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Redaktørens firkant
Som redaktør er vinteren en spæn-
dende tid. Kommer der mon stof? For 
motorcykelmæssige tiltag på køreom-
rådet, er der nemlig agurketid. Primo 
januar er der deadline for optagelser 
til bladet og almindeligvis kommer 
heller ikke her ret mange beskrivelser 
fra medlemmerne. Man skulle alligevel 
tro, at der igennem vinteren foregik 
interessante ting i medlemmernes 
værksteder. Det gør der måske også. 

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: stonibmw@stofanet.dk
Best.-medl.: Bent Holm, Bolderslevsovvej 14.  
6293 Bolderslev. Tlf.: 74 64 61 62. Mobil: 23 74 05 61. 
Mail: bent-holm@outlook.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

Måske er man bange for ikke at skrive 
godt nok. Problemet er måske, at vi 
egentlig alle har styr på tilværelsen og 
kan alt. Vi er eksperter af en eller anden 
slags, men større skriverier ikke indgår 
i det daglige arbejde og kvaliteten af 
skriveriet kommer ikke helt op på det 
plan, hvor vi egentlig findes. Så hellere 
lade være. Skriv lidt alligevel. Det vil 
altid blive godt.

Årets sidste tur.: Langs 1864 grænsen. Ved Kongeåkroen, Foldingbro..
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Lederen
Især slutningen af året er kendetegnet 
ved flygtningene og debatten om dem. 
Vi snakker ikke selv med dem, men 
vi forestiller os noget. Journalist An-
ett Buhn har talt med nogle syrere på 
asylcentret i Hviding. De kan endelig 
slappe af. Tahas tatovering bliver man 
slået ihjel for i Syrien. Cowboybukser 
er forbudt. Han vil i øvrigt ikke delt-
age i modstandsbevægelsen og alle lejre 
ville derfor slå ham ihjel. Der er mindst 
15 modstandsbevægelser. Så snart man 
har 1000 mand og våben, går det mod 
Damaskus for at slå styret ned. I begyn-
delsen var det drømmen om frihed og 
om at slå Assad ihjel. Pludselig slår alle 
hinanden ihjel uden at vide hvorfor og 
hvorfor kommer alle mulige fra andre 
lande og slår ihjel. Selv de, der ønsker 
at leve i fred slår man ihjel. Lars Løkke 
kalder i nytårstalen problemet for vor 
største udfordring. Et af måderne er at 

finde arbejde til nogle af dem. Udfor-
dringer er der nok af. Som jeg ser det, 
er danskerne ikke så bekymrede ved 
antallet af flygtninge. Usikkerheden går 
på, at det er muslimer og at de måske 
en dag bliver flertallet. Nogle muslim-
ske terrorister har på det seneste jaget 
skræk i livet på vesteuropæerne. Vi er 
nervøse for fremtiden og kan ikke se 
islam som en berigelse. Det her er også 
en opgave for muslimernbe selv. De skal 
bringes til tænke mere som os og det 
vil man kunne komme til bl.a. ved at få 
et arbejde og ved at omgås den vestlige 
kultur.
Generalforsamlingen gik mindre dra-
matisk. Tak til Jørn Maron for tiden 
i bestyrelsen og velkommen til Bent 
Holm. Når dette blad er ude har vi 
holdt det første bestyrelsesmøde hos 
Bent. Det tilbød han.

Ejgil Johannsen og Henning Bak 
ringede. De takkede for flaskerne til 
diamant- og guldbryllup.

Fødselsdage og lignende:
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Fra generalforsamlingen:
Forslag fra medlemmerne og løs-
ninger.

A: Hvordan man bliver registreret 
bruger af hjemmesiden:
Den korte form er: Send tre ting: 
Dit forslag til eget Brugernavn, egen 
Adgangskode samt din mailadresse til 
Webmaster:
Den lange form er: Når kun vore egne 
medlemmer er registrerede brugere, 
hindrer vi misbrug.
Registreret bruger bliver man ved at 
benytte et såkaldt ”Log-in”. 
Se øverst til venstre på forsiden oppe 
under SMCC logoet.
Log-in består af et ”Brugernavn” i 
venstre felt og en ”Adgangskode” i feltet 
lige til højre for. 
Disse to ting vælger du selv og får dem 
ekspederet til brug af Webmaster.
De kan hver for sig bestå af blandede 
tal og bogstaver eller af det ene eller det 
andet.

B: Har du lavet et arrangement, der 
skal aflyses og hvordan finder andre 
ud af det.
Der tænkes her specielt på f.eks. akutte 
behov for aflysninger måske på grund af 
vejrforhold:
OBS !! Man har et ansvar som ar-
rangør: Planlæg en evt. aflysning i 
forvejen. Det er ikke i orden bare om 
morgenen at ringe til bestyrelsen og så 
skal de ordne det. Gør i stedet således:
1. Aflys på hjemmesidens forside. Ad-

var Webmaster om evt. opkald dagen 
i forvejen, så han er klar.

Vælg noget du kender og kan huske. 
Skriv det gerne ned for en sikkerheds 
skyld. En idé: Undertegnede redaktør af 
Kubikken hedder: Poul og min første 
jul var 24/12-49. Mit log-in kunne 
være luoP som brugernavn og 491224 
som adgangskode. Nå spøg til side. 
Det forslag, du nu har besluttet dig for 
sendes til Webmaster pr. mail på: leif@
kanik.dk 
Din mailadresse behøver webmaster. 
Den får han automatisk med din forsen-
delse. Webmaster vil så registrere dig og 
du kan nu sætte ting på hjemmesiden. 
Alt er af interesse.

Du skal nu bag efter lære dig selv at 
sætte tekst på hjemmesiden samt at 
sætte billeder ind.
Du skal kunne overflytte billeder fra ka-
meraet til din PC. Det er nemt. Er der 
problemer spørger du dig blot for. Man 
skal lige se og prøve det én gang. 

----------------------------------------------########------------------------------------------------

2. Kør ud til mødestedet om morgenen 
(evt. i bil) og orienter om aflysnin-
gen til fremmødte.

3. Har du langt til mødestedet, så 
aftal i forvejen med en nærboende, 
om han i givet fald vil køre hen på 
mødestedet og aflyse arrangementet.

Hvis du selv vi meddele på hjemme-
siden: 
Således sættes besked på hjemmesidens 
forside:



Kubikken- 5Fra generalforsamlingen

Den korte form findes ikke rigtig: Du 
skal være registreret bruger med log-in.
Åben hjemmesiden på PC. Du ser 
hjemmesidens forside. Log dig på med 
brugernavn og adgangskode.
Rul ned til ordet ”Artikler” og venstrek-
lik på dette ord.
Dette område udvider sig nu. Klik 
dermed på ordet ”Ny artikel”.
Der kommer en ny side frem. Den hed-
der ”Tilføj en artikel”.
I feltet ”Titel” skrives Aflysning (hvis 
det er det man vil) med helt almindelig 
skrift.
I det store skrivefelt neden under skrives 
årsagen til aflysningen samt dato og tid.
Neden under skrivefeltet ses teksten 
””Vis på forsiden”. 
Venstreklik i cirklen Ja.
Teksten bør fjernes dagen efter. Der er 
et felt, der hedder ”Stop publicering”.
På højre side af dette felt er en firkant. 
Det er en kalender.

Klik på den og indtast tidspunktet for 
sletning af din besked.
Så går man op i øverste højre hjørne og 
venstreklikker på ”Gem”.
Opgaven er løst.

Man kan også slette sin tekst dagen efter 
således:
Vi har altså nu dagen efter: Du skal igen 
være logget ind.
På forsiden af hjemmesiden, hvor ens 
besked er skrevet er et firkantet felt med 
en gul skrå blyant.
Venstreklik i dette felt.
Din oprindelige meddelelsesside dukker 
frem.
Gå igen ned til feltet ”Vis på forsiden”.
Venstreklik i cirklen Nej.
Gå op i øverste højre hjørne og ven-
streklik i ”Gem”.
Din besked er nu væk fra forsiden og 
opgaven er løst.
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Turen d. 17. oktober ad 1864-1920-grænsen gik fint:
På trods af vejret stod folk parat til 
turen i Bolderslev. Hele 8 mand drog 
vi afsted i et fugtige vejr. Vejret blev 
dog fint og lunt op ad dagen. Af de 8 
motorcykler var de 7 BMW-er og en af 
de nye Triumph. Altså ingen japanere 
repræsenteret. Turen var godt beskrevet 
i foregående blad samt efter afholdelse, 
også beskrevet på hjemmesiden.
Gunnar Ueckermann havde til turen 
frembragt en god beskrivelse om Hejls-
minde og om den aktuelle grænse. Han 
skriver:

Toldgrænsen fulgte Kongeåens vestligste 
løb indtil Vamdrup, hvorfra den havde 
tre forskellige forløb gennem landska-
bet, alt efter hvilke problemer tolderne 
og gendarmerne havde med at forhin-
dre smuglerier.

Formålet med grænsen var bl.a. at fore-
bygge smuglerier, men desuagtet foregik 
det som aldrig før.

Den halve snes toldere, der blev statio-
neret langs grænsen, kunne intet stille 
op mod de østrigske soldater, der egent-
lig skulle bevogte grænsen; men som selv 
smuglede i den helt store stil.
Således menes, at der i efterårsmåned-
erne 1864 blev smuglet over 3000 stude 
over grænsen ”. 

Mange af de toldpligtige varer, der skulle 
nord på, blev også indsmuglet, men 
smuglerne havde dog det problem, at 
det var vanskeligt at få varerne transport-
eret, fordi alle bønders og fragtmænds 
vogne var beslaglagt til militærkørsel.
Den nye lov om toldforholdene ved 
landegrænsen blev stadfæstet i december 

Fra 
Kongeåkroen 
i Foldingbro.
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1864. Kort tid efter samledes den inter-
nationale Grænsereguleringskommission 
for at afmærke den nye grænselinje.

Freden efter 1864 trak således grænsen 
gennem slusehullet, midt gennem 
Hejls Nor, op langs Kær Mølle å til 
Kær Mølle og videre mellem Aller og 
Vejstrup sogne, og delte Hejlsminde 
mellem Danmark og Tyskland. Hejls 
sogn tilfaldt Danmark. Der blev opført 
toldboder og gendarmhuse på hver side, 
hvilket ikke gjorde samlivet på tværs af 
udløbet nemmere.

Det blev grænsegendarmeriets opgave at 
hjælpe og beskytte tolderne i deres arbe-
jde, samt føre kontrol med at uønskede 
personer ikke kom ind i landet.
Der var kun få tilfælde af smugleri, 
hvorimod der var mange tilbagevis-
ninger af personer, som ikke var i besid-
delse af gyldig legitimation .

Urolige tider indtræf desværre også, 
således under Den fransk - tyske Krig 
i 1870-71, hvor en del franske krigs-
fanger flygtede til Danmark (husk: 
Sønderjylland var ny tysk). Toldere og 
gendarmer blev erstattet af soldater og 
deres tilstedeværelse gjorde samlivet 
endnu mere besværligt. 

De første grænselandsefterskoler blev 
i begyndelsen af 1890'erne oprettet 
i Skibelund, Hejls og Holsted. Disse 
skoler blev også kaldt "Kongeåskoler". 
Kongeåskolerne i Skibelund, Hejls og 
Holsted var oprettet af de sønderjyske 
foreninger i kongeriget. De skulle mod-
tage sønderjyske elever og understøtte 
bevarelsen af dansk kultur, sprog og 
national bevidsthed.

Med udbruddet af første verdenskrig 
blev grænselinjen spærret i 1914 og 
enkelte broer over Kongeåen afbrudt, 
mens andre, som her i Hejlsminde, 
blev spærret. Trods denne afspærring 
lykkedes det mange at snige sig over 
grænsen enten som flygtninge eller som 
smuglere. 

I de 56 år grænsen blev opretholdt 
samledes der i Slesvig adskillige grup-
peringer af dansksindede, der ikke ville 
opgive håbet om, at området igen ville 
komme tilbage under dansk styre.
Efter Første Verdenskrig, blev problem-
stillingen om den dansk-tyske grænse 
taget op under fredsforhandlingerne 
i Versailles. I den efterfølgende fred-
straktat blev det vedtaget, at Slesvig 
under afstemningen skulle inddeles i 
tre valgzoner, hvori befolkningen skulle 
stemme om, hvilket land man ønskede 
at tilhøre. 

Efter afstemningen i maj 1920 forlod 
mange toldere og gendarmer den gamle 
grænse for at påbegynde arbejdet langs 
den nuværende grænse. Dansk militær 
overtog kontrollen med Nordslesvig 
(Sønderjylland). I juni kom der dansk 
forvaltning, og kronen afløste den tyske 
mark. Den 15. juni, på Valdemarsdag, 
blev området officielt forenet med Dan-
mark som de sønderjyske landsdele.
Genforeningen blev fejret af flere om-
gange, men især den 10. juli 1920 fik en 
særlig betydning. Den dag markerede 
kong Christian X Genforeningen ved at 
ride over Kongeåen på sin hvide hest. 
En begivenhed, der for mange er blevet 
selve billedet på Genforeningen. 

Fortsætter på side 8
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Fortsat fra side 7

På trods af at Genforeningen kunne 
fejre sit 90 års jubilæum i 2010, 
er Kongeågrænsen langt fra glemt. 
Man oplever til stadighed de mange 
markeringer af grænsen, når man bev-
æger sig i det gamle grænseland: 

Nogle bygninger syd for 
"1864-grænsen" bærer diskret præg 
af "dansksindede bygninger". Nogle 
bygninger fik hoveddøren flyttet om fra 
syd til nord, for at vise åbenhed over for 
det danske. Tysk byggestil forekommer 
i vid udstrækning syd for grænsen. Bare 
se vore lokale togstationer.

På det mere ubevidste plan vil man 
stadigt kunne opleve mennesker syd og 

nord for "grænsen", som har svært ved 
helt at acceptere de "nye" tilhørsforhold. 
Selv hos efterkommere af de genera-
tioner, der oplevede grænsen, hviler en 
iboende modvilje, selv om de på det 
bevidste plan, ikke helt ved hvorfor. 
Man havde diskussioner, om børn skulle 
gå i skole nord eller syd for "grænsen" 
og om man skulle være medlem af 
foreninger med principielt samme 
indhold, nord eller syd for "grænsen". 
Givet er, at små holdningsforskelle sta-
digt vil kunne spores i oldebørnene efter 
de generationer der oplevede grænse-
dragningen. Så selv om grænserne 
udfordrede kreativiteten, kan man vel 
kun konkludere, at grænser og ufrihed 
ikke nødvendigvis er af det gode.
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Onsdag d. 4. november holdt Owe den fine 
klubaften i køreskolens lokaler i Guderup.

Vi var 23 personer, hvoraf to kom på motorcykel.
Det var en rigtig SMCC aften med brød, boller, pålæg, ost og snak. Pris som stan-
dard: 20 kr. pr. næse. Kronen på værket var alligevel, at vi alle kom til teoriprøve. Til 
glæde for alle kom det helt fra gamle dage stadig eksisterende medlem, Chr. Franke 
Andersen. Desværre havde han ikke Inge med. Christian og Inge opfodres her med 
til at komme noget mere til vore arrangementer.

De 
snakker.
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D. 28. november var klubben inviteret til 
Grühnkohl Essen på Bilschau Krug i Sankelmark.

Den afholdtes i Erika og Leifs 
gildesat på Rugkobbel 1-3 i 
Åbenrå og var godt besøgt.
Det annoncerede program 
kørtes igennem. Nyvalgt 
bestyrelsesmedlem blev Bent 
Holm. Han afløser Jørn Ma-
ron. Jørn fortsætter heldigvis 
som sydregionsrepræsentant. 
Gunnar Ueckermann valgtes til 
hvervet som revisorsuppleant 
i stedet for Kaj Hansen. Kaj 
kunne ikke deltage.
Kassereren berettede om et 
mindre underskud på grund 
stigende priser på Kubikken 
og dets distribution. Der var 
god debat om Kubikken og det 
vedtoges, at bestyrelsen kom-
mer med forslag til fremtidig 
håndtering af bladet.

Stedet ligger lige 
syd for Flensborg 
ad den gamle Sles-
viger landevej.

10 medlemmer 
havda taget mod 
invitationen. Vi 
kom kl. 7 og kørte 
kl. 22.

Generalforsamlingen d. 22. november:

Generalforsamlingen. De unge 
piger ordner det hele.
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Undertegnede 
var lidt nervøs 
for deltagertallet, 
da der kun var 
10 tilmeldte lidt 
før afslutningen 
af tidsfristen. 
Der meldte sig 
dog 22 per-
soner på og 25 
dukkede op.

Yngste deltager 
var lille Simon. 
Han havde meldt 
sig på. En stor 
del af Simons tid 
gik med at stude-
re Martin 
Poulsens mange 
biler. Sådan gik det i øvrigt for nok så mange. Snakken gik godt og det var lige som 
om, at den ville fortsætte. Folk havde svært ved at komme derfra.

Julestuen d. 6. december gik da helt over 
forventning:

Tøsehjørnet

Ingolf i baren
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Naturmælk:
Adresse. Gerrebækvej 24, Broderup. 
6360 Tinglev i Broderup. 
Det er med tilmelding til Steen senest  
d. 20. februar.

Det koster 75 kr. pr. person (svarer til 
3 hotdogs). Vi skal være mindst 20 
personer. 

Mejeriet er økologisk. Virksomhedens 
omsætning var i regnskabsåret 2013/14 
på 242 mio. kr. og der var 50-100 
ansatte. Andelsselskabet blev etableret i 
1994 med hjemsted i Broderup Mejeri 
i landsbyen Broderup ved Tinglev. Me-
jeriselskabet blev stiftet på initiativ af en 
gruppe økologiske mælkeproducenter, 
der købte Broderup Mejeri. Broderup 
Mejeri, der oprindeligt er fra 1887, er 
siden hen blevet renoveret og udvidet. 
Naturmælk har i alt 31 andelshavere, 
som alle producerer økologisk mælk 
til mejeriet. I 2013 var den indvejede 
mælkemængde til mejeriet på 33 mio. 
kg naturmælk. Udover hovedmejeriet 
drives et gårdmejeri vedTistrup og et 
osteri ved Kjellerup. Størsteparten af 
andelshaverne driver økologisk land-

Klubaften hos Owe Johannsen d. 17. februar kl. 19:
i hans køreskolelokaler på Søndergade 7 i Guderup. Vi får nok et teorikursus. 
Tilmelding til Owe senest to dage i forvejen på Tlf.: 20 25 35 8

Lidt om kommende arrangementer.

brug i Sønderjylland og Sydvestjylland. 
Enkelte af andelshaverne driver biody-
namisk landbrug. Naturmælk leverer 
primært til det danske marked, men 
har begrænset eksport gennem en tysk 
grossist og handelsselskabet Uhrenholt. 
I Danmark er der landsdækkende lever-
ingsaftaler med Dans Supermarked og 
Meny-supermarkedskæden.
Naturmælk vandt i 2007 Mejeribrugets 
Gourmetpris for deres høost. Virksom-
hedens produkter har Ø-mærket og de 
biodynamiske produkter har Demeter-
mærket.
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Hej Poul,
Hermed information omkring Tourstart, som jeg håber er dækkende for dine 
spørgsmål. Tak for en kopi af jeres klubblad og jeg er meget glad for, at du har lyst 
til at skrive om Tourstart i jeres fine blad. 
For at målsætningen om at motorcykel turen skal være en oplevelse fra start til slut, 
er der blandt andet følgende muligheder:
•	 Planlægning af ruten til og fra f.eks. et specielt træf eller andet (som sandsynligvis 

allerede findes under Aktiviteter).
•	 Tagen udgangspunkt i en eksisterende tur, der planlægges med valgfri start- og 

slutpunkt, samt med de tilpasninger til ruten, som man ønsker.
•	 Eller motorcyklisten kan nemt lave hele turen selv og gemme den som en of-

fentlig eller privat tur.
Når ruten er planlagt, skal der navigeres. Vi har lavet en direkte integration med 
Garmin og TomTom’s navigatorer. Man kan så ved et enkelt klik få ruten overføret 
til sin GPS. Så er det med at komme ud på motorcyklen.

Opbygning og drift af Tourstart 
Tourstart har både en gratismodel samt en betalingsmodel. Dette for at tilgodese 
motorcyklisten, som har et begrænset behov og til hvem gratis modellen passer samt 
til den meget aktive motorcyklist, som ønsker fuld adgang til alle funktioner. 

Der er to muligheder for at tilkøbe ydelser. Den ene er PRO på web-siden. Den 
dækker over fuld og ubegrænset adgang til alle funktioner. Den anden ydelse er 
tilkøb af navigation i iPhone og Android app’s. 
Tourstart har eget udviklingskontor med flere ansatte og derfor server- og driftsom-
kostninger, marketing mv., som enhver anden virksomhed. Fortsætter på side 14

Tourstart: 
Er mere end et begreb. Det er en hjælp til turplanlægning.
Vi får jævnligt ting fra Tourstart i mailboksen. Jeg sendte nogle spørgsmål, som jeg har 
fået besvaret.
Tourstart er funderet på fællesskabstanken, hvor erfaringer deles. Alle kan oprette aktiv-
iteter og ture. Vi kan finde, hvad vi skal bruge til ture både i Danmark og i udlandet. 
Tourstart er en slags central. Brugerne er altså selv med til at holde systemet gående med 
egne ting. Grundlaget er moderne elektronik forstået på den måde, at mindst computer 
og elektroniske kort (som f.eks. Google Map) samt GPS skal bruges. Er man mere nørdet 
kan andre elektroniske medier via f.eks. en ”app.” simplificere brugen. Man får hjælp fra 
Tourstarts hjemmeside. Jeg er af den mening, at projektet er godt.
Tourstart-systemet er en privat aktivitet. Det er udviklet, iscenesat og ejet af Jan Agnoletti 
Pedersen fra Brædstrup. Ved benyttelse af ydelserne ud over visse grænser, skal man betale. 
Prisen er meget rimelig. Der tales om 99 kr. pr. år. Har du lavet en tur, så send den til 
Tourstart, så andre også kan få fornøjelsen. Se Jans svar på mit brev her under:
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Det er er derfor nødvendigt at have en indtægt. Tourstart er finansieret af mine 
private midler og indtægterne er stadig lavere end udgifterne. For at kunne tilbyde 
brugerne en god kvalitet af web siden og app’s samt tilhørende konstante opdater-
inger og forbedringer, er der indført betalingsmodeller. Prisen er fastsat ud fra en 
fair betragtning til DKK 99 pr. år for PRO på web siden og DKK 99 for navigation 
i App's, som købes individuelt. 
Betaling: Pro på web. Denne dækker over fri og ubegrænset adgang til alle funk-
tioner - se mere her http://tourstart.org/pro/ 

App - adgang til stemmestyret navigation og kort i hele verden
App’s er udviklet til denne sag, da motorcyklisterne også ønsker adgang med deres 
moderne mobiltelefoner. Der er fuld integreret løsning, hvor web, app og navigation 
er sammensmeltet. Det betyder, at bliver der lavet en ture på app eller web, er denne 
straks tilgængelig på både app og web. Brugeren kan da starte navigation på app’en 
med et enkelt klik. Der skal ikke overføres til en GPS som traditionelt, da GPS’en 
er indbygget i app’en. Se video her hvor der laves en tur, overføres til en Garmin og 
findes på app'en - https://www.youtube.com/watch?v=WBph9sCmmFQ 

Målgruppen for Tourstart   
Målgruppen for Tourstart er alle motorcyklister som kan lide at køre ture og 
dele med hinanden. Brugerne af Tourstart er af alle aldersgrupper og de nu 13 
500 brugere kommer fra mere end 60 lande, hvoraf Danmark, USA, England og 
Tyskland er de lande med flest brugere. Tourstart's brugere er motorcyklisten, som 
nyder at køre ture på landevejen og som planlægger aftens-, weekend- og ferie ture. 

Uafhængighed 
Tourstart er uafhængig og har ingen samarbejdspartnere. Vi har fuldt fokus på at 
lave de bedst mulige løsninger for alle motorcyklister uanset om man kører på den 
ene eller anden motorcykel samt uanset hvilken GPS man har. Desuden er vi meget 
åbne og interesseret i brugernes ønsker, så har man forslag til forbedringer eller 
andet, er man altid velkommen og alle forslag tages seriøst.
 
En opgave med Tourstart - muligheder for SMCC 
SMCC kan oprettes som en BikeKlub her: http://tourstart.org/club/ og dermed 
kan I have alle klubbens ture samlet ét sted, hvor klubbens medlemmer så nemt kan 
se og download turene. Her er et eksempel på en klub http://tourstart.org/club/
HOG_Copenhagen_Chapter_1041 

Når klubben opretter en ny tur eller skriver en opdatering på væggen, kommer der 
en markering til alle klubbens medlemmer, at der er nyt og man dermed straks kan 
se det. 
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Desuden kan I indlejre ruten på jeres web side, så turen kan vises direkte på jeres 
web hvor klubbens medlemmer kan se ruten, og klikke direkte ind på Tourstart 
hvor de kan downloade den. Det gøres her:
Jeres webmaster ved helt sikkert hvordan man gør. Resultatet er, at man ser ruten 
markeret "1". Det gøres med koden markeret "2"

Kursus? 
PS – tillad mig at nævne, at Tourstart afholder GPS kurser for motorcyklister i 
brugen af Tourstart og hvordan man anvender sin GPS sammen med Tourstart. 
Jeg har afholdt ca. 100 kurser og tager rundt i klubber osv. for afholde et halvdags 
kursus eller heldagskursus. Jeg kommer rundt i hele landet. Er det interessant for 
jeres brugere at få et kursus, sender jeg gerne mere info om dette.

Jeg ser frem til din kommentar. Har du yderligere spørgsmål eller behov for 
materiale vedr. artiklen i bladet, hører jeg gerne fra dig.

Med venlig hilsen, Tourstart.
Jan Agnoletti Pedersen

Nu kalder KTM sig nu motorcykelpro-
ducent nr. 1 i Europa og det er interes-
sant:
Der er i Das Motorrad et interview med 
chefen, Stefan Pierer.
Det har udviklet sig, som man kan se på 
historien: Der har eksisteret et KTM før 
Stefan Pierer og et KTM sammen med 
Stefan Pierer. KTM før Stefan Pierer gik 
neden om og hjem i 1991.
Stefans firma ”Cross-Holding” købte 
sammen med andre investorer de vigtig-
ste dele af konkursboet.
Man byggede det nyt system op og delte 
det i flere aktieselskaber. Det svenske 
Husaberg kom til i 1995 og i 2013 
købtes Husqvarna af BMW. White 

Power støddæmpergruppen er også 
kommet til.
Pierer satsede helt på off-road aktiv-
iteterne og har været dominerende her 
i lange tider og de sidste mange år er 
Paris-Dakar vundet af KTM. Siden 
2007 har man samarbejdet med det in-
diske Bajaj, der ejer lidt under halvdelen 
af KTM. Pierer har lidt over halvdelen. 
Siden 2010 har der været rekordomsæt-
ninger og i 2014 var den på 6,5 mil-
liarder kr. (knap en fjerdedel af LEGO).
Stefan Pierer fremkom med følgende 
facts:
•	 I 2014 er omsætningen steget 20 % 

og afsætningen er steget med 28 %. 

Motorcyklen KTM. Vi har tidligere i Kubikken 
behandlet dette fabrikat.

Fortsætter på side 16



-Kubikken Motorcyklen KTM16

Det betyder 160.000 solgte enheder 
inkl. 15.000 Husqvarnaer.

•	 For første gang er der produceret 
over 100.000 køretøjer i Østrig.

•	 Siden 1999 er der produceret 1,2 
mio. motorcykler.

•	 2014 er det første år, hvor der er sol-
gt flere gadecykler end off-roadere.

•	 Særlig de 1290 cc Adventure og 
Super Duke har givet denne retning. 
Væsentligste tilvækst i de mindre 
klasser skyldes produktionen i In-
dien.

•	 2014 var det første år, hvor der var 
solgt mere uden for Europa. Alene 
USA tager 23 % af produktionen. 
Den største vækst er dog i Sydøsta-
sien. Sydamerika vokser også stærkt.

•	 Husqvarne skal inden for få år være 
nr. 3 i Europa efter KTM og Pier-
ers yndlingskonkurrent BMW. 
Husqvarna er netop sat ind i Moto-3 
for at få navnet ind på lystavlen hos 
kunderne.

•	 Om elektriske motorcykler oplyser 
Pierer, at der inden år 2020 skal pro-
duceres 10.000 stk. årligt af offroad 
og landevejscykler.

•	 Omkring racing: Pierer har en-
gang sagt, at Moto GP kun er en 
mulighed at tabe penge på. Det er 
meget svært at blive mere end nr. 
seks. Men nu er der kommet nye 
regler. Nu skal alle køre med en-
hedselektronik og så er et nemmere 
at udfordre de etablerede. KTM’s 
koncept går nu på at lave deres 
RC16 og så sælge denne til teams, 
der så selv skal sørge for resten. Der 
kan produceres mellem 100 og 200 
stk. Hvis man kan sælge disse til 

mellem 750.000 kr. og 1.5 mio. kr. 
er man bedre kørende end hvis man 
er oppe på de kendte over 5 mio. kr. 
pr. stk. Grunden til at prisen kan 
holdes nede er, at man selv ejer visse 
af underleverandørerne.

•	 RC 16 kommer ikke til landevejen. 
Egentlig hører 200 HK motorcykler 
slet ikke til her.

•	 Superbike er et afsluttet tema for 
KTM efter, at Dorna har overtaget 
og ødelagt denne sportsgren. Der 
er ingen publicity, intet TV, ingen 
medier; men det koster en mængde 
penge.

•	
Og til slut: 2-taktere vil man fortsat 
levere og de vil opfylde den såkaldte 
Euro4 norm. I 2013 byggedes 20.000 
stk. og i 2014 var det 28.000 stk.

Fortsat fra side 15
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Der var debat på hjemmesiden. Vi tager den 
også her i bladet.
Som motorcyklist kan det være fristende at 
køre mellem bilerne, når eftermiddagstrafik-
ken bliver tæt, og bilerne holder snude ved 
snude på indfaldsvejene til de store byer.
Men hvor motorcyklerne ser det som en 
smart måde at komme frem på, kan det som 
bilist være frustrerende at sidde fast i trafik-
ken og se motorcyklerne trille ubesværet 
forbi, hvilket måske ikke øger villigheden til 
at give den fornødne plads til de tohjulede.
Så for en sikkerheds skyld er det nok godt, at 
der nu er kommer klarhed på området.

Og svaret er ...
Ja, det må motorcyklisterne gerne!
Spørgsmålet har gennem mange år givet 
forskellige svar, alt efter hvem man spurgte. 
Men nu har motorcykel-mediet MagaCin.
dk undersøgt sagen nærmere ved både at 
rådføre sig hos kørelærere og ikke mindst 
politiet.
Faktisk fandt de allerede frem til, at det var 
tilladt, da de undersøgte sagen i 2011, men 
siden da har læsere på hjemmesiden sået tvivl 
om konklusionens rigtighed, hvilket har 
fået chefredaktør Tommy Rønn til at dykke 
yderligere ned i sagen.
Men endnu en gang er konklusionen altså 
temmelig klar. Man må som motorcyklist 
gerne køre mellem bilerne, hvis det vel at 
mærke gøres rigtigt.

Sådan er reglerne
Reglen er, at der ikke må overhales indenom. 
Kun overhales. Her gælder den samme 
lovgivning for motorcykler som for bilerne. 
Man må altså kun overhale på venstre side i 
dansk trafik.

Køres mellem rækker af medtrafikanter – 
eksempelvis på en motorvej – er det derfor 

Man må overhale mellem bilerne - Fra Ekstrabladet:

vigtigt, at motorcyklisten altid bevæger sig i 
venstre side af en vognbane ved forbikørsel 
og aldrig i højre side af en vognbane. Straks 
forbikørsler foregår i højre side af en vog-
nbane, bliver det til slalomkørsel eller en 
såkaldt inderhaling, skriver chefredaktøren 
på MagaCin.dk.
Bøde ved kørsel mellem rækker i tæt trafik 
kan stadig udskrives trods rigtig placering i 
venstre side af vognbanen. Er afstanden til 
det køretøj, der overhales, ikke stor nok, kan 
bøde udskrives grundet uforsvarlig overhal-
ing. Hastigheden skal også tilpasses omgiv-
elserne.
Ved helt tæt trafik, hvor medtrafikanterne 
er stillestående, må der altid overhales. 
Stillestående trafikanter betegnes nemlig 
som parkerede trafikanter, og man er som 
bekendt altid velkommen til at passere 
parkerede trafikanter.

Kløgtig konklusion
Konklusionen er altså, at man gerne må 
overhale, så længe man altid placerer sig i 
venstre side af vognbanen – også selvom der 
er en bil til venstre for én, som befinder sig i 
en anden vognbane.
Som chefredaktør Tommy Rønn slutter 
med at konkludere som en opfordring til 
motorcyklisterne, så er det dog altid bedre 
at komme til målet to minutter senere end 
beregnet, end slet ikke at nå målet.

Grafik: Askan Thygesen 
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Februar

Maj
D. 5. til 8. maj: 
Steens Harzentur. Til Bad Sacha: Se 
Kubikken fra november side 3 (SHE).

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

April
Fredag d. 29. april til søndag  
d. 1. maj: 
Nordjyllandstur til Svinkløv Camping: 
Find nogle at være sammen med. Bestil 
hytter på tlf.: 98217180. Deres hjem-
meside er: http://www.svinkloevcamp-
ing.dk/Forside.html

Søndag 7. februar fra kl. 14 
tøndeslagning hos Kajs MC.

Onsdag d. 17/2 kl. 19 
er der klubaften hos Owe Johannsen i 
hans køreskolelokaler. Med tilmelding. 
Se inde i bladet. 

Marts
Torsdag d. 3/3 kl. 19: 
firmabesøg hos Naturmælk. Se inde i 
bladet.

Skærtorsdag d. 24. marts: 
Esbjergtur. Man arrangerer selv.

Påskelørdag om formiddagen: 
MC kavalkade i Tønder. Man arrangerer 
selv.

En SMCC'er 
før der kom 
motorcykler:)
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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.

Kørsel fra Åbenrå strand 
på onsdage: 
Husk de ugentlige onsdagskøreture fra 
parkeringspladsen over for stranden i 
Åbenrå.

Fra generalforsamlingen.
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Steen og Gerd har fået nok.


