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Redaktørens firkant
Dette er så februarbladet. Ikke så 
mange medlemmer udfører vinterkør-
sel, så der er ikke så meget om MC. 
Noget relevant skal der dog stå i de 20 
sider. Hvis man som redaktør holder 
øje med, hvad der sker, finder man 
også noget. Hvis du som læser finder 
noget interessant for andre, så husk på 
Kubikken.

Ansvarsområder specielt:
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, Dannevirkevej 4B, Dybbøl,  
6400 Sønderborg. Tlf.: 26 27 22 57. Mail: ejo@kanik.dk
Best.-medl.: Leif Andersen, Dannevirkevej 4B, Dybbøl,  
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
Best.-medl.: Jørn Maron, Bækvej 1, Sjellerup 6430 Nordborg. 
Tlf.: 20 25 03 30. Mail: mc-sjov@bbsyd.dk
Suppleant: Jørn P. Branderup, Bag Hjelm 19. 6200 Åbenrå. 
Tlf.: 74 62 75 25. Mail: jpbranderup@hotmail.com
Suppleant: Werner Boyum Johansen, Nedergade 27, 
Fynshavn, 6440 Augustenborg. Tlf.: 20 57 90 56.  
Mail: wbj@live.dk

Så er det igen det med gaver til højtid-
er: SMCC giver gave til medlemmer, 
når de bliver 50, 75 og + efter hver 5 
år. 60 år giver så ingen ting og husk; 
det er kun muligt med gaver, hvis 
kassereren får besked. 

Fra general-
forsamlingen.
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Lederen
Det angste samfund: Der var under 
rubrikken ”Tema” i Jydske Vestkysten 
et spændende synspunkt. Dette var 
af en hr. Arno Victor Nielsen. Han er 
filosof. En filosof er en klog person, der 
er upåvirket af vanetænkning og som 
derfor kan gennemskue traditionelle 
opfattelser og påpege, hvad der er galt. 
Filosoffen har bl.a. taget danskernes 
behandling af stormene i november og 
december under behandling. Han siger: 
Vi lever i et samfund med en nulfe-
jls- og bekymringskultur, hvor man er 
bange for at blive kritiseret.

I november-stormen forhindrede 
Banedanmark togene i at komme til at 
holde stille på skinnerne ved slet ikke at 
køre. Det er dobbelt galt og fremmer en 
ødelæggende kultur. Banedanmark har 
glemt deres egentlige formål. De lader 
kunderne i stikken og sikrer sig mod 
kritik ved at stoppe trafikken. Så mener 

de, at de ikke har lavet fejl. Denne pro-
ces lammer livet. Det samme ser vi, når 
politiet fraråder alt muligt. Se bare på 
PET, hvor de under dække af sikkerhed 
forhindrer Pia Kjersgaard i at komme 
ind i Christiania, når det netop er hen-
des opgave som demokratisk politiker, 
at vurdere verden ved bl.a. at se tingene 
der. Hvad har det med motorcykler 
at gøre: Ja, denne bekymringskultur 
betyder også, at fabrikanter opfinder og 
sælger alt muligt til bekymrede mo-
torcyklister. Bekymring gør så, at folk 
køber det hele for måske ikke at blive 
kritiseret, eller slet ikke kører på 2 hjul 
fordi det er blevet for dyrt. Det er dog 
stadig lovligt at køre i lette gevanter. 
Man kan, hvis man vil, endnu på 
lovlig vis og på eget ansvar lette lidt på 
gashåndtaget og på ganske fornuftig vis 
mærke den friske luft ganske direkte.   

Poul

Kontingent:
Som du ser, er der et girokort med dette 
blad. Vi håber, at du vil huske betaling-
en inden alt for længe. 

I forhold til 
andre klub-
ber er vore 
medlemmer 
gode til at 
betale til 
tiden; men 
der er altid 
nogle ...

Storm P:

Det er mig uforståeligt, at det 
kaldes lyntog, når man skal vente 
så længe på at få billet.



-Kubikken Fødselsdage4

Til lykke til medlemmerne Iris 
Niemeyer og Tonni Asmussen 
med de 100 år (halv til hver).

Erika havde sørget for gaver 
fra os alle. Vi tænkte først på 
elektriske cigaretter; men det er 
jo ikke sikkert, at hun har holdt 
fast ved dem. Det blev så ------.

Det åbenbarer sig for de to, at deres motorcykler som et kendt fabrikat inderst inde 
nærmest er noget andet. Som vi andre medlemmer kan læse mellem linierne, består 
maskinerne af elementer fra hele verden, hvor den navnkundige MC-producent 
åbenbart stykker klenodierne sammen med ting, som de har fået fingre i efter ind-
hentning af bedste tilbud.
Det er ikke det, der er det gode. Det gode er, at hjemmesiden bringer disse ting og 
at over 100 logger sig på for at følge med og at over 10 personer kommenterer situ-
ationen. Brug hjemmesiden. Det er til glæde for os alle.

Fødselsdage

Gaven til begge.

Iris ryger vist elektrisk. 

Fra Internettet i 
embedsmedfør.

”Hvad kører du på”: Mogens Lind og Kurt 
Olsen overgår hinanden på hjemmesiden:
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- Se datoer i arrangementskalenderen på bagsiden af bladet

Det har til huse i Egnsmuseet 
Straagaards Smedie, Skolegade 4 i Klip-
lev. Både Arkivet og Egnsmuseet drives 
af Lokalhistorisk Forening for Kliplev 
Sogn. I 1990 købte en gruppe inter-
esserede borgere stedet.

Med økonomisk støtte fra Kliple’ 
Mærkens Fond og andre velvillige 
sponsorer (og ved frivillig arbejdskraft), 
omdannedes smedien til egnsmuseum. 
I 2003 fik Egnsmuseet tilbudt en større 
samling af landbrugs- og håndværksred-
skaber. Da byggedes og igen med støtte 
fra samme kreds en 8 kantet pavallion 

Det var annonceret i forrige blad: 
Kajs MC har sendt følgende meddelelse. Der er gået kage i det:

Arrangementet med måltagning til ørepropper bliver desværre ikke til noget ved 
dette fastelavn. John har meldt fra af private årsager.

Interesserede kan skrives op hos Kajs MC og således lave en aftale med John 
til en senere gang.

De henviser i stedet til MC udstillingen: 
 
Forever2wheels.dk i Fredericia  
lørdag, den 1. februar kl. 9-17,  
hvor de har en stand.

Hilsen Poul

Virksomhedsbesøg: Kliplev 
lokalhistoriske Arkiv

OBS:
Arrangementet med ørepropperne til 
tøndeslagning hos Kajs MC:

bag smediens stuehus. I dag fremstår 
Straagaards Smedje som et særdeles 
spændende og oplevelsesrigt sted, som 
har mange besøg. 
Kontaktperson Kaj Lassen har planlagt 
følgende for os:
Besøg i kirken. Den er en valfartskirke 
og hænger noget sammen med Kliplé 
Mærken, Ahlefeldterne fra Søgård ligger 
blandt andre her. Har vi tid, vil vi se 
den nyetablerede mindelund. Bag efter 
vil vi se Staagaards Smedje. Denne er 
en ren skattekiste. Ikke mindst: Der er 
kaffe og lagkage til 35 kr. pr. stk. 
Tilmelding til Poul.
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Igen i år vil vi tage til Svinkløv Cam-
ping, og det skal være fra fredag d. 25. 
april til søndag d. 27. april. Man skal 
selv bestille hytter. Der er forskellige 
hytteklasser. Se Svinkløv Campings 
hjemmeside eller ring på tlf.: 98 21 71 
80. Svinkløv ligger ved Jammerbugten 
ca. 8 km. nord for Fjerritslev.
Billedet på forsiden viser hytterne i 
Svinkløv
Stedet er opkaldt efter nogle kalkforma-
tioner, der ligner svineklove, og det er 
et dejligt naturområde i læ for Vester-
havets blæst. Der er kort spadseretur til 
det voldsomme Vesterhav og erfaringen 
viser, at det er anbefalelsesværdigt at 
have hat på, hvis frisuren ikke skal 
komme ud af tur. 
Det er nemt at finde derop. Der er 277 
km. fra Åbenrå ad den slagne motorvej 

Tag med på Nordjyllandstur:
og 245 km. den korteste vej op gennem 
dejlige Jylland. Sidstnævnte vej kører 
jeg, og folk er velkomne til at deltage 
i en fælleskørsel (ring til Poul). Køres 
den slagne vej skal man dreje af nord for 
Hobro og følge skiltningen efter Fjerrit-
slev. Der er en flot bro over Limfjorden 
ved Aggersund. Følg omfartsvejen op 
mod byens østlige side og følg skiltene 
til Slettestrand. Inden man når der til, er 
der skiltet til Svinkløv.

Der er købmandsbutik og rundstyk-
kerne kan bestilles. Ellers er det en god 
idé at pakke sidetaskerne med, hvad 
man kan få brug for. Der håbes på fæl-
lesspisning i fælleslokalet med fælleskøk-
ken.

Poul

3 nætter og halvpension på Heidehotel 
Hildfeld, Am Ufer 13, 59955 Winter-
berg-Hildfeld. 
Enkelt / dobbeltværelse pr. personer 
1465 / 1252 kr. Turene bestemmer vi i 
fællesskab.

Ring til Steen med bindende tilmelding 
på 30 70 98 33 senest den 2. februar. 
Derefter skal der betales på giro/bank 
1551 7797494 senest nævnte dato. 
Vi starter som sædvanlig fra Rulletrap-
pen ved Kruså torsdag den 29. maj  
kl. 9.00. 

Kr. Himmelfartsturen
29/5 til 1/6 år skal vi igen til det skønne Sauerland i 
Tyskland 30 km fra Bad Berleburg.

Der køres i flere hold. Man kan køre ad 
E45 mod Hannover, og følge E30 mod 
Bielefeld.
Her køres til venstre ad motorvej 33 
mod Paderborn. Derefter fortsættes 
ligeud ad vej 480 til Winterberg. GPS-
en kan også finde vej. Søndag kører vi 
hjem, som vi nu synes.

Hilsen 
Steen H. Eriksen
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DMI lovede 11 mm regn 
og koldt vejr. Det viste sig, 
at det sandelig ikke afholder 
medlemmer fra at dukke 
op. Der stod 7 medlem-
mer i fuldt ornat med deres 
køretøjer. Vi tog en tur nord 
på mod Ribe; men der er jo 
en masse undervejs. Toft-
lund MC er altid interes-
sant. Nogle købte lidt ind 
og vi så alle på, hvad der 
var at byde på. Speciel var 
selvfølgelig den nye BMW 
R1200GS ”Vandboxer”.

Næste stop var Harley 
Davidson nær Rødding. 
Vi blev fyrstelig modtaget 
og fik tilbudt prøveture på 
Harleys. Vi vil komme i det 
nye år.
Så gik den videre mod Ribe 
med fortæring for nogle op 
ad domkirken, for andre 
i grillbaren over for og 
spisning begge steder for de, 
hvor fantasien ikke fejler 
noget. Kammerslusen var et 
dejligt sted. Vejret var blevet 
godt og udsynet til vade-
havet var pragtfuldt. Der 
var en del mennesker i det 
skønne efterår. Afslutningen 
var kaffe og kage på Brøns 
Kro. Jeg (redaktøren) kørte 
hjem fra denne dejlige tur 
i glad og stop mæt tilstand. 
Regnen, hvor blev den af??

Turen fra Bolderslev rasteplads til 
Kammerslusen d. 19. oktober

Turens deltagere.

Ribe å set fra Kammerslusen. 

Ved Ribe domkirke.
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Arrangementet blev afholdt til folks 
tilfredshed. Der var fyldt godt op og 
værternes eneste problem var, at ingen 
satte sig til bords. De vidste ikke, at 
SMCC snakker mere end de spiser, og 
at det er vanvittig interessant, hvad der 
er sket siden sidst.

Ned røg dog æbleskiver, gløgg, øl og 
konfekt.

Mørket havde sænket sig, da underteg-
nede forlod stedet. Mange snakkede 
videre.

NB! Vivi vil godt have pakkeleg næste 
år 

Poul

Julestuen i Bovrup d. 8/12:
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Tak igen i år for, at I åbnede jeres døre for os og gav os den gode mad. Der var fuldt 
hus.

Onsdagskaffe d. 8/1 hos Solveig og Kaj 
i Mommark:

Der gik godt nok en del tid i det fine værksted.

Hurtig rullestol:
I Wismar har politiet taget en rul-
lestols-kører med 109 km/time, 
hvor han måtte køre 50. Ganske 
simpelt. Han havde spændt sin 
rullestol på en trike.

Professionel rullestols-trike.
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Dyrlæge John Boyd Dunlop, der levede 
1840 til 1921, kaldes faderen til det 
luftfyldte gummidæk. Dunlop blev 
født på en gård i sydvest Skotland. Han 
udøvede sin profession i næsten 10 år på 
hjemegnen inden han flyttede til Irland 
i 1887, hvor han etablerede klinik 
sammen med sin bror. Sønnen Johnny 
kørte en gang på trehjulet cykel sammen 
med sin far over brostenene i Belfast og 
de irritereres over den elendige kørsel. 
Faderen klistrede noget gummislange 
og en ventil sammen og efter luftfyld-
ning kørte det meget bedre. Patent på 
sagen blev indleveret; men anmeldelsen 
afvistes, idet en landsmand, Robert 
William Thomson noget tidligere havde 
fået patent på oppustelige dyretarme 
som dæk. Alligevel grundlagde Dunlop 
”The Pneumatic Tyre and Booth Cycle 
Agency Ltd”. Resten kender vi.

Dæk og gummi:

John Boyd Dunlop.

Den 23. oktober var der sæsonafslut-
ning for Åbenrå-strandens mødefolk. 
Flere fra SMCC var med.

Disse strandmødefolk holder køre-
aften med afgang onsdage kl. 19.00 
fra Gl. Flensborgvej, Åbenrå.
Bent Holm havde bestilt kaffe og 
lagkage på Bevtoft cafeterie (ved 
rundkørslen). Dette cafeterie er nok 
værd at besøge.

Der var flere folk end styrthjelme. 
Årsagen var selvfølgelig, at nogle var 

Sæsonafslutning for Åbenrå-strandens 
mødefolk

i bil. Tænk engang: Et par af bilisterne 
var fra SMCC.

Poul

Dog må vi ikke 
glemme, at hr. Charles 
Goodyear (levede 
1800 til 1860) gjorde 
det hele muligt. 
Han var en ameri-
kansk opfinder og 
tekniker, som ud-
viklede metoden 
for vulkanisering af 
gummi, en proces 
som han opdagede i 1839 og senere pat-
enterede. Selv om selskabet Goodyear er 
blevet godskrevet opfindelsen, har nyere 
arkæologiske fund vist, at vulkanisering 
var kendt i Mellemamerika så tidligt 
som for 3600 år siden. Vulkanisering er 
kemisk proces, der med svovl og varme 
gør, at gummiet overhovedet bliver 
egnet til noget som helst.  
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Fra pålidelig kilde oplyses: I år 330 
døde biskop Nikolaus af Myra og hans 
legeme blev begravet i byen. Folk kom 
og besøgte ham i ny og næ. Men plud-
selig strømede en duftende væske ud af 
kisten og straks styrtede folk til for at få 
en flaske af "Den hellige Nikolaus olie". 
Den kunne nemlig helbrede sygdomme. 
Men ikke alle kom med fredelige hil-
sner. 

Engang kom en gruppe søfolk fra 
havnebyen Bari i Italien. De stjal 
hans legeme og bragte det med hjem 
til Bari, hvor de byggede Basilika de 
Sankt Nikola over hans grav, der stadig 
besøges. 

I Europa blev man hurtigt vilde med 
Nikolaus og folk kom stadig i massevis 
for at besøge hans gravsted. Engang 
kom Hertugen af Lotringen for at 
besøge Nikolaus grav. Ingen ved hvor-
dan; men da han kom hjem igen, havde 
han en fingerknogle fra selveste Biskop-
pen. Rundt om den byggede han kirken 
Nikolas De Pont i Lotringen i Frankrig. 

Om julemanden:

Mange mente, at hertugen selv havde 
hugget sin egen fingerknogle af. 

Oppe i det 15. århundrede begyndte 
man at bruge Nikolaus som en skik-
kelse, der delte gaver og godter ud til 
jul. Julemanden skulle også straffe de 
uvorne.  
I min barndom fik man, hvis man ikke 
var sød, til jul koks i skoen om natten i 
stedet for slik. 
Selv Christian den 4. troede også på 
den sag og til sin bror Ulrik skrev han i 
1594 (han var da 17 år gammel), at hvis 
broderen var sød, ville han få gaver. I 
engelsktalende lande kaldes julemanden 
Santa Claus (efter Biskop Nikolaus).

Taliban og motorcykler
Flere provinser i Afganistan vil efter forlyd-
ender fra Wall Street Journal forbyde motor-
cykler.
Man vil på denne måde søge at forhindre tali-
bans mord og bortførelser. Motorcykler er det 
bedste transportmiddel på landets elendige veje 
og derfor ofte brugt.

Et fredsommeligt billede fra Afganistan.  
Ikke alt er tilsyneladende krig.
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Constanze fik en bøde fra Düs-
seldorfer Polizei og tre punkter 
i Flensborg. Geblitzt med 111 
km/h hvor der er begrænsning 
til 80. Constanze har aldrig 
været på stedet, hun har ikke 
en ”Smart”, og hun kender ikke 
engang ejeren. Men hvordan er 
det kommet så vidt?

Ordenshåndhæverne havde 
kontaktet ejeren af ”Smart”-en. 
Hun havde ikke kørt og er som 
anklaget ikke forpligtet til at 
fortælle noget som helst. Politiet 
bruger et trick: De søger efter alt, over alt om en mistænkt og tilmed i venne- og 
bekendtskabskredse. De var sikre, da de i sønnens Facebook-kreds fandt en veninde. 
Hurtigt var adressen fundet og bøden sendt ud. Pigen lod sig ikke ryste og indgav 
protest. Alt peger dog på, at det er den rigtige person. Sagsøgtes forsvarsadvokat gav 
sig alligevel selv til at søge på Facebook og fandt andre, som det også kunne være. 
Dommeren frifandt anklagede på grund af tvivl. Bøden faldt bort og de flensborg-
ske punkter skulle slettes. Så var der de nye muligheder, som advokaten havde 
fundet. Det hjalp sig selv, da sagen nu var forældet. 

Grebet via Facebook:

Motorcyklist er gadens helt:
Motorcyklist Mike Pfab kører på motorvejen og ser i spe-
jlene, at et bagvedkørende lastvognstog slingrer og skraber 
mod autoværnet. Lastvognen kører langsommere og Mike 
springer på køretøjet, får åbnet døren og stoppet køretø-
jet. Der efter tager han sig af den bevidstløse chauffør.  
Mike udnævntes til gadens helt og modtog en Hyundai 
i30 Coupé som belønning.

Fra dagspressen:

Mike Pfab
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I hvert fald ud fra d. 20. december 2013, 
hvor dette er skrevet.
Yamaha har sat fut i at få nye modeller 
på markedet. Tydeligvis har mærket i 
de senere år droslet ned. Sådan har det 
i hvert fald set ud for undertegnede 
redaktør.
Yamaha oplyser selv: I 1999 solgte man 
37.575 motorcykler i Tyskland. Tri-
umph solgte 3.267. I 2013 vil Yamaha 
sælge godt 11.000 stk. og Triumph er 
nu blevet større i dette land. De er ikke 
blot en forskydning, det er jordskred i 
den uheldige retning.
Nu er der kommet nye modeller som 
den tocylindrede MT 07 på 700 cc 
og med 75 HK til vist 75.000 kr., den 
trecylindrede MT 09 på 900 cc og 
med 115 HK til vist 120.000 kr. og 
så ”Bobberen” XV 950 som jeg ikke 
kan finde noget om. I Tyskland er alt 
udsolgt på forhånd og uden at kunderne 
har set maskinerne. Dette er ikke set 
siden fremkomsten af den 4-cylindrede 
totakter RD 500 i midten i 1980-erne 
samt ved fremkomsten af raceren R1 i 
1999. Fortvivlelsen er ved at lægge sig 
hos forhandlerne.
Hvad opererer Yamaha koncernen 
ellers med: Der fremstilles motorcykler, 
scootere, sejlbåde, bassiner, fiskerbåde, 
påhængsmotorer, quads, gokartmotorer, 
vandpumper, golfvogne, strømgenera-
torer, motorslæder, snerydningsfræsere, 

førerløse helikoptere, 
motorer til rullestole, 

hjelme, robotter, 
værktøjsmaski-
ner m.m. Yamaha 
er også verdens 
største musikin-
strument fabri-
kant og begyndte 
i denne branche 
i 1887. Denne 
del er i dag kun 
ca. 1/3 af aktiv-
iteterne. Alligevel 
er de 3 stemmegafler bibeholdt som 
firmaets logo. Motorcyklerne begyndte 
man på i 1955.
Man producerer i Indonesien, Thailand, 
Vietnam, Cambodia, Filippinerne, 
Malaysia, Taiwan, Kina, Indien, Brasil-
ien, Mexico, Columbia og Argentina. 
I Europa produceres kun I Frankrig. 
Italien er helt ude af billedet.
Om to hjulerne: I 2012 produceredes 
6.09 mio., hvor verdensproduktionen 
er 55.5 mio. Alene 43.8 mio. sælges 
i Asien. Europa får kun 3,2 %. Det 
er klart, at Europa ikke står øverst 
i planerne. Yamaha sælger 42,4 % 
af verdens påhængsmotorer og over 
halvdelen af verdens 78.000 jetski. Af 
166.000 golfvogne var 54.000 Ya-
maha. Se ellers på Internettet hvis du 
har muligheden. Billedet for oven viser 
Yamahas grundlægger samt nuværende 
præsident, Takuya Nakata. Han viser en 
noget mere afslappet amerikansk stil, 
end man normalt ser i Japan. Han har 
også tidliger i nogle år ledet Yamaha i 
USA.

Sidste nyt om Yamaha:

Torakusu Yamaha for 
vel 100 år siden. 

Præsident Takuya 
Nakata.
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Der henvises til indkaldelsen til general-
forsamlingen:
Den under punkt 1 valgte dirigent 
(Teddy Sztuk) bedømte generalfors-
amlingen for lovlig indvarslet og ak-
tiviteterne kunne starte. Referent Poul 
Petersen.

Punkt 2 var formandens beretning. 
Denne blev godkendt. Poul fremførte:
Klubben kører stabilt og uden at tabe 
medlemmer selv i disse for mange klub-
ber vanskelige tider.
Vi har en god bestyrelse og der er fundet 
en god arbejdsfordeling. Normalt holdes 
møderne hos medlem Claus Hansen 
i Rinkenæs. Det er rimelig centralt i 
forhold til hvor deltagerne bor.

Arrangementer: Deltagelsen er stabil. 
Topscorerne er de tilbagevendende stan-
dardarrangementer, nemlig: Gule ærter 
i januar, tøndeslagning hos Kajs MC 
til fastelavn, grill-arrangement i Åbæk, 
varme hveder hos et medlem, mølleløb 
osv.
De gammeldags køreture som klubben 
oprindeligt er bygget op omkring har 
ikke dette antal deltagere. Her kommer 
mellem 5 og 15 % af medlemmerne. 
Det er også fint.

Afskaffelse af turkoordinatorfunktionen. 
Vi vil forsøge at få medlemmer til at 
planlægge arrangementer ud fra en af 
bestyrelsen udarbejdet årsplan. Leif 
har tilbudt at være kontaktperson. De 
af medlemmerne udarbejdede ture er 
erfaringsmæssig også af høj kvalitet.

Referat fra generalforsamlingen  
d. 24/11-2013 i Bovrup:

Arrangementerne i det forgangne år var 
følgende:
Julestue hos Sztuk i Bjolderup, kaffe 
i Mommark ved Solveig og Kaj, gule 
ærter på Kværs Kro, tøndeslagning hos 
Kajs MC, køreteknisk kursus (aflyst), 
varme hveder hos Guffe, Nordjyllands-
tur til Svinkløv, Harzen tur, Jyske 
dragonregiment i Holstebro, Mekanisk 
Museum og RC i Søgård, Heide MC 
museum, Mølleløbet (Marcussen 
kirkeorgler), vingården i Genner, over 
Grænsen (Teilemarkt Jübeck og kaffe 
i Kappeln), Ejgils fødselsdag, Touring 
Camp, Jans Hamborgtur (aflyst nok på 
grund af Knud Olufs fødselsdag, hvor 
alle var indbudt), Grill Åbæk, Tur Plön, 
Jysk Automobilmuseum i Gjern, sort 
sol, Schuberth i Magdeburg, Ribetur + 
Brøns, Generalforsamling.

Punkt 3 var kassererens beretning. 
Denne blev godkendt. Erika fremførte:
Vi holder medlemstallet på 156 og der 
har været overskud i det forgangne år.
Erika redegjorde illustrativt med ”lag-
kager” for indtægter og udgifter.
De største udgifter er der til ”Kubik-
ken” og dens forsendelse. Der næst er 
der arrangementer, som klubben betaler 
for. Det er: Fastelavn (slik og kager), 
mølleløb (pølser, grill og drikkelse), grill 
i Åbæk (trækul, pølser, brød, drikkelse 
mm) samt generalforsamling hvor alt 
betales.
Overskuddet blev større end budgetteret 
og det skyldes fornuftig omgang med 
pengene.
Erika redegjorde også for næste års 
budget.
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Punkt 4 var forbeholdt Sydregion-
srepræsentant Jørn Maron:
Samarbejdet i Sydregionen drejer sig 
om at koordinere omegnens klub-
bers aktiviteter, så de ikke står i vejen 
for hinanden. Der er et forårs- og et 
efterårsmøde. Desuden har der de 
sidste år været et lille træf om efteråret 
på A-Farm i regi af dette samarbejde. 
Klubber, der deltager her, betaler 300 
kr. til den arrangerende klub og alle 
medlemmer kan frit deltage. Man får 
så en hyggelig dag / weekend alt efter 
temperament. Fortæringen skal man 
dog selv betale, og den er god.
Der kom på generalforsamlingen lidt 
debat ud af det; men på bestyrelsens an-
befaling vedtoges til næste år at gentage 
deltagelsen. Vi tager så sagen op bag 
efter.
Dette års arrangører i september var 
MC-Alsheimerz fra Nordborg. Flint-
stones MC, Broager står for mødet d. 
7. marts 2014 og Føniks MC står for 
træffet i september 2014.  SMCC har 
sidste år betalt til arrangementet (som vi 
meget sent fik besked om), hvor så alle 
medlemmer kan deltage.
Næste års arrangør på A-Farm er Føniks 
MC og fortsætter vi deltagelsen, bliver 
det også vores tur.

Punkt 5 var webmasterens beretning.  
Denne blev godkendt. Leif fremførte:
Hjemmesiden bliver besøgt meget. Det 
månedlige gennemsnit ligger på ca. 
10.000 besøg.
Folk tilkendegav tilfredshed med ar-
rangementer på forsiden.
Der vil som supplement til forsiden 
blive oprettet en brugerside med adress-
er til forskellige arrangementer.

Der udsendes et spørgeskema om hvor-
dan man vil modtage Kubikken.

Punkt 6 var indkomne forslag:
Der var kommet et. Det gik ud på at få 
bedre billeder i hjemmesidens udgave af 
Kubikken.
Dette kan kun ske ved at råmaterialet 
bliver bedre. Leif vil forsøge via USB 
stik at få den originale fil fra bladets 
opsætning. Som det er nu, nedsættes 
billedernes kvalitet på vejen gennem 
”mailen”.

Punkt 7: Valg til bestyrelsen:
•	Erika	Johannsen	genvalgtes	og	er	

fortsat kasserer.
•	 Steen	H.	Eriksen	genvalgtes.
•	 Jørn	Maron	nyvalgtes	som	bestyrelses-

medlem.
•	 Jørn	Branderup	genvalgtes	som	sup-

pleant til bestyrelsen.
•	Werner	Boyum	Johansen	nyvalgtes	

som suppleant til bestyrelsen.
•	Teddy	Sztuk	genvalgtes	som	klubbens	

revisor.
•	Kaj	Hansen	(Mommark)	genvalgtes	

som klubbens revisorsuppleant.

Punk 8: Det var eventuelt.
Kubikken, som det dyreste vi har, gav 
en del kommentarer. Alle så en bes-
parelse i, at bladet til en vis grad kunne 
gå over til at blive virtuel; men alligevel 
blev det fremhævet, at Kubikken i rent 
fysisk form giver SMCC en særlig iden-
titet. Leif påpegede, at to af årets fire 
blade sendes ud fordi girokortet alligevel 
skal ud, samt at indkaldelsen til general-
forsamlingen stiller særlige krav. 

Fortsætter side 16



-Kubikken Generalforsamling16

Fortsat fra side 15
•	En	service-reminder	formet	som	et	

lille hip på hjemmesidens forside 
betragtes som en mangelfuld oplys-
ning da ingen har tid til at klikke på 
Kubikkens arrangementskalender, 
hvor alle oplysninger er.

•	 Folk	fejlorienterer	sig	om	adresser	og	
ender på steder hvor der ikke er et øje.

Løsning kunne være, at oplysninger kun 
fremgår et sted fra. Så undgår vi glemte 
rettelser her og der hvis tingene laves 
om. Måske kan webmaster finde en 
løsning.

Hjemmesiden: Ønsker et medlem 
at være bruger. På grund af uvæsens 
hærgen er muligheden for selv at oprette 
sig som bruger, stoppet. Nu skal man 
henvende sig til webmaster Leif med 
eget ønske om brugernavn samt ad-
gangskode eller sammen med Leif finde 
passende sammensætninger.

Evaluering:
Generalforsamlingen foregik i god or-
den. Lokaler og betjening var god.

Der var der ud over en del snak og vi 
kan fremhæve:
Vi bedes alle være opmærksomme på, 
om vore personlige oplysninger på 
medlemslisten og andre steder er kor-
rekte. Følgende sker jo:
•	 Folk	flytter	og	får	ny	adresse.
•	 Fastnettelefon	slettes	og	dette	med-

deles ikke.
•	Man	får	nyt	biltelefonnummer.	Ingen	

får det at vide.
•	Mange	får	ny	e-mailadresse	og	ingen	

ved noget.
Overvejende er vi medlemmer i utal-
lige år og et eller andet sker af og til så 
oplysninger skal rettes.

Præcise oplysninger på hjemmesiden: Vi 
”unge” moderne zapper-kultur men-
nesker har ikke roen til at undersøge 
tingene. Vi læser ofte kun halvdelen og 
får problemer.
Det gælder f.eks.:
•	 Flere	ting	er	nu	med	tilmelding:	

Typisk senest en uge før. Det står i en 
rude op ad arrangementskalenderen 
bag i; men det opdages ikke af alle.
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Der står en hel masse tal og bogstaver 
på dækkene. Nu er man også begyndt 
at tale om krav om vinterdæk til MC; 
men det er mest i Tyskland. Der kom-
mer i denne tekst ikke noget om denne 
foreteelse og der kommer heller ikke 
noget om hvilke fælge, der passer 
til hvad.
For mig at se findes tre slags mål på 
næsten det samme dæk.
1. I 70.erne sagde man f.eks.: Mit 

dæk er et 3.50 x 18. De 3.5 var 
dækkets bredde i tommer.

2. Senere kom så udsagn som: Mit 
dæk er et 4.10 x 18. Men det var 
meget mindre end det først-
nævnte. Hvordan nu det?

3. Der findes også ML 90.
4. I nyere tid siger man så: Mit dæk 

er et 110 / 90 x 18. De 100 be-
tyder dækkets bredde i mm. Tallet 90 
betyder, at dækkets højde er 90 % af 
dækkets bredde. De 18 er stadig fæl-
gens diameter i tomme. Dette dæk er 
det samme størrelse som ovennævnte 
3.50 og et 4.10. Sært!! 

Der er simpelt hen 3 systemer at 
målsætte dæk efter: Metriske, Alfanu-
meriske og tommesystemet.
Tommesystemet er delt op i Serie 90 og 
serie 82.
Dækket 110 / 90 x 18 i det metriske 
system heddere således i de andre syste-
mer:
•	ML	90	x	18	i	det	alfanumeriske	sys-

tem.

•	 3.50	x	18	i	Tommesystem	serie	90	
(typisk i 60-erne og 70-erne).

•	 4.10	x	18	i	Tommesystem	serie	81.
For at finde ud af hvad der er hvad kan 
man slå op på: http://www.steelthun-
dercc.com/tiresizes.html

Bestiller man således dæk på Internettet 
skal man vide hvad der er hvad.

Et MC-dæk består af mange ting (se 
billeder):
A: Karkassen. Er et indvendigt skelet af 

flere lag. Man kan kalde det en slags 
rygrad.

B: Bæltelaget er et forstærkningslag 
rundt om hele dækket lige under slid-
banen. Dette lag holder overfladen 
på plads så centrifugalkraften ikke 
slynger overfladen udad med øget 
diameter til følge.

C: Det er en vulst. Det er karkassen, der 
er slået omkring vulstlaget, der igen 
er slået omkring selve vulsten. Alt 
dette tætner mod fælgen.

Lidt om dæk til MC
Det er fra et lille hæfte om sagen i Das Motorrad fra  
d. 4. marts 2011:

Fortsætter side 18
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D: Er et opfyldningslag, der holder på den karkassedel, der er bøjet om kanttråden. 
Den fylder også hulrummet ud over kant-tråden.

E: Kanttråden er en endeløs stålwire, der holder det hele sammen.
F: Slidbanen er så det, vi kører på og som bliver slidt.

I forbindelse med dækstørrelsen er angivet et BOGSTAV (hastigheds indeks = maks. 
hastighed i km/h).

J K L M N P Q R S T U H V W Y

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300

BMW K 75 har efter instruktionsbogen 
behov for Indeks 50 (200 kg) foran og 
Indeks 65 bag på (290 kg).

Et dæk må heller ikke blive for gam-
melt. Dækket er mærket:
Siden år 2000 har der været et DOT nr: 
Eksempel: DOT 2310 = 23. kalende-
ruge 2010 (produktion)

Der er mange meninger om alder på 
MC dæk; men her er fra Internettet:  
Hvornår gælder nye dæk ikke mere som 
nye? 
Dæk bliver i regelen sådan udviklet og 
produceret, at produktegenskaberne 
forbliver over hele livstiden. Ethvert 
dæk lider dog under en aldersproces, 
som også opstår ved lagring. Gennem 
forskellige profiler, gummiblandinger og 
konstruktioner forløber aldersprocessen 
alt efter dæktype, forskellig.

Indeks 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Kg 150 160 170 180 200 210 212 224 236 250 265 280 300 315

Dækproducenterne tilføjer gummiblan-
dingerne substanser, som sinker alder-
sprocessen. Bliver et dæk lagret fagmæs-
sigt korrekt, beholder det også efter 
mange år (indtil 5 år) sin fulde ydeevne 
og gælder som nyt. Aldersgrænsen lig-
ger i regelen ved 10 år - derefter bør et 
dæk ikke mere monteres eller benyttes. 
Skulle en producent give andre anbe-
falinger, bør der tages hensyn til dette. 
Testresultater: Gamle dæk imod nye 
dæk
Dækproducenten METZELER har 
testet et fem år gammelt mod et frisk 
produceret sæt motorcykeldæk under 
racing betingelser og sammenlignet 
resultaterne. Det fem år gamle dæk var 
blevet fagmæssigt korrekt lagret. Det 
gamle og det nye sæt dæk, blev indkørt 
over 200 km og med den samme motor-
cykel testet over 5 omgange på en bane. 
Forskellen på omgangstiderne mellem 
gamle og nye dæk, var så små, at der 

Der er også angivet et belastnings indeks:  (Tallet = maks. Akseltryk i kg. Se i in-
struktionsbogen).
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Steen gør klar til Sortehavet  
og Odessa.

ikke var 
nogen 
klar vin-
der. En 
kvalitets-
forskel 
kunne i 

praksis ikke konstateres. 
[Kilde: METZELER Teknikseminar i 
2004]

I tilknytning her til står ”TL” (tubeless) 
slangeløs, eller ”TT” for krævet slange 
(tube type).
Jeg har fået fortalt, at man ikke kan køre 
slangeløs med ”TT”-dæk. ”TL”-dæk 
har en gummihinde som indvendig 
overflade. Den tætner mod dæksid-
erne. ”TT”-dæk kan have små stykker 
karkassetråd eller andet, der stikker ud 
gennem inderfladen. Omkring disse 
elementer kan der trække luft ud gen-
nem dækket og forårsage ødelæggende 
luftblærer rundt i gummiet.

Omdrejningsretningen: Så er der en 
pil, der viser denne. Det har noget med 

vandafvisningen at gøre. Men jeg har 
erfaret, at visse dæk er fremstillet til an-
vendelse på både for- og baghjul. Hver 
montering viste modsat omdrejningsret-
ning. Jeg fik oplyst, at det havde noget 
med støbningen af slidbaneblokkene at 
gøre. Kraftpåvirkningen fra asfalten kan 
forårsage, at slidbaneblokkene går løse 
på grund af kærvvirkning. Derfor skulle 
der være forskel på bunden af rillerne. 
Fordækket er fortrinsvis påvirket under 
bremsning hvor bagdækket er påvirket 
af fremdrift-
en. Derfor 
peger pilen 
hver sin vej.

Så kan der 
stå: TREAD 3PLIES 3NYLON og 
SIDEWALL 2PLIES 2NYLON. Her er 
der 3 lag fletværk under slidbanen og 2 
lag på siderne.
De rigtige dæktryk skal aflæses i motor-
cyklens instruktionsbog.

Poul
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Kommende arrangementer

Fredag d. 25. til søndag d. 27. april 
Nordjyllandstur. Se inde i bladet.

April

Andre klubbers arrangementer (søg 
evt. oplysninger):
•	D. 15. og 16. august 2014 holder 

MC kæden 40 års jubilæum. Man  
er velkommen

Marts
Søndag d. 2. marts kl. 14  
Tøndeslagning hos Kajs MC i Sønder-
borg.

Onsdag d. 19. marts kl. 19 
Virksomhedsbesøg hos Kliplev Arkiv:  
Se inde i bladet.

Praktiske oplysninger
Hvor der er krav om tilmelding: 
Hvis andet ikke er anført så hos Poul 
på: Tlf.: 74 49 12 03 eller mail pp@
eucsyd.dk
Hvor ikke andet er anført gælder, at 
sidste tidspunkt for tilmelding er en 
uge før.

Hvis medlemmer holder et eller 
andet med f.eks. fortæring:
Normalt sættes 20 kr. pr. person for 
f.eks. kaffe og ostemad. Hvis eks-
traordinært flot så er max. 40 kr.

Fordson set i Bodum 
på vej hjem fra 
Touring Camp.

Ugentlige køreture
Kørsel fra Åbenrå strand på onsdage: 
Husk, at nogle har fundet på ugentlige 
køreture fra parkeringspladsen over for 
stranden i Åbenrå. Det er kl. 19.

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.


