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Redaktørens firkant
I dette novemberblad er tilmelding-
sopfordring til Steens ”Kristihimmel-
fartstur” allerede at læse. Det skyldes 
de hidtil værende problemer og bøvl 
med hotellerne om booking og betal-
ing i god tid. Tyskland har også fri i 
disse dage og der er run på. Hotellerne 
synes, at det er for sent, når først folk 
har fået sig besluttet hen imod marts, 

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, Farversmøllevej 9, 6200 
Aabenraa. Tlf.: 26 27 22 57. Mail: ejo@kanik.dk
Best.-medl.: Leif Andersen, Farversmøllevej 9, 6200 
Aabenraa. 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

når Kristi himmelfartsferien normalt 
allerede er en måned efter. De vil have 
besked allerede 1. januar. Steen forvent-
ede egentlig i sin tid, at når bladet er 
ude d. 1. februar ville folk samme dag 
flå telefonen op af lommen og melde sig 
på. Men sådan er det ikke.

Hilsen redaktøren.

Pause på vej til Bork Havn.
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Lederen
Året er gået på raske fjed. Der har været 
mange arangementer og de har været 
godt besøgt.
Når bladet kommer ud mangler vi for 
dette år kun klubaften hos Owe i Gud-
erup, generalforsamlingen, grønkålsspis-
ningen, og julestuen. Der efter er det 
allerede 2016 og ja se, vi har allerede 
planlagt lidt til 2016.

Generalforsamlingen er flyttet fra 
Bovrup og til Erikas og Leifs gildesal på 
Rugkobbel 1-3 i Åbenrå.
Det skyldes ene og alene, at der er mere 
plads i Åbenrå. Det dur ikke, at vi sid-
der klemte forskellige steder i lokalet. 
Vi kan i øvrigt kun anbefale at holde 
arrangementer hos Martin og Conny i 
Bovrup. Julestuen er fortsat der.

Lisbeth og Henning Bak i Guderup 
havde guldbryllup d. 9/10. Vi var der 
med en gave.

Line og Ejgil Johannsen i Guderup har 
diamantbryllup d. 10/12. Mon ikke der 
er en gave fra klubben.

Fødselsdage og lignende:

Så er jeg klar med "julegaven 2015" 
(husk nu, hvem der giver til hvem!). 
Der er en tur til Harzen i 2016. Vi skal 
bo i byen Bad Sachsa, der ligger lidt syd 
for Braunlage.
Som sædvanlig kører vi fra rulletrap-
pen i Kruså, torsdag den 5. maj 2016 
og hjemturen er den 8. maj 2016. 
Opholdet er inkl.: 3 x overnatning, 3 x 
morgenmad og 3 x aftensmad.
Fri Wi-Fi og 10% rabat på togbillet til 
Harzer Schmalspurbahn.
Pris pr. person: Dobbeltværelse 1275,- 
kr. - Enkeltværelse 1425,- kr.

Beløbet skal indbetales senest den 
1. januar 2016 på - Konto 1551  -  
7797494 - Danske Bank.
Husk at ringe til mig, 30709833, for at 
melde jer til.
OBS! Det er ikke kun SMCC's med-
lemmer, der kan komme med (men de 
har fortrinsret), så hvis i kender nogen 
der vil med, er det ok!

Hilsen Steen, 30709833 - steen-vivi@
mail.dk

Kristi Himmelfartsturen til Harzen.
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Sommerferietur:
Preben og Jan havde planlagt en lille tur ned til Sauerland i Tyskland. Der var Har-
leytræf, det såkeldte Edersee Meeting.
Turen udvidede sig med tilkomne personer og ideer, så det endte med en større 
Alpe-tur med tilhørende italienske sø-tur på 16 dage for nogle. Preben tog kun med 
til Mosel og vi andre fortsatte syd på.
Helt præcis tog Bent, Jan og Preben af sted hjemme fra d. 1. juli. John og underteg-
nede tog hjemme fra d. 5. juli efter d. 4. juli at have deltaget i Poul Christensens tur 
til Sauer sidevogns fabrikken i Kappeln.
Af særlige seværdigheder var der Moto Guzzi museet i Mandello del Lario (med 
færge og tog), opholdet på det øverste gamle pas på Sankt Gotthard, turen over 
Timmelsjoch og BMW museet i München.

Tidsplan 
Læserne kan så få ideer:
Vi var sammen ved Mosel fra d. 5. til d. 7. juli. Vi boede på Pension Winzerhaus i i 
Zell. 240 kr. / nat pr. person i dobbeltværelse.

Ud over pensionen i Zell var intet forudbestilt. Vi fandt logierne under vejs.
Fra 7. til 8. sov vi på vandrerhjem i Basel, Svejts. 375 kr. pr. mand pr. nat i 4 mands 
rum.
Fra 8. til 9. på Simons Herberg i Meiringen, Svejts. 255 kr. pr. mand pr. nat i mang-
esengsrum.
Fra 9. til 11. på vandrerhjem i Menaggio, Italien. 165 kr. pr. mand pr. nat i 4-seng-
srum.
Fra 11 til 13. på vandrerhjem i Riva del Garda i Italien. 180 kr. pr. person pr. nat i 4 
sengs værelse.
Fra 13. til 14. på Zimmer-frei i Sölden i Ötztal, Østrig. 225 kr. pr. person pr. nat i 4 
sengs værelse.
Fra 14. til 15. på vandrerhjem i München. 290 kr. pr. person pr. nat i 4 sengs 
værelse.
Fra 15. til 16. på Zimmer-frei hos ”Alte Scheune” til 260 kr. pr. person pr. nat i 
dobbeltværelse i Melsungen midt i Tyskland.

Poul
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Honda 4 zylinder Classic i Eggebæk  
ved Tarp:
Fem SMCC'er kørte lørdag tl Eggebek 
i Tyskland, for at besøge Klassic Honda 
Four klubben ved deres træf. Det var 

meget hyggeligt. Vi mødte andre dan-
skere dernede, også fra vores klub, bl.a. 
Poul Madsen og Henning Thiesen.

Lilian og Henning Thiesen holdt  
d. 15. juli grillparty:
Redaktøren kunne ikke deltage og der er ikke indløbet nogen historie fra deltagerne.
Steen har dog skrevet under Forum på hjemmesiden. Han skriver:
Desværre var der optræk til regn, da Verner og jeg kørte til Guderup onsdag aften 
for at mødes hos Lilian og Henning. Der var godt gang i grillen, og der blev serveret 
tre store svinestege og dertil kartoffel- og pastasalat. Øl, vand og kaffe.
Men regnbukserne måtte på, da vi kørte hjem i lidt regn.
Tak for et meget fint arrangement.
Se de fine billeder på hjemmesiden. 
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Sankt Hans i Genner d. 24. juni:
Tak igen i år til Pia og Henrik i Genner 
for at stille grill og lokaler til rådighed 
for os.

Det er et hyggeligt sted med gode 
faciliteter. Dejligt er det også med alle 
dyrene rundt omkring.
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Sauer Sidecar d. 4. juli:
Afholdte arrangementer

Tak til Poul 
Christensen for 
arrangementet 
igen i år. Denne 
gang kom mange 
med.

Turen startede 
ved rulletrap-
pen kl. 10, og vi 
kørte der ned via 
Mysunde færgen.
Fortæring foregik 
ved madpakker 
eller via indkøb 
i fiskekiosken 
på vestsiden af 
brovejen i Kap-
peln.
Peter Sauer og 
hustru Müller 
trakterede os med kaffe lagkage og is. Ankomst

Peter 
Sauer.
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Der kom lige under 20 personer. Det 
var så inkl. et par fra Æ Flachemøs og 
Mike fra Vojens.
Det var ret godt i anledning af mel-
dingen om det massive regnvejr, der 
var meldt til den vigtigste dag, lørdag. 
Nogle var dog kommet allerede fra om 
onsdagen.
Jan Larsen og undertegnede kom fredag 
og på trods af alle pladsens tidligere 
afvisninger om at få en hytte, var der 
alligevel en til os. Vi tog den og håbede 
så på at få de sidste 4 pladser i denne 
6-mandshytte afsat. Det burde være 
let med den vejrmelding. Imidlertid er 
teltene i dag så gode, at folk hellere ville 
det. Vi fik kun afsat til Teddy og sviger-
søn Patrick. Det var nu også OK. Vi 
havde godt gang i den med nogle ase-
dyrkende nordmænd (tror på Odin og 
Tor). De var specialister i at lave mad på 
grill og frembragte de mest spændende 
retter med alle tiders sovs.
Vi havde godt vejr på turen op og igen 
hjem om søndagen. Det øsende vejr 

Touring Camp d. 24. til 26. juli:

om lørdagen betød, at vi kunne sidde 
opholdslokalet og spise Touring Camp’s 
berømte rom-is hele dagen og samtidig 
fortælle røverhistorier. Ellers lavede vi 
ingenting og når vi så var trætte af det 
kunne vi tage en lur. Det er faktisk en 
ret behagelig livsform. De mere rastløse 

tog en regnvejrstur til Djurslands 
Motorsamling.
Al den megen regn betød startvan-
skeligheder om søndagen. Dem må 
vi høre mere om. 
Jan og jeg tog hjemad over Låsby, 
Ry, Brædstrup, Jelling, Bredsten og 
Egtved. Her fik vi kaffe hos Jans 
gode ven Frank. De fik lige planlagt 
en MC-tur til vist Telemarken i 
Norge fra på kommende torsdag. Vi 
ses på Touring Camp næste år. 

Hilsen Poul

Hun tror på Odin og Thor

Der er hygge.

Stærene 
- se også billedet  

side 11..
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Vejret var nu også særdeles godt.
Traditionen tro havde Knud Oluf arran-
geret en flot tur frem til stærene.
Denne gang gik den fra Bolderslev over 
Bjolderup, Ravsted, Alslev, Løgumk-
loster og til Abterp ved Bredebro. Vi 
holdt pause ved Abterp Langdysser. 
Knud Oluf kaldte det ”første kulturelle 
pause”.
Langdysserne er fra stenalderen og ca. 
5.000 år gamle. De syner ikke af meget, 
men på flere måder er de usædvanlige. 
Da de to langdysser blev bygget, lå de 
ud mod Brede Å. Senere betød den 
gradvise landsænkning, at området blev 
oversvømmet; men engang i slutningen 
af bronzealderen satte det modsatte ind: 
Marskens aflejringer fik igen landet til 
at hæve sig. Da havet var væk, fik man 
mose og eng. Gemt i hele denne om-
væltning lå de to langdysser fra stenal-
derens tid, først oversvømmet, siden 
overgroet af alting for til sidst igen at 
dukke frem i lyset som følge af moderne 
tiders jordbehandling. 
Næste kulturelle pause var ved Ballum 
Sluse. En sluse beskytter landet bag 
digerne mod tidevandet. Byggeriet af 
denne sluse gik i gang i 1914, men blev 

forsinket af 1. verdenskrig, der blev 
erklæret samme år. Store dele af anlæg-
sarbejdet blev lavet af krigsfanger. 1915 
stod det færdigt. I 1920 blev området 
atter dansk efter genforeningen. Her 
blev da anlagt en anløbsbro. Herfra 
fortsatte den tidligere færgefart til Rømø 
indtil dæmningen blev indviet i 1948.
Så gik den via Hjerpsted, Emmerlev, 
Højer, Møgeltønder og til Møllehus 
grænse hvor vi hyggede os sammen med 
stærene.
22 personer havde valgt spisning på 
kroen Utspann i Schafflund. Vejen 
til Schafflund var vanskelig passabel. 
Tusindvis af mennesker, biler og busser 
spærrede vejen for os. Der var stærekik-
kere fra hele landet. Der var busser fra 
Hirtshals, Frederikshavn, København 
og meget mere. Det er helt utroligt så 
populært dette stærescenarie er.
Da vi endelig nåede frem, havde vi frit 
valg fra menukortet; men kroen foreslog 
de tre retter: Fisk, schnitzel eller okse-
steg. Det tog vi imod. Inden jeg kom 
hjem til Nordborg havde jeg kørt 302 
km. 

Poul.

25 personer til Sort Sol d. 26. september:

Stærene 
- se også billedet  

side 11..
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Bork Havn d. 22. august:
Tak til Mogens Lind for arrangementet. Vi glæder os over, at medlem Vibeke fra 
Struer tog til vejen helt herned. Det er langt; men hun sagde også: Når turen er slut 
er jeg jo halvvejs hjemme.
21 personer havde en dejlig dag. Vi kørte med at "sætte af"; men alligevel tabte vi et 
par stykker.
Vi startede fra Bolderslev, kørte på motorvejen ved Rødekro, kørte af igen ved 
Haderslev Syd, videre til Ved-
sted, Ustrup og Tørning Mølle. 
Så gik det vest om Kolding til 
Egtved og til Tørskind Grus-
grav hvor madpakkerne gled 
ned sammen med indtrykkene 
fra Robert Jacobsens "Mur- og 
Rumkunst". Tre kvarter efter 
gik den forbi "Bindeballe gamle 
Købmands-gård"" til Hejnsvig, 
Krogager, Ansager, Sønder Bork 
og til Bork Havn. Der efter gik 
den hjemad. Det gav for mig fra 
Nordborg 450 km.

Poul

Vejret var uma-
nerlig dårligt, så 
alle kom i bil.
Dagens ret var 
frikadeller med 
brun sovs. Det 
lod til at være 
godt for folk 
fra sønderjyl-
land. Enkelte 
fik stjerneskud. 
Enkelte nye 
medlemmer 
havde fundet 
vej.

19 personer til spisning på Øster Højst Kro:

Forsamlingen

Orientering før afgang.
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Classic race på Jyllandsringen d. 12. september:
Kun Werner Boyum tog afsted fra stranden i Åbenrå. Ejgil var også mødt op, men 
ville alligevel ikke med, da Werner skulle overnatte deroppe og først kørte hjem om 
søndagen. Werner oplyser, at vejret var dårligt med megen regn og løbet var præget 
af det.

Tak til Store Verner for at 
arrangere og tak til Kurt 
Olsen for at lede folk helt 
fra Bolderslev Rasteplads 
ad fine veje til denne 
strand. Grill i Åbæk 
kræver ikke nogen særlig 
præsentation. Dette ar-
rangement er nemlig tæt 
ved årets største ved siden 
af gule ærter. Fokus på pølserne.

Åbæk d. 5. august:

Sort Sol-turen: Ved Langdysserne.
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Overskriften var “Fri zone”.
Fra det tyske motorcykelblad ”Motorrad 
News” stod i august-nummeret noget 
helt sjovt. Mange danskere kan vel godt 
smile lidt af det.
Den faste skribent, Hr. Norbert Kappes 
(han er vel godt 60 år gammel) fortæller 
om hvordan man kan nå ny erkend-
else. Han var som journalist inviteret 
til ”Wheels and Waves” Custombike 
Festival i Biarritz ved den franske at-

Gule ærter på Kværs Kro.
Som nævnt i arrangementskalenderen. Der er ærter eller schnitzel. Angiv ønske 
under tilmelding.
Har du forslag til en foredragsholder eller har du noget i ærmet fra en tur, så meld 
dig hos Poul.
Pris for ærter eller schnitzel: 89 kr. Angiv ønske under tilmelding til Poul.

Hydro Aluminium, Tønder:
Det er den 10. februar kl. 19.00: Steen har arrangeret det sædvanlige firmabesøg.
Hydro Aluminium Tønder, udvikler, producerer og sælger aluminiumprofiler. Disse 
anvendes i byggeri, bilindustri og i en lang række andre brancher. Hydro Alumin-
ium Tønder omsætter for ca. 600 mio. kr. internationalt og beskæftiger 240 me-
darbejdere. Kulturen er kendetegnet ved et meget stort engagement i arbejdsmiljø, 
kvalitet, kundeservice, innovation og løbende forbedringer af alle processer.
Meld til hos Steen senest 3 dage før på tlf.: 30 70 98 33

Lidt om kommende arrangementer.

Fra pressen

lanterhavskyst. Sådan noget havde han 
altid haft det lidt svært med, i hvert fald 
indtil da han kom der ned.
Han mødte en yngre MC-kultur. Sådan 
så man i hvert fald sig selv. Dette ar-
rangement overgik langt hans hidtidige 
forestillinger om noget sådant. Alene 
beskrivelsen af disse motorcykler ville 
fylde flere bind. Mange var slet ikke mo-
torcykler, men kunstværker, der som ud-

gangspunkt havde været en motor-
cykel. Gamle Kawa GPZ-er, Yamaha 
SR 500 og de altid lidt latterlige 
Honda ”Gyllepumper”. Hovedsage-
lig var de billige. Motorstørrelse og 
lignende ting var uden betydning 
også selv om der ved siden af stod 
mærkelige Harleyer og BMW-er 
indsvøbt i autoværn i form at styrt-
bøjler rundt om hele maskinen. Mo-

Er aflystHar nogle en anden idé? Så 

ring til Steen.
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torcykler med surfbrædder var der også. 
Vigtigt var kun hvad der kom ud af det. 
Hvis der her kommet sagkundskab fra 
de tyske godkendelsesmyndigheder ville 
de straks skulle i ilttelt på grund af chok 
og åndenød. Lys og udstødningsrør, 
hvad skal man med det? Det er kun 
ren provokation. Tidligere har han på 
messer set designstudier, der aldrig ville 
kunne komme på gaden. Her tøffede de 
omkring i snesevis.
Store mængder af folk drysser i disse 
dage rundt i teltbyen. Forhenværende 
udseende er at foretrække. Der er rigtige 
skæg, bukser med store huller, Hawaii 
shorts, skovarbejder-jakker, pandebånd 
og kæder om tegnebøgerne. Sikkerhed-
sudstyr er ikke på tapetet og moden kan 
godt komme til at gøre lidt ondt hvis 
man vælter.
Scenen er international. Der tales 
spansk, engelsk, italiensk, bayersk og 
svabisk. Skandinavisk og japansk var der 
også. Man kender hinanden, for man 
har lige været sammen til træf i Aus-
tralien eller Indonesien.
Mærkværdigvis kører industrien med på 
fulde omdrejninger. Yamaha følger med 
i hvad trenden er. Også andre fabri-
kanter deltager i studiet af de talentfulde 
”customizere”. Man kan jo få idéer. 

BMW viser fra et 
lille træskur særlige 
afvigelser af deres 
R-nineT.
Ingen fest uden 
højdepunkter. Der 
er f.eks. ”Punk’s 
Peak Race, der er 
en acceleration-
skonkurrence på 
den spanske side 
af grænsen, nem-

lig i Baskerlandet. Kl. 14 skal det løbe 
af stapelen. Allerede kl. 11 er de vildt 
engagerede deltagere i fuld gang og så 
vidt som øjet rækker er der buldrende 
motorcykler. På et tidspunkt er luften 
så fuld af udstødningsgas, at Norbert 
kappes er ved at ringe efter mere ilt, 
netop hvor et ungt menneske råber efter 
ham:” Er det hele ikke fedt?”. Oven på 
dette flow og show er der kun at håbe, 
at man overlever til aften.
Man kan slå fast, at efter 4 dage til fes-
tival i Biarritz, med byen i undtagelses-
tilstand, sås ikke en eneste ordenshånd-
hæver, der skulle regulere noget som 
helst eller kalde folk til orden. Dette er 
ikke sket for Norbert Kappes i Tyskland 
selv efter 45 år med motorcykler (nok 
underforstået, at her er det lidt trist).
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Midt- og Vestjyllands 
politi skriver: 
 
Hvad gælder: Af Kurt 
Stenfeldt.
Mon ikke de fleste trafikanter har op-
levet det fantastiske syn af en kolonne 
af nypudsede motorcykler på tur. I 
nogle tilfælde kan der være næsten 100 
motorcyklister på to sirlige rækker lidt 
forskudt i forhold til hinanden.  
Dette indlæg handler dog ikke om alle 
herlighederne ved at køre på motor-
cykel, men derimod om begreber som 
"kolonnekørsel" og "sluttet optog". 
Emnet dukker med mellemrum op i di-
verse motorcykelblade, og senest har der 
været debat i Touring Nyt nr. 5/2009.

?Regulerende fløjmand? 
En del klubber og enkeltpersoner tror 
fejlagtigt, at hvis de er en del af en 
samlet kolonne eller et optog, så skal 
den øvrige færdsel vige og give plads for 
kolonnen eller optoget. Mange klubber 
har udviklet kolonnekørslen til også 
at omfatte en "fløjmand" (m/k) som 
standser op i vejkryds, og lukker af for 
al færdsel fra sidevejene.
Indledningsvis vil det være passende 
at starte med det sidste først, nemlig 
"fløj-manden" og dennes opgave med at 
lukke af for færdsel fra sidevejene. 
I færdselslovens forstand er der tale om 
færdselsregulering jf. færdselslovens § 
4, stk. 2. Det fremgår meget præcist, 
at det kun er politiet eller andre, som 
justitsministeren har bemyndiget til 
at regulere færdslen, der må regulere 
færdslen.

Justitsministeren har skam bemyndiget 
andre end polititjenestemænd til at 
regulere færdslen - bl.a. grene inden for 
forsvaret, og herunder også politihjem-
meværnet.
Justitsministeren har dog aldrig bemyn-
diget trafikanter generelt til at regulere 
færdsel. Således heller ikke motorcyklis-
terne. Det betyder, at motorcyklisternes 
brug af "fløj-mand" forekommer at være 
en klar overtrædelse af færdselslovens § 
4, stk. 2. Det er samtidigt overordentligt 
farligt, fordi det skaber en falsk tryghed 
for motorcyklisterne i kolonnen.
Færdselslovens § 7, stk. 6 pålægger 
trafikanter at give fri passage for forsva-
rets og redningsberedskabets kolonner, 
grupper af børn under opsyn af leder og 
ligtog. Bl.a. disse skal betragtes som et 
langt køretøj.
Når lyset så blir rødt. I 2001 kørte en 
gruppe på 50 motorcykler igennem 
København. I et lyskryds kørte hoved-
parten af gruppen over for grønt lys, 
mens de sidste ikke nåede med over, 
mens der var grønt. Der blev sat to 
"fløj-mænd" i krydset, mens de bagerste 
kørte over for rødt lys. 
En motorcykelbetjent opdagede fors-
eelsen og standsede den bagerste motor-
cykel. Føreren af motorcyklen blev sigtet 
for overtrædelse af færdselslovens § 4, 
stk. 1 (rødt lys) og motorcykelbetjenten 
skrev en sag om forseelsen.
Føreren af motorcyklen nægtede fors-
eelsen, og derfor blev sagen indledt i 
Københavns Byret i 2002.
Den tiltalte forklarede i retten, at han 
kørte i et sluttet optog bestående af 50 
motorcykler, hvor han var sidste mand/
motorcykel. Af samme årsag måtte tilt-
alte køre over for rødt flere gange. Den 

Kolonnekørsel: 
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tiltalte erkendte, at  
han kørte over for rødt 
lys, men henviste til, at 
han var en del af et sluttet 
optog.
Københavns Byret fast-
slog, at fordi man er en 
del af et sluttet optog, 
har man ikke hjemmel til 
at fravige færdselslovens 
bestemmelser. Sluttede 
optog skal overholde færd-
selslovens bestemmelser 
- herunder anvisninger for 
færdslen, som gives ved 
signalanlæg. 
Straffen fastsættes til kr. 
1.000,- subsidiært fængsel 
i 6 dage.
Den dømte motorcyklist fik proces-
bevillingsnævnets tilladelse til at få 
sagen prøvet ved en højere instans, og 
således endte sagen i Østre Landsret, der 
behandlede ankesagen i 2003. På grund 
af formildende omstændigheder - der 
ikke har noget med den principielle af-
gørelse af gøre - fandt Østre Landsret, at 
den tiltalte var skyldig, men at straffen 
skulle bortfalde.
Konklusionen på baggrund af først 
Københavns Byrets dom, der senere er

stadfæstet i Østre Landsret må være:
•	 At - motorcyklister kan fremføre 

motorcyklerne som kolonne eller 
sluttede optog

•	 At - trafikanter skal give fri passage 
for blandt andet sluttede optog

•	 At - motorcyklisterne har ingen 
hjemmel til at fravige reglerne i 
færdselsloven

•	 At - motorcyklisterne derfor skal 
efterkomme anvisninger for færd-
slen, som gives i f.eks. lysregulerede 
vejkryds..

Gør noget ufornuftigt og lev livet. 
Det mener den østrigske filosof Robert Pfaller:
Det er fra Ude og Hjemme d. 29. juli, hvor der henvises til Kristeligt Dagblad:
Vi er i dag så fikseret på at leve længst muligt, at vi glemmer at spørge os selv om, 
hvordan vort liv egentlig er. Vi er mådeholdende ud over alle grænser og betragter 
vort liv som en sum på en bankkonto, som vi kan forlænge ved at fravælge det gode. 
Vi trækker brodden ud af de fleste nydelser: Værtshuse uden røg, øl uden alkohol, 
kaffe uden koffein og flødeskum uden fedt.
Vi dør under alle omstændigheder; men det vi skal frygte er et dårligt liv, inden vi 
skal her fra.

Ordensmagten.
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Metoden bruges når vi kører forholdsvis 
mange.
•	 At ”Sætte af ” har til formål at for-

hindre, at turdeltagere taber kontak-
ten til ”kørefeltet”.

•	 At sætte af betyder, at der ved ethvert 
sted med risiko for problemer er afsat 
en vejviser.

Vi kan kalde os sluttede optog i færd-
selslovens forstand; men det giver ingen 
særlig ret. Vi skal derfor holde god 
afstand til forankørende og således, at 
andre trafikanter uhindret kan overhale. 
Det betyder, at der kan opstå større af-
stande mellem os i flokken. Ved korrekt 
brug af nedenstående metode tabes in-
gen uanset, der er store huller i rækken 
på grund af anden trafik og uanset antal 
af f.eks. lysreguleringer.

Beskrivelsen her er kort. Især de, der 
ikke har prøvet det før, undgår tankefor-
virring.Vigtigt i processen:
1. Den, der kører forrest (ofte ar-

rangøren) udpeger under kørslen, 
hvor der skal sættes af.

2. Sidstemand kører fast sidst. Han 
bærer helst tydelig vest eller andet. 
Genkendeligheden er 
vigtig.

3. Alle orienteres grun-
digt om turens mål. 
Evt. kan der udleveres 
et antal kørevejled-
ninger på papir.

4. Hvis nødvendigt oply-
ses om pausesteder, 
og der kan udveksles 
telefonnumre. 

Retningslinjer for at sætte af:
•	 Anføreren viser under kørslen, hvor 

der sættes af.
•	 Personen lige efter er altid den, der 

sættes af næste gang.
•	 Den, der opdager en glemt afsætning 

sætter sig selv af.
•	 Her efter er en ny turdeltager selvføl-

gelig kommet op og er blevet kandi-
dat.

•	 Er du afsat person, må du ikke flytte 
dig fra stedet, før sidste mand er 
fremme. Han kommer med garanti 
og hvis noget er galt i værste fald 
måske først om en time eller to. Agt 
evt. på din telefon.

•	 Når sidste mand dukker op, starter 
den afsatte person og kører ind foran 
sidstemanden.

•	 Man bevæges således op gennem ræk-
ken og man kan sættes af flere gange.

Hyppigste fejl er, at man glemmer at 
sætte en af, eller at en afsat ikke venter 
på grund af, at der er gået lang tid og 
han deraf slutter, at de manglende del-
tagere ikke kommer.

Forslag til regler for at ”Sætte af”. 

Flere afsted på en gang.
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Indkaldelse til Generalforsamling
Søndag d. 22. november kl. 14 på 

Rugkobbel 1-3 i Åbenrå - Erika og Leifs gildesal.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent:
2: Formandens beretning:
3: Kassererens beretning:
4: Regionssamarbejdet.:
5: Webmasterens beretning:
6: Indkomne forslag:
•	Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

7: Valg til bestyrelsen: På valg er:
•	Kasserer Erika Johannsen. Modtager genvalg.
•	Steen H. Eriksen. Modtager genvalg.
•	 Jørn Maron. Modtager ikke genvalg (dog er Jørn fortsat sydregionen-

srepræsentant).
•	Valg af to suppleanter.
•	Valg af revisor og dennes suppleant.

Alle interesserede er velkomne til at foreslå kandidater. Det kan ske på selve 
generalforsamlingen.

8: Eventuelt: Prøv at komme med ideer til alt muligt. Det er faktisk vigtigt med 
noget nyt, så vi ikke forkalker.

Hilsen 
Bestyrelsen

Andet til afklaring:
Hvad gør vi ved varme hveder i fremtiden?
Klubaftener hos Owe Johannsen?
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November

Februar
Onsdag d. 10. februar kl. 19 
er der firmabesøg på Hydro Aluminium 
i Tønder. Se inde i bladet.

Søndag d. 7. februar kl. 14
er der tøndeslagning hos Kajs MC.

OBS:
Hvis det øser ned aflyses turene. Se hjemmesiden eller kontakt arrangøren.

Januar
Onsdag d. 6. januar afgng kl. 19
er der kaffe hos Solveig og Kaj i Mom-
mark. Tilmelding på tlf.: 74 43 03 06.

Søndag d. 24. januar kl. 13 
er der gule ærter på Kværs Kro. Se inde i 
bladet. Tilmelding hos Poul.

Onsdag 4. november fra kl. 19 
er der klubaften hos Owe Johannsen i 
hans køreskolelokaler på Søndergade 7 i 
Guderup. Kom bare.

Søndag d. 22. november kl. 14 
er der generalforsamling. Den afholdes 
i Erikas og Leifs gildesal på Rugkobbel 
1-3 i Åbenrå. Ingen tilmelding: Se inde 
i bladet.

Lørdag d. 28. november kl. 19.15 
er der grønkålsspisning på Bilschau 
Krug. Vi er inviteret af Honda CB Four 
Klassiker, Flensborg. Vi var 12 personer 
der sidste år. Tilmelding en uge før hos 
Poul.

Til salg: Honda CB 500 Four fra vist 1975. 8500 kr. 
inkl. ekstra motor. Eigil Thiesen. Tlf.: 74 48 79 54.

December
Søndag 6. december fra kl. 14 
er der julestue hos Martin på Kidingvej 
14A i Bovrup. Man betaler for Gløgg og 
æbleskiver. Tilmelding hos Poul.

Er aflyst
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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.

HUSK Grønkålsspisning

Lørdag d. 28. november kl. 19.15 
er der grønkålsspisning på Bilschau 
Krug.  
Vi er inviteret af Honda CB Four  
Klassik.

Tonny Sztuk nyder den et 
sted i verden.
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Fra Sauer Sidecar ved Kappeln.

Logik for høns fra Kawasaki: 
Fra oktoberudgaven af Motorrad News: Kawasaki oplyser, at bezinforbruget stiger 
med stigende hastighed og man skal sikre sig, at der er benzin nok på.

Et teaterskykke om en mand.  
Fra Jydske d. 27. september.
Kender vi lidt af os selv i ham, ham som psykologerne kalder for ”den lille værk-
fører” (inde i hovedet). Han er den lidt bitre og livstrætte tilhænger af ro, orden og 
retfærdighed, som ved alting bedre og som hver dag har en mening om hvad alle 
andre foretager sig og som er enhver nabos rædsel.


