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Redaktørens firkant
Det er typisk for tiden mellem februar 
og maj, at der ”ad landevej” ikke sker 
så meget på MC fronten. Af andre ting 
er der dog foregået en del. Nordjyl-
landsturen 24-27. april til Svinkløv 
lader til at blive velbesøgt; men det kan 
vi ikke skrive om, fordi den foregår 
efter redaktionens slutning. Påske-

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

lørdags-træf i Tønder er redaktøren 
næsten i skrivende stund vendt hjem 
fra, vejret var godt og der var mange 
mennesker. Ellers har vi komponeret 
lidt om på bladet. Arrangementkalen-
deren er flyttet til side 18. Det skyldes, 
at side 20 er en farveside og den skal 
ikke ”spildes” på noger sort-hvidt.

Fødselsdage: Der er ikke 
indløbet noget om med-
lemmers festdage.
Vi giver ellers gaver ved 
følgende: 50, 75 og for 
hver 5 år efterfølgende 
samt guldbryllup og så 
videre.

Det må være en ætling af Andersen, Guderup.
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Lederen
Vi bliver ældre og derfor mere syge. At 
skulle væk fra Jordens overflade, er det 
værste at forestille sig. Jo bedre man har 
det jo værre. Men den græske filosof 
Epikur sagde for 2500 år siden: ”Når jeg 
ikke fortvivler ved tanken om, at jeg for 
100 år siden ikke eksisterede, hvorfor 

skulle jeg så fortvivle over, at jeg om 
100 år ikke eksisterer”. Det lyder meget 
let. For redaktøren lyder det katastro-
falt. Men det er bedst at være optimist. 
Vi tager det bedste af en dag af gangen. 
Det forsøgte William.

Hej alle.
En stor tak til SMCC for det store fremmøde samt blomster ved Williams bisæt-
telse. Tak til alle. Det har været en stor hjælp i en svær tid.
Med venlig hilsen Jytte Petersen

William hos Karina og Bent i Svejrup, juni 2014.
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Klubaftener:
Disse aftener hos Owe Johannsens i 
hans køreskolelokaler i Guderup har vist 
sig at være en succes. Ove har tilbudt, 

Silkeborg Papirfabrik. 
Jan tager os med. Se arrangements-
kalenderen.
Papirmuseet Bikuben er Dan-
marks specialmuseum for papir 
og papirfremstilling. Papirmuseet 
er et levende museum, et produk-
tionssted for håndgjort papir og 
et videnscenter. Papirmuseet har 
til huse i Silkeborg på den gamle 
Silkeborg Papirfabrik i de gamle 
produktionslokaler for håndgjort 
papir. Papirmuseet er således et levende 
museum hvor der stadig produceres 
håndgjort papir. Dels demonstreres det 
gamle håndværk stadig, hvor man i sin 
tid fremstillede papiret til de danske 
pengesedler og dels kan publikum selv 
forsøge sig som papirmagere og øse et 

ark papir. I museets biograf kan man se 
film om papirproduktion. I de gamle 
produktionshaller er der en udstilling 
om dansk papirfremstilling gennem 
tiderne og om Silkeborg Papirfabrik. 
Der er også skiftende udstillinger med 
relation til papirproduktion.

Tur til Kappeln og Sauer Müller sidevognsfabrikken i 
Brodersby. 
Se i arrangementskal-
enderen.
Sidste år arrangerede 
Poul Christensen også 
denne tur. Desværre 
deltog kun få og 
efterlods har flere 
ønsket en gentagelse af 
turen. Billedet viser et 
af fabrikkens utallige 
sidevognsmodeller og 
her på Suzuki.

at vi må holde flere af den slags. Vi har 
besluttet at satse på 3 om året. Mere om 
det senere.
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D. 25. januar og det var så de gule 
ærter på Kværs Kro.
79 havde tilmeldt sig, 4 meldte afbud, 
2 glemte det og en var på listen uden at 
have meldt sig på?

89 kr. for ærter, hamburgerryg, 
flæsk og pølser er ikke noget 
at sige til. Jeg savnede egent-
lig, at ”æ flæsk” var røget. 
Men det havde jeg nok ikke 
ordentlig specificeret. Det 
smagte godt, men manglede 
lidt i udseende. Vi havde 
indbudt gæster som så ofte 
før. Det var Jens Zacharias-
sen og broderen Sven. Jens 
arrangerede for os i sin tid 
firmabesøget hos orgelbyg-
geriet Marcussen og Søn, så 
det var tak for sidst og de 
betalte selv. De to venner 
fra ”Honda Four Klassiker 
Stammtisch Flensburg”, der  
inviterede os til ”Grünkohl” 
på Bilschau Krug var genin-
viteret også som tak for sidst. 
De betalte også selv.
Største tak er rettet til Ejgil 
og Erik for deres fornøjelige 
lysshow om deres merit-
ter på vej ned over Europa 
med målet Tarifa, i det aller 
sydligste Spanien og retur. 
7000 km blev det til.
Det ser så let ud bare at vise 
noget på en skærm. Man 
skal huske, at en planlægn-
ing også betyder f.eks. en del 
kørsel, når man bor i hver sin 
ende af landsdelen. De sultne medlemmer.

Ejgil og Erik fortæller.

Se på bagsiden om ”Andres arrange-
menter” vedr. vore tyske venners Honda 
træf d. 14. til 16. august.
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D. 15. februar holdt vi tøndeslagning hos Kajs MC i Sønderborg.
Selv om de fleste ikke måtte køre på grund af manglende vinterforsikring, var der 
alligevel godt med aktivitet fra de medlemmer, der åbenbart betaler vinterforsikring.

Konge blev selvfølgelig Hans Marcussen. Det blev han også sidste år. Prins blev Chr. 
Jacobsen. Det har han også prøvet før.

Blandt børnene blev Nickie Mortensen konge (som sidste år) og Anna Lassen dron-
ning.

Tak til Kirsten og Peter Juhler for at arrangere med tønden og tak til Kajs MC for at 
afholde arrangementet.

Tøndeslagning

Konge blev Hans Marcussen, prins Chr. Jacobsen, 
børnekonge blev Nickie og prinsessen blev Anna. 
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Owe tærsker tønden. 
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35 personer havde anmeldt deres 
ankomst til dette forårets virksomheds-
besøg.

Værkets direktør ville stå for besøget; 
men ham meddelte, at der var indkaldt 
til bestyrelsesmøde, hvorfor han gerne 
ville have datoen flyttet. Det var ikke 
muligt, idet allerede 25 personer den 
gang var meldt på og vi havde haft in-
dkaldelsen i bladet siden november. Vi 
enedes om, at en god substitut ville være 
det bedste og det fik vi ved driftsassis-
tent Poul Erik Christensen.
Neden for er der lidt tal-gymnastik. 
Husk, redaktøren er også gammel 
skolelærer: Værdien ”kW” er udtryk for 
en evne til at yde noget arbejde i en fart. 
En knallert med hak i stemplet yder vel 
en effekt på 1 kW. Når denne knallert 
har kørt i en time (”h” på engelsk) har 
den leveret energi på 1 kWh.

Fjernvarmeværket er helt CO2-neutralt 
i sin normale drift. Naturgasdrift kan 
dog forekomme i perioder med prob-
lemer. Naturgasdrift er den nemmeste 
driftsform og lugter ikke hos naboerne, 
men den øger mængden af CO2 i 
atmosfæren.
Anlægget består af:
•	 20000 kvadratmeter solfangere, der 

opvarmer vand til fjernvarmenettet. 
Den maksimale effekt er 13000 kW 
(som to af de største godstogsloko-
motiver). Solfangerne yder 10 mio. 
kWh i løbet af et år (det samme som 
energien fra ca. 860 tons olie).

•	 - og af 627 kvadratmeter solceller 
til produktion af elektricitet. Den 
maksimale effekt er 75 kW (som en 
100 HK motorcykel) og der pro-
duceres 70000 kWh i løbet af et år 
(som energien i 6 tons olie).

Gråsten Fjernvarme d. 18. marts:

Vi lytter.
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•	 Så er der halmen. Kedlen yder 
12000 kW (ca. som alle solfangerne 
på en god dag). Der ryger 5,5 balle 
halm igennem i timen svarende til 
1 kg pr. sekund. Brændværdien af 
halm er 3,64 kWh pr. kg (som 1/3 
del liter olie). Det svarer så til 1,2 
tons olie pr. time i form af de 5,5 
balle i samme tid.

•	 Så er der træpillerne. Her er der 
en fidus. De store solfangere til 
opvarmning af vand, tager mere 
energi ud af solen, hvis de fodres 
med koldt vand. Til det brug har 
man et stort varmepumpeanlæg (der 
er et køleanlæg). Dette drives af den 
høje temperatur som træpille kedlen 
giver fra de 1000 tons årlige træpiller 
og nedkøler vandet til solfangerne 
til 10 grader. Denne særlige absorp-
tionsvarmepumpe har en effektfak-
tor på 1,7 og gevinsten på den del, 
der er højere end 1, nemlig 0,7 tages 
fra fremløbsvandet til de nævnte 
solfangere, der jo fik øget effektivitet 

af det kølede tilførte vand. De 1000 
tons piller svarer så til 1-tallet af de 
1,7 og dette 1-tal er 5 mio. kWh fra 
pillerne. De 0,7 svarer så til 3,5 mio. 
kWh som gratis fås af solfangernes 
øgede effektivitet.

•	
Poul Erik Christensen fortalte så, at 
solen i alt leverer 28 % (10 mio. kWh 
pr. år) af den samlede varmeproduktion. 
Resten, der er 72 % leveres stort set af 
CO2-neutralt biobrændsel.
Den opmærksomme læser vil så se, at 
værkets produktion er 36 mio. kWh 
svarende til energien af 3000 tons olie 
pr. år.
Da energitilførslen er lige så u-konstant 
som solen, har man måttet lave en 
akkumulatortank til opmagasinering 
af overskudsenergi til brug for koldere 
tider. Det er den 28 meter høje dims 
uden for. Den indeholder 5600 ku-
bikmeter vand og kan oplagre 400000 
kWh energi.

Anlægget.
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D. 11. februar var klubmøde hos Owe 
Johannsen i hans lokaler (Midtals 
Køreskole) i Guderup.

Af hjemmesiden fremgik, at det var 
rigtig godt planlagt og besøgt. Underteg-
nede redaktør var ikke til stede og der er 
ikke indløbet nogen historie til bladet.

Klubmøde

Det er 
diesel, 
idiot!
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Kuns numme 9 Internasjonal Fjelbytræf

D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5… 
Dato 16/5 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…mæ 
kool bæjere

Brum brum    Ulla /Geert….
20192080/61792918
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Fra pressen:
Sælger på ”eBay Inc.”s handelsplads betaler straf på 
40.000 kr:
En dom fra den tyske Højesteret idømmer en sælger denne bod på grund af en ube-
grundet afbrydelse af en afsluttet handel. Dommen er fra d. 12. november 2014.
Der var foregået:
•	 En sælger (senere anklagede) satte sit køretøj til salg på eBay til en mindstepris 

på 1 Euro.
•	 En interesseret køber (den senere klager) byder så 1 Euro.
•	 Et par timer efter afbryder sælgeren handelsprocessen og meddeler den nu foru-

rettede køber, at en udefra kommende person har budt ind med hvad der svarer 
til 31500 kr. Varen er solgt.

Klageren anfører, at han med sit bud på 1 Euro var højstbydende og kræver derfor 
skadeserstatning for et tab på 40.000 kr., som han selv skønnede køretøjet var værd.
Han vandt sagen i lokalretten, Landsret og Højesteret.
Dommen begrundedes med misligholdelse af en afsluttet og virksom købekontrakt.
Handel på eBay er ikke en almindelig auktion med tilstedeværende handelsvare, sæl-
ger, køber og en styrende auktionarius.
Handel på eBay er en aftale om en forretning mellem to parter. Processen er en 
kontrakt i en sag, hvor der ellers ikke ville være formaliserede regler. Handel på eBay 
ikke er det rene vilde vesten.
Det var dyre lærepenge for sælgeren. Fra det tyske ”Motorrad News”, februar 2015.
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Af ude og Hjemme d. 21. januars ”Citat-quiz”:
”Idioter er en af naturens rige indretninger, der tillader fæhovederne at anse sig for 
kloge”.
Citatet stammer fra forfatteren Orson Welles. 

Af Internettet d. 31. januar:
Problemet er, at de dumme er så skråsikre og de kloge er fulde af tvivl.
Citatet stammer fre Bertrand Russel.

Af Triumph bladet nr. 1 2015
Om frygt: Min største frygt er, at hvis jeg dør, og min kone så sælger min motor-
cykel til det, jeg har fortalt hende, at den har kostet.

Samme blad:
Jeg bad Gud om en motorcykel. Men jeg ved godt, at Gud ikke arbejder på denne 
måde. Derfor stjal jeg en og bad om tilgivelse.
Af Al Pacino.

Das Motorrad nr. 5 af 20. februar oplyser:
•	 Racerkøreren Valentino Rossi har fået en skatteefterregning fra det italienske 

skattevæsen på 265 mio. kr. Han havde ukendte penge stående i Svejts.
•	 60.000 har skrevet under på, at de ønsker MC-kørsel op gennem rækkerne på 

Autobahnen legaliseret. 120.000 skal skrive under, for at temaet formelt betrag-
tes som relevant.

•	 Ulykker i Tyskland: Det milde vejr i begyndelsen af 2014 far fået skylden for et 
forøget antal ulykker. Dødsulykkerne er steget med 35% siden 2013. Året havde 
dog rekord lavt antal ulykker.

På den tyske ”Trafiksikkerhedsdag” i januar har motorcyklisters sikkerhed været et 
tema.
•	 Autoværnene skal i svingene have beskyttelser helt ned til vejen, så motorcyklis-

ter ikke hakkes i småstykker af de nedgravede jernstolper, der holder autoværn-
ene (I Danmark prøver man det modsatte. Man undersøger muligheden for 
anvendelse af de billigere kabelautoværn. De er istand til uden skånsel at flå 
motorcyklister fuldstændig op).

•	 Hastighederne på mindre landeveje skal for alle køretøjer diskuteres nedsat til 80 
km/h. Det er for at søge reduktion i de mange ulykker, som følge af overhalin-
ger.
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Detlev Louis.

Motorcykler ud af Paris:
Fra Das Motorrad nr. 6 af 6. marts 2015 skriver: Fra juli 2016 gælder, at motor-
cykler og scootere fra før år 2000 ikke længere mellem mandag og fredag må køre 
i byen mellem kl 8.00 og 20.00. Det samme gælder biler fra før 1997 og lastbiler 
fra før 2001. Reglerne er altså ikke helt så stive som i Tyskland. Visse indbyggere 
får dog kompensation: Bor man inden for den nye zone får man 400 Euro til køb 
af metro årskort eller til køb af cykel. Motorcykelorganisationerne har naturligvis 
protesteret.
Husk lige reglerne for miljøzoner i Tyskland: Som udgangspunkt er såvel udryk-
ningskøretøjer som motorcykler og invalidebiler med EU-handicapskilt undtaget fra 
forbudet om kørsel i miljøzoner uden et gyldigt miljømærke.

Fra samme blad:
Motorcykel-tilbehørsforretningen Detlev Louis er solgt til amerikaneren Warren 
Buffet for 3 milliarder kr. Det kan man til den pris købe 3000 parcelhuse for til 1 
mio. kr. stykket. Buffet er verdens 3. rigeste mand med en formue på 450 milliarder 
kr (450000 parcelhuse).

Detlev Louis døde i 2012 i en alder af 93 år. Han startede sin butik i Rentzelstrasse 
ved Hamborgs TV-tårn i 1964. Undertegnede redaktør har handlet der i 1971. Vi 
gik efterlods op i tårnet og fik kaffe. Helt skidt er det ikke gået for Detlev: Der er 
1500 medarbejdere i 73 filialer og en omsætning på 2 milliarder kr. Online sæl-
ges desuden 
tilbehør i 25 
lande. Billedet 
viser Detlev 
Louis og hans 
unge kone. 
Detlev var til 
engelske mo-
torcykler og 
vandt i sin tid 
mange præmi-
er på Norton 
og Ariel.
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367000 BMW-er verden 
over til værksteds:
Das Motorrad oplyser d. 30. marts 
dette.
Det drejer sig om motorcykler af R- 
og K-rækken fra perioden november 
2003 til april 2011.
Problemet er flangestykket, der fun-
gerer som ankerplade for baghjulet. 
Det revner.
Efter BMW skyldes miseren dårlig 
udført service, nærmere betegnet er 
hjulboltene under brug spændt med lang mere end de foreskrevne 60 Nm og godset 
revner. Der har verden over kun været én lettere tilskadekommen person på grund 
af denne sag. Der leveres og monteres fra fabrikantens side en mere robust del af stål 
mod den tidligere af letmetal.

Samtidig nævnes, 
at Yamaha vil til at 
bygge biler.
Der skal udbydes en eldrevet 
samt en model drevet af en 
forbrændingsmotor. Bilen skal 
bygges i Europa. Det vil blive 
en lille tosædet sag. I øvrigt 
er Yamaha ikke ukendt med 
bilbranchen: For tiden leverer 
Yamaha motorer til Toyotas 
luksusmærke Lexus.

Fra bladet februar-udgaven af ”Kradblatt”:
Garagetesten: Denne test har altid eksisteret. Der er blot sket det, at den har fået et 
navn. Navngiveren er designchefen hos Harley i USA, Willie G. Davidson. Testen 
siger:
Selv den bedste motorcykel dur kun i ringe grad, hvis den ikke består garagetesten. 
En motorcykel er kun rigtig lykkedes, hvis den er i stand til at få et smil i ansigtet på 
ejeren medens han i garagen går en tur rundt om den med f. eks. en øl.
Så hjælper det ikke det fjerneste selv med alle punkterne fra visse motorjournalisters 
bedømmelsessystem, hvis ejerskabet ikke kan gøre den i forvejen bekymringsløse 
ejer endnu lykkeligere. 
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Desuden kan 
videre læses:
Hondas succesfulde NC 
750 motorcykel kommer 
måske med en eller anden 
slags trykladning i form af 
turbo eller lignende. Der 
er indleveret en paten-
tansøgning på dette. Der 
skulle ikke være tale om 
noget højtydende, men 
om noget, der giver en 
mere brav hverdagscykel. 
Der er fin plads til ud-
styret oven over motoren 
på grund af den stærkt 
fremad hældende motor.

Motorer og priser:
Har man en BMW K1600 motorcykel, 
skal man passe på, at motoren ikke 
bliver stjålet. Det ville også være på 
sin plads at sørge for, at der er olie på 
når man kører. En ny motor koster kr. 
98.040,- vel at bemærke uden noget 
somhelst af udstødninger, indsprøjtning, 
elektronik eller andet.

Andre ting:
Unbrako skruer: Er omskrivning fra engelsk: Unbrake (løsne en bremse) er et firma 
i USA, som i 1920'erne udviklede et bolt- og præcisionsskrue-sortiment. Fra starten 
tiltænkt bilindustrien, hvor præcision og sikkerhed er vigtig. Hovedparten af den 
danske befolkning udtaler og tror, at skruetypen hedder umbrako, hvilket er en 
misforståelse, idet firmaet rettelig hedder Unbrako.
Unbrakoskruen blev hurtig det foretrukne skruevalg hos maskiningeniørerne i Eng-
land og USA. Efter 2. Verdenskrig blev unbrakoskruen spredt over hele verden.
I daglig tale bruges unbrako i vid udstrækning om den skrue-type, som har den 
teknisk danske betegnelse: "indvendig sekskantskrue". Denne bruges i dag hoved-
sageligt i maskinkomponenter.
Mange mennesker kender kun unbrakonøgler fra deres problematiske samling af 
IKEA-møbler.



Kubikken-Kommende arrangementer 17



-Kubikken18 Arrangementskalender

Maj

Torsdag d. 14/5 til 17/5 
Steens Güstrow-tur: Overtegnet. Snak 
evt. med Steen. Tlf.: 30709833.

Juni

Lørdag d. 13/6
Mølleløbet: Jan Pharao har arrangeret 
tur til Silkeborg Papirfabrik (det er også 
en mølle). Afgang fra Burger King i 
Sønderborg kl. 9.00 og fra MacDonald 
i Rødekro kl. 9.45. Selvkørende ser på 
hjemmesiden om adresser eller taler 
med Jan. Giv Jan et praj om deltagelse 
på tlf.: 51266905. Det er dog intet krav, 
så kom blot, hvis det er muligt.

Onsdag d. 24/6 kl. 18
Sankt Hans grill hos Henrik og Pia, 
Nørreskovvej 24 i Genner. Tag selv mad 
med.

Juli

Lørdag d. 4/7
Kappeln og Sauers sidevognsfabrik i 
Brodersby. Afgang fra rulletrappen syd 
for Kruså kl. 10. Poul Christensen, 
Helved laver turen igen i år. Se på 
http://www.sauer-sidecar.de/index.html 
Der er middagspause på havnen i Kap-
peln. Tag madpakken med eller spis på 
havneknejpen.

August

Onsdag d. 5/8
Grillaften ved Åbæk strand. Mere i 
augustbladet.

Lørdag d. 8/8
Vil gerne have et medlem til at lave 
en spontantur. Besked til Poul senest 
medio juni.

14.-16. august
Honda Classic, Eggebek / Tarp. Mere i 
næste blad.

Onsdag d. 15/7 kl. 19
Grill hos Lilian og Henning, Nørregade 
13 i Guderup. Tilmelding  
tlf.: 42409397

Weekenden d. 26/7
Touring Camp: Bestil selv hytte eller 
teltplads på tlf.: 86 39 28 15. Husk, at 
man skal være medlem af Touring Club-
ben eller være budt med af et medlem.

HUSK:

30. april varme hveder hos Claus. 
Tilmelding til Poul.
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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 tre 
dage 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.

Nærmere forklaringer til mødesteder.
Bolderslev Rasteplads ligger på Hellevad-Bov-
vejen umiddelbart syd for Kohbergs Brødfab-
rik på den østlige side. Pladsen er anvist ved 
skiltning.

Stranden i Åbenrå er altid parkeringspladsen 
ved Gammel Flensborgvej og ikke under sejlet.

Ugentlige køreture
Kørsel fra Åbenrå strand på onsdage fra 
parkeringspladsen over for stranden i 
Åbenrå. Det er kl. 19.

Andre klubbers arrangementer 
(man skal selv holde nærmere øje med tider 
og steder):

•	 Horsens Statsfængsel d. 18. til d. 
21. juni. Man arrangerer selv. Se på 
http://hspmf.dk/da/

•	 Borbjerg Mølle Kro: 28. april, 26. 
maj, 30. juni, 28. juli og 25. au-
gust.  Disse dage tilbydes fra kl. 17 
BikerBiksemad til 70 kr. Fra kl. 19 
GRATIS KAFFE.  Se http://www.
borbjergmill.dk/

•	 Husk ”Honda Four Klassiker Stam-
mtisch Flensburg”s træf i Tydal 
spejderlejr ved Eggebek d. 14-16/8.
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