning d. 10. februar:

Hygge bag efter.

Barnekongen

Karina og Anders

Steen
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Tirsdag d. 19. marts holdt Kaj og 
Kirsten reception i den anledning. 
SMCC var som alle andre invit-
eret.  
Kasserer Erika var på stedet med 
en lille present fra os. Hun havde 
selv lavet den smukke kurv og 
kortet. 

Forretningen var stuvende fuld 
og der var dækket op hvor der var 
plads. Dejligt rødt oksekød med 
al muligt tilbehør. Det skal også 
siges, at gavebordet var fuldt.

Folk glemmer ikke. Der var mødt 
alle mulige gamle motorcyklister 
op.  
Alle huskede hinanden. 

Kajs MC holdt 35 års firmareception og Kaj 
holdt sin 60 års fødselsdag:

Kaj er på udstilling i Gasa hallerne 
i Ragebøl i december 1982. 

Kaj og Verner på dagen.

Gode råd ved uheld i Tyskland - det må så også gælde i Danmark:

•	 Fotografer alt og hold ellers stort set kæft (tavshed er guld).
•	 Få navn og alle numre på modparten. Få navne på alle vidner.
•	 Din modparts forsikringsselskab er bemandet med professionelle, hvis opgaver 

er at billiggøre sagen for modparten. Skaf en uafhængig advokat. Find ud af, om 
din forsikring betaler for ham.

•	 Man er kun forpligtet til at oplyse navn og bopæl. Henvis til din advokat og ti 
ellers stille.

•	 Noget af det vigtigste, særlig ved nyere køretøjer er satsen for tab af værdi på 
grund af at køretøjet har været skadet. Her bliver man normalt kraftig snydt.

•	 Har man fået fysiske men af uheldet, nytter det ikke at gå til lægen for sent. Gør 
det straks. Selv lille invaliditet eller gene gives der erstatning for. Det gælder også 
lægemidler og taxikørsel for patienter.

•	 Pas på med at forhandle en erstatning på plads. Du mister muligheden for senere 
invaliditetsrente, omkostningsdækning for kosmetiske operationer og for evt. 
forhøjelse af erstatning for svie og smerte.

•	 Forlang omkostningsdækning. Det er for telefon, porto kørsel mm. I Tyskland er 
det 30 Euro.

Poul  
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Det var et godt kursus. Der kom dog kun 8 personer. Måske har der været for me-
gen vinter i folks hoveder. Flere har ofte fortalt om problemer med at bruge hjem-
mesiden til mere end kun at kikke på.

Kurset aflystes på grund af manglende tilmelding. En årsag har nok været den store 
mængde vejsalt og det kolde vejr. Der vil ikke blive afholdt flere kørekurser. Der har 
også været afholdt nogle stykker. Undertegnede redaktør har haft meget ud af det 
kursus, jeg deltog på.

Hjemmesidsekursus på Porsgrunngade d. 24. marts:

Kørekurset d. 6/4:

Jeg faldt over en artikel i et tysk blad om 
reglerne og jeg blev noget overrasket. 
Mange af os kører dog lidt rundt i Tysk-
land, og meget af det er godt at vide. 
Reglerne gælder over alt i Tyskland.
•	  Tågebaglys må kun anvendes, hvis 

sigtbarheden er under 50 meter (en 
håndboldbanelængde eller halvvejs til 
det næste af vejens 100 meter mærke). 
Bøden er 10 Euro for at køre med 
lyset tændt ved længere sigtbarhed.

•	  Højeste kørehastighed med tågelyset 
tændt er derfor 50 km/h. Straffen for 
ikke at rette sig efter det er 80 Euro i 
bøde og et punkt i Flensborg.

•	  Den, der overhaler en forankørende 
under disse forhold står til bøde på 
120 Euro og 4 punkter i Flensborg.

Poul.

Kørsel med tågebaglys (i hvert fald i Tyskland).

Er du ved at blive en smule gnaven, så 
er her måske en forklaring. The Tele-
graph skriver: 
Fra 52-års alderen begynder humoren 
nemlig at svigte, og især mænd bliver 
mere vrisne.
Jo yngre jo sjovere: Børn griner 
gennemsnitligt 300 gange dagligt. 
Det svigter hurtigt. Allerede i teen-
ageårene griner vi kun seks gange 
dagligt.
Faktisk er mænd i 60-års alderen hele 
fire gange mere vrisne end kvinder på 
samme alder. 

Samtidig med at humoren begynder 
at svigte, påpeger forskerne, at denne 
aldersgruppe er den flittigste, når det 
gælder at klage over forskellige ting.
Samtidig bruger denne aldersgruppe 
gennemsnitligt 1 time og 41 minutter 
på at bekymre sig dagligt. 
Forskere understreger, hvor vigtigt latter 
er for helbredet.

Hvis de gnavne, gamle mænd vil leve 
et sundere liv, så må de bekymre sig 
mindre.

Svigtende humor
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D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…Dato 11/5 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.
Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ ve vos….

Vi hofer å dajlæ  vær i år…
Brum brum   Helle/Sjøgge  Ulla /Geert….

Kuns numme 7 Internasjonal Fjelbytræf
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Motorcyklen Ural (fortsat fra februar nummeret):

De første motorcykler til 
fronten 
l slutningen af februar 1942 kunne lMZ 
levere de første motorcykler til fronten. 
De fik sammen med fabrikken i Gorkji, 
leveret dele fra flere af de samme 
underleverandører. Det gav stadig 
flere problemer ved slutmontagen, 
hvor kvalitetsnormerne på de leverede 
dele var faldet så meget, at tingene 
ikke altid  længere passede sammen. 
Fabrikken i Gorkij fik leverancer som 
Irbit skulle have haft og omvendt. l 
sommeren 1942 lå lMZ således brak, da 
de manglede de rigtige leverancer fra de 
forskellige underleverandører.  
Leverandørerne havde selv p.g.a. krigen 
problemer med anskaffelse af div. 
råprodukter til fremstilling af delene. På 
trods af dette blev der fra fabrikkerne 
i årene 1942 og 1943 leveret fra lrbit 
3780 stk. og Gorkij 2694 stk. M-72-er 
til fronten. 

Lige fra starten var M-72-eren på nær 
større tank og bøjler en total kloning af 
BMW R 71-eren. 
Det var ikke fordi de russiske ingeniører 
ikke selv havde nogle ideer til en modi-
ficering af modellen. Man havde fra 
højeste sted fået at vide, at man ikke 
måtte foretage nogen som helst æn-
dringer, før der var høstet brugserfar-
inger med dyret. 

l slutningen af 1943 havde man fra 
frontindsatsen gjort så mange erfaringer 
at man kunne forbedre den på flere 
svage punkter. Bl.a. blev koblingen nu 
lavet med Ferodo i stedet for tekstil 

belægning. Koblingens arm blev også 
ført opad så den ikke længere kunne 
aktiveres af mudder o.s.v. Der blev også 
lavet et andet fod-gears arrangement og 
udvekslingen i bag navet blev sat ned 
fra 3,86 til 4,62 dette gav en ringere 
tophastighed, men en bedre terrænmo-
bilitet. Den bagerste del af stellet blev 
også forstærket og tilføjet nogle svejste 
hjørner, også sidevognshjulsophænget 
blev tilføjet forstærkninger. 
Fra starten af 1944 og til slutningen af 
krigen blev der fremstillet 3993 stk. i 
lrbit og 2882 stk. i Gorkij med disse 
ændringer. 

l 1944 eksperimenterede man med at 
bygge sidevognen i lettere materialer fra 
bl.a. fly industrien for at kunne bruge 
den til transport af tungere skyts. Disse 
forsøg med bl.a. krydsfiner gav maski-
nen en vis ustabilitet, så disse forsøg 
indstillede man. 

Indtil 1946 blev sidevognen bygget på 
Automobilfabrikken GAZ i Gorkij. 
Til M-72-eren blev der også udviklet et 
sidevognstræk. Denne model kom til at 
hedde M-73. Ud til hjulet var der ikke 
noget differentiale, men anordningen 
kunne kobles fra. Sidevognshjulet havde 
også en bremse som ligesom baghjulet 
blev aktiveret frafodbremsen. Ud til 
dette sidevogns hjuls bremse var der i 
starten et reb. 
Flere test ved hæren viste at M-73`eren 
havde en tydelig forbedret terræn mo-
bilitet. 

Fortsætter side 12
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På grund af det manglende differentiale 
var det ikke muligt at køre gennem 
et sving m. kort radius. Motorcyklen 
reagerede knap nok når man drejede på 
styret med systemet sat til. M-73 blev 
dog grundet den gode terrænmobilitet 
hurtig populær ude på slagmarken. Et 
differentiale indbygget i dette arrange-
ment fravalgte russerne til at starte 
med, da det var svært at reparere ude i 
marken for menigmand. 

Små jeeps afløser M-73: 
Ved krigens slutning stoppede man 
produktionen af M-73`eren, da div. 
små jeeps med ny tilført 4 hjuls træk nu 
kunne afløse motorcyklen til ekstrem 
terræn kørsel.  
Der er nok intet, som har været skyld i 
flere udviklinger/opfindelser end krige.

Russerne fik således masseproduceret 
en speciel maskingevær transporter. 
Man lavede ganske enkelt en lille slæde, 
hvorpå der bag et panser¬skjold kunne 
ligge en skytte og en kører. Slæden blev 
drevet af en M-72`er motor, hvorpå 
man havde monteret en passende propel 
som ved fly.  
En håndfuld af disse slæder blev sat ind 
på de snedækkede slagmarker og viste 
sig også i effektive svære ildkampe. 

Bedre materialer efter 
krigen. 
Efter krigen var der igen bedre mate-
rialer til rådighed, og en forbedring af 
M-72`eren kunne fortsætte. Man flyt-
tede i 1951 slutmontagen fra Gorkij til 
Kiew hvor man nu også her kunne lave 
M-72`eren. 

Fra 1954 kunne nu også civile (som ind 
til dato kun havde små 2 takt og div. 
krigsbytte MC’er stillet til rådighed) 
købe M-72`eren, hermed blev farverne 
olivengrøn og mørkeblå som hovedsage-
lig blev afsat til deres Politi. Der blev 
også lavet en sort civil udgave. 

Uden væsentlige ændringer blev M-
72-eren lavet frem til 1956. Umid-
delbart før og samtidig efter fulgtes 
denne model af flere andre modeller. 
Den oprindelige model M72 købte 
Kina (som russerne var allierede med) 
licensen til. Kineserne laver den stadig i 
dag under navnet Chang Jiang 750. 

l Irbit havde man før og efter afkaldet 
på den oprindelige version ændret 
lidt på teknikken. Nogle af de mere 
væsentlige ændringer, var at man nu 
lavede den med torsionsaffjedring på 
sidevognshjulet. Nye typer lejer blev 
også tilføjet bl.a. knastakslen, her fik 
den rigtige lejer i stedet for bronze. En 
ny type nav af stål gjorde også, at egerne 
kunne laves uden krop. Disse modific-
eringer betød også at den nu fik navnet 
M-72 M. 

En ny topventilet motor som stadig 
befandt sig i forsøgsstadiet, kom på 
markedet umiddelbart før den sidste 
M-72 M i 1961 løb af samlebåndet. 

Fortsat fra side 11

Sneleoparden med skivebremser
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Fortsætter side 14

Denne nye top ventilede 650 cm3 
version, er den som stadig produceres 
i Irbit, den er blot gennem de seneste 
årtier løbende blevet udviklet.

I Kiew var historien om M-72-eren 
ikke slut. Her lavede man fra 1956 en 
M-72 N med kort alu. svinggaffel foran 
og aluminiumsnav på hjulene. Efter 3 
års produktion afløstes modellen af en 
K-750 model som adskilte sig en del fra 
M-72`eren. Den har svinggaffel bag i, 
med oliestøddæmper ”ligeledes på side-
vogns-hjulet”. Frihøjden ændrede man 
nu til155mm. i stedet for de l35mm. 
som M-72-eren havde. Den lille sving-
forgaffel blev dog bibeholdt. 
Flere andre detaljer blev også tilføjet 
såsom automatisk justerbare bremser, 
en ekstra olieskrabering på stemplerne, 
andre topstykker med større kølerribber, 
bundkarret fik også større køleribber 
osv. Disse motorændringer gav en tæt-
tere motor med en mere ideel arbejds-
temperatur, samt ny ydelse på 27 HK i 
stedet for 22 HK. 

De sidste moderniseringer som denne 
sideventiler gik i gennem, fik den i 
1963. Her fik den rotations tændings 
forstiller, gearkassen blev forbedret og 
den fik en rigtig teleskopforgaffel. Alle 
disse forbedringer, som den gennem de 
sidste par år gennemgik, gjorde nu også 
modellen mere drifts stabil, og prob-
lemer med at en overophedet motor 
kunne sætte sig, var nu fortid. 
K-750 M som den nu kom til at hedde, 
producerede man frem til 1977, side-
løbende med en topventilet K-650 
version. 
Ural stoppede produktionen af den 
sideventilede motorcykel i 1961, hvor 

Dnepr kørte konceptet godt 20 år 
videre. 

Hæren, som over en periode udeluk-
kende var aftager af KMZ produktion, 
stillede fra starten af krav til at de skulle 
modtage motorcyklen i en så simpel, 
brugbar og holdbar kvalitet som mu-
ligt. Det gav lidt problemer med en 
lang leveringstid. Til gengæld blev det 
en meget populær maskine hos opklar-
ingstropperne, nyheds tjenesterne og 
militær politiet. 

I 1964 lavede man en model MB-750, 
Denne version produceret i 1964 havde 
træk (kopieret fra M-73) til sidevognen 
uden differentiale. Trækakslen gik ikke 
gennem rammen ”som på BMW R75 
og Zundapp’s version” men var mon-
teret på rammen. 
Man havde nu valgt et træk som kunne 
give sig lidt. Om det var en slags har-
dyskive, eller en friktionskobling, 
melder historien ikke noget om. 
I hvert fald var overgangen fra kørsel 
på løst til fast underlag ikke så hårdt 
ved maskineriet, den var nu også mere 
manøvredygtig i sving. 

Ural offroad
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I 1973 skiftede den navn til MB-75O 
M. men kun med ganske få ændringer. 
Til det civile marked. 
I 1977 producerede man en MT-12 
version som var K-750-erens afløser. 
Denne var for første gang beregnet også 
til det civile marked. Den var blevet 
tilført automatkobling og bakgear. 
MT-12-eren blev lavet i flere versioner, 
nogle med en sideventilet motor kom-
bineret med gearkasse og i det hele 
taget et design, som var beregnet til den 
topventilede motor. Modellen havde 
også træk på sidevognshjulet, dog med 
differentiale imellem. 
Denne version lavede man frem til 1982 
som var det sidste produktions år for 
den sideventilede maskine. 

Ud fra dette skal forstås, at en russer 
som har en model betegnelse, ikke er 
ensbetydende med at andre ligesindede 
modelbetegnelser gør disse maskiner 
ens. 

Det endte alligevel med at russeren med 
træk på sidevognshjulet blev en populær 
maskine. Faktisk overtog en ny model 
MT-12erens koncept. En M-16er som 
man år tilbage havde bygget udelukk-
ende til militæret, videreudviklede man 
med et spær bygget ind i differentiale 
huset. Dette kunne aktiveres via en 
trækstang som gik op til et vippehånd-
tag påmonteret en bøsning som var 
svejst på stellet lige under tanken i højre 
side. MT-16-eren laves så vidt vides 
stadig den dag i dag.  

Fortsat fra side 13

Dette er en personlig hyldest til en gam-
mel ven, som jeg og andre nu har haft i 
en menneskealder.

I motorcykelkredse er Kaj en institution 
og berømt i det ganske land (eller måske 
skal man sige ”var”). Tiden er jo gået, 
mange af de gamle er også gået, og de 
nye opkomlinge er kommet for sent til 
at kende Kaj i sine velmagtsdage. Han 
fik navnet ”Porno-Kaj”. Dette kom på 
grund af alle de ikke helt stuerene histo-
rier, som han kunne holde hele sovesale 
vågne med nætter igennem under MC 
træf i det ganske land, - og det er rigtigt: 
på Blue Star Camping i Holland kom 
der en tilfældig dansk MC-ist hæsblæ-
sende: Nu havde han endelig mødt den 

kendte Porno  
Kaj: Kaj har  
altid eksisteret  
og han var  
med til at stif- 
te SMCC.  
Han har endda været med til at stifte 
MC Tour-
ing Club. I 
velmagtsdagene var Kaj i besiddelse af 
en del temperament, og det har betydet 
protester og udmeldelser. Kaj har også 
besiddet den gode egenskab, at han har 
formildet sig på trods af alle fjolserne 
og til glæde for alle meldt sig tilbage i 
foldene.
Jeg mødte Kaj første gang i 1965. Han 
kom til det omrejsende Steins Tivoli i 

Nyt fra medlemmerne: 
Medlem Kaj Hansen, Søgård blev 70 år d. 25. marts

Fødselaren i dag.
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Rinkenæs sammen med en fyr på vist 
en AJS. Kaj kørte på en BMW med 
boxermotor og kardantræk lige som 
politiets og det var ganske usædvanligt. 
Enhver kunne fra Politikens håndbog 
kaldet ”Motorcykel og knallert” (den var 
på Rinkenæs bibliotek) forvisse sig om, 
at sådan en BMW var langt dyrere og 
bedre end alt andet.

Senere var vi faste gæster på spritbåden 
fra Kollund om lørdagen. Kun en øl 
var der råd til; men fællesskabet var der. 
Kaj deltog og fortalte, at han var 26 år. 
Det var meget høj alder; men vi følte os 
godt tilpas i hans selskab og han følte sig 
aldrig bedre end andre.

Kaj har altid omgivet sig med store og 
dyre motorcykler. Han kørte mange 
km. og hvis man manglede selskab til en 
tur, skulle man bare spørge. Han kørte 
med til hvad som helst, hvor som helst 
og hvornår som helst. Hans mor sagde 
engang til mig, at hans motorcykel vist 
ikke kunne tåle at blive kold.

Som det forstås, har Kaj været en gevinst 
for ethvert selskab og han har været 
børnenes ven. Det kan også ses af de 
billeder, man har på tager af ham gen-
nem årene (se side 2). 80 % er med øl 
på bordet og jeg har gennem alle årene 
aldrig set ham mere end højst kvart 
beruset. Kaj er kun sur og utilfreds, når 
han får sit nye og elegante festtøj ødelagt 
af gløder fra hensynsløse rygere.

Aviser holdes og læses som altid med in-
teresse, TV aviser følges og alligevel kan 
han godt finde sig tilrette med alle dem, 
der ”ikke aner en skid” og en umulig 
diskussion kunne  

f.eks. afsluttes med:  
”Du får ret og jeg  
får fred”.

Arbejdsmæssigt har  
Kaj været beskæftiget  
hele livet og de sidste 
mange år på Sønder-
jyllands Højspænd-
ingsværk, hvor han 
gennemlevede rigtig  
mange fyringsrunder  
uden at blive sat på  
porten. En stor del  
skyldes nok, at han  
altid kom på arbejde  
og man kunne altid  
regne med Kaj.

Domicilet er nu  
huset i Søgård;  
men Kaj kom-
mer stadig 
til, hvad der 
interesserer. 
Måske skal 
han ”tigges” 
lidt mere; men 
måske skyldes 
det hans nye 
kæmpefjernsyn.

MC Flagermusene, Åbenrå holdt party 
for Kaj d. 24/3 i Dykkerklubbens lo-
kaler i Åbenrå.
Der er her et par billeder fra epoken. 
De er stillet til rådighed af ”Saddlebums 
Media” i Vojens.

Hilsen Poul Medlem nr. 88. 

Kaj på noderne  
i 1965

BMW-en den gang

På tur i Europa
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Hvorfor nu lave sådan en undersøgelse? 
Ja for det første kunne det være meget rart 
at vide, om alt det vi laver betyder noget 
for folk og om noget skal ændres, for at det 
hele bliver bedre. For det andet er det nok 
interessant for flere, hvad sagen indeholder 
og for det tredje skal vi have noget at 
skrive om.

Klubbens webfolk fandt ud af, at det var 
muligt via hjemmesiden at indhente data 
simpelt hen ved at lade folk udfylde et 
skema via deres PC. På den anden side 
set er der mange, der ikke hjemmevant 
cirkulerer rundt i computeruniverset, 
hvorfor spørgeskemaet på papirform blev 
sendt ud med november bladet.

Ret hurtigt kom der ca. 40 besvarelser fra 
de 160 medlemmer og så stoppede det. Jeg 
sørgede for at have spørgeskemaer med, 
når jeg var nogle steder; men ofte viste det 
sig, at medlemmer, der troppede op havde 
udfyldt skemaet. Alligevel lykkedes det at 
få 76 besvarelser hjem, hvor af de 72 er 
fuldt dækkende.

Da vi er lige under 160 medlemmer, 
svarer det til knap halvdelen. Hvad så 
med resten? Denne rest er faktisk den aller 
vigtigste at vide noget, det er nemlig de 
mennesker, der betaler deres kontingent 
hvert år, men som vi ikke så ofte ser.
Jeg foretog en stikprøve og ringede rundt til 
8 af de medlemmer, der ikke havde svaret 
og det var så ca. 10 % af de manglende. 
Jeg har simpelt hen ganget antallet med 
10 og fået et billede af den manglende 
part. Det viste sig, at disse ikke afskilte sig 
ret meget fra de førstnævnte ud over, at 
de på grund af manglende tid ikke deltog 

i ret meget og ikke kørte så meget. Fælles 
for den sidste del var dog det glædelige, at 
over 80 % nævnte, at de fulgte nøje med i 
arrangementskalenderen fra gang til gang 
og at medlemsskabet var en vigtig del. De-
suden har jeg fundet ud af, at klubbladet 
Kubikken læses grundigt af de fleste og at 
man er godt tilfreds med at også andre 
ting end rent MC-mæssige ting tages op.

Undersøgelsen er delt i to dele med 
spørgsmålet om: 
•	Hvad er vi med vore motorcykler for 

nogle svesker 
•	Hvilke typer af arrangementer deltager 

vi helst i?

Det er blevet klart, at medlemmerne i sin 
tid var blomsten af Danmarks ungdom 
og at vi nu har udviklet os til at være 
blomsten af Danmarks lidt mindre unge. 
Vi har sådan cirka alle haft noget styr på 
tilværelsen og haft mulighed for lidt ekstra 
ud over til dagen og vejen. Vi har i stor 
stil været samfundsstøtter med pligter hele 
livet. Flere er på efterløn og pension og 
generelt har vi følelsen af at have fuld ret 
til den frie senior tilværelse på nakken af 
en MC. Vi har nemlig betalt.

Hovedresultater fra 
undersøgelsen.
Tallene i parentes kommer fra stikprøve-
delen og stammer således fra alle de, som 
ikke svarede:
•	Vi er lige knap 58 år (60 år) i snit.
•	Genfødte motorcyklister er 37 % (50 

%) af medlemmerne.

Resultat af spørgeskemaundersøgelsen:
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•	Vi har 1,6 (1,6) motorcykler pr. 
medlem. Det dækker dog over, at flere 
har 4 eller flere MCer.

•	20 % (13 %) af medlemmerne fik 
deres MC som ny.

•	Motorcyklen er i snit 17 år gammel 
for begge kategorier.

•	Vi har haft nuværende MC i 6,5 år 
(8,5 år).

•	Motorstørrelsen er i snit ca. 912 cc 
(890 cc).

•	Vi kører gennemsnitligt 8200 km pr. 
år (4100 km).

•	Hele 25 % (38 %) drømmer oprigtigt 
om en ny eller bare anden MC.

•	
Det mest glædelige:
•	Følger nøje med i arrangementskalen-

deren: 51 % (88 %)
•	Følger nogenlunde med: 29 % (12 

%).
•	Følger næsten ikke med: 20 % (0 %).

Så kan man sige, at dette ser sært ud; 
men tendensen er god nok.

Hvad så med undersøgelsens 2. del. 
Her er den ubesvarede halvdele fra 
stikprøven ikke inkluderet:
Her er det vigtigt at bemærke, hvad en 
spørgeskemaundersøgelse som denne 
viser. Vi var 80 personer til gule ærter 
på Kværs Kro. Kun 43 angiver at have 
deltaget. Det skyldes naturligvis, at 
ægtefæller deltog samt at den halvdel 
af medlemmerne, der ikke svarede på 
spørgeskemaet jo i flere tilfælde har 
været med til nævnte arrangement. Det 
samme gælder for hele nedennævnte 
række af arrangementer. 
Vi husker også, at der i spørgeskemaet 
var en rubrik, der hed: ”Overså arrange-
mentet”. Hvis vi nu siger, at halvdelen 

af de oversete ville være blevet til 
realitet, hvis det var opdaget i tide, ser 
interessen for arrangementerne (hitlis-
ten) således ud:
1.  Gule ærter på Kværs Kro d. 29/1-

2012: 43 personer (husk, at der reelt 
var 80 personer).

2.  Grillaften d. 8/8 på Åbæk strand: 40 
personer.

3.  Tøndeslagning hos Kajs MC d. 19/2: 
37 personer.

4.  Mølleløbet fra Roberts MC i Gud-
erup d. 2/6: 27 personer.

5.  Varme hveder hos Eva og Teddy d. 
3/5: 26 personer.

6.  Grill på vingården i Genner d. 20/6: 
21 personer.

7.  Økologiske æg hos producent 
Haugaard i Bjolderup d. 15/8: 20 
personer.

8.  Over og under den nye motorvej d. 
6/5: 19 personer.

9.  Marcussens orgelfabrik i Åbenrå d. 
7/11: 18 personer.

10. Steens Harzentur d. 18/5: 16 Per-
soner.

11. Beredskabsstyrelsen i Tinglev d. 
29/7: 16 personer.

12.  Horsens Statsfængsels Museum: 8/9: 
15 personer.

13.  Julestue hos Teddy og Eva i 2011: 14 
personer.

14.  Touring Camp d. 21/7: 14 personer.
15.  Vinterhyggeaften hos Vivi og Steen 

d. 15/2: 13 personer.
16.  Køreteknisk kursus i Rødekro d. 

24/3: 12 personer.
17.  Nordjyllandstur til Svinkløv d. 28/4: 

12 personer.
18.  Besøg hos Martin Poulsen, Bovrup: 

12 personer.
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19.  Sort Sol i marsken d. 22/9: 12 per-
soner.

20.  Esbjerg skærtorsdag d. 5/4: 12 per-
soner.

21.  Tur til Kiel d. 25/8 regnede væk.
22.  Øster Højst Kro d. 24/10 kolli-

derede med andet og aflystes.

Som tidligere anført angiver ovennævnte 
tal, hvad der er skrevet i undersøgelsen 
og ikke hvor mange der reelt deltog. 
Listen blotlægger, hvad der reelt set er 
interesse for af arrangementer. Vi kan 
konkludere:
•	 I gennemsnit kommer 10 til 15% til 

arrangementerne.
•	Hits er korte arrangementer (nogle 

timer) med noget til halsen, hvor man 
hurtigt er hjemme igen.

Fortsat fra side 17 •	Ture med overnatning har det svært 
(dog ikke Harzen).

Vi skal satse på kortere en dages ture 
af oplysende karakter, hvor der afslut-
ningsvis gives lidt til halsen. Det er 
sådan noget som Horsens Statsfængsels 
Museum med afsluttende tur til Snap-
tun havn for at få is og kaffe (godt vejr 
er nødvendigt).

Mere om tal: 
Se diagrammer: Dem fra stikprøven er 
ikke med. Det forandrer ikke meget.  
Kun vedr. kørte km. pr. medlem vil der 
blive reduceret noget. Middel vil være 
ca. 6000 km / medlem pr. år. 
 
Kurverne læses således: 
Eksempel: Fra alder på medlemmer: 55 
år er dem mellem 50 og 60 år og dvs. at 
37 % af folk er i denne aldersgruppe.
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Kommende arrangementer
Maj 

August

Nærmere forklaring til Bolderslev 
rasteplads og stranden i Åbenrå. 
Rastepladsen ligger på Hellevad-
Bovvejen umiddelbart syd for 
Kohbergs Brødfabrik på den østlige 
side. Pladsen er anvist ved skiltning. 
Stranden i Åbenrå er altid Gammel 
Flensborgvej og ikke under sejlet.

Juni 
Søndag d. 2. juni kl. 10
Tur til Heide MC Museum (mad-
pakke). Afgang fra rulletrappen syd for 
Kruså kl. 10 (pp).

Lørdag d. 8. juni
Mølleløbet. Se side 5 (Jerstatningstur 
for Max MC's arrangement).

Onsdag d. 19. juni kl. 18.30.
Grillarrangement hos vinavlerne Pia og 
Henrik på Nørreskovvej 24 i Genner. 
Henrik sørger for grill. Hver sørger for 
egen fortæring (husk fx sennep, ket-
chup, service osv.) Ingen tilmelding.

Juli
Søndag d. 7. juli kl. 10
Over grænsen. Veteran og Teilemarkt i 
Jübek. Afgang fra rulletrappen syd for 
Kruså kl. 10 (pp).

Søndag d. 14/7 kl. 18
Line og Ejgil afholder en lille komsam-
men på Solvej 7 i Guderup. 
Tilmelding på telefon:  7445 8730 eller 
mobil: 4084 8730. Sidste tilmeldings-
frist mandagen før.

Weekenden d. 25. juli
Touring Camp i Nødager på Djursland. 
Man skal være medlem af MCTC. Se 
dog campens hjemmeside. Ønskes hytte 
så tlf. 8639 2815.

Lørdag d. 4. maj kl. 14 
Med Jan til Åbent hus hos Jyske Drag-
onregiment i Holstebro. Se side 4.

Kristi Himmelfarsferien 
Steens Harzentur er overtegnet.

Lørdag d. 18. maj
Besøg på Mekanisk Museum i Hokk-
erup og RC parken Søgård. Se side 4

Lørdag d. 3. august kl. 9
Jan laver en Hamborgtur. Se side 5

Onsdag d. 7. august kl. 19
Grillaften i Åbæk Strand. Fælleskørsel 
fra Bolderslev rasteplads kl. 19 (Kurt 
Olsen fører an).

Andres arrangementer:
•	11. maj: Fjelbytræf. Se side 10.
•	25. maj: Oldtimeren i Gråsten.
•	Weekenden fra d. 31/5: 30 års jubi-

læum hos Brede MC. Tag en tur ud 
og se. Det er Abterpvej 10 i Brede-
bro. Se deres hjemmeside.

•	1. juni: Julemærketur, Kollund.
•	1. juni: Gjern Automuseum og 

stumpemarked.
•	5-6-7. juli: Musik og veteraner i 

Uldum. http://www.karensdal.dk/ 
*** http://www.gademusik.dk/


