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til at skrive. Sv. Aa. Jacobsen har sendt 
et indlæg om et familiemedlems hæn-
delser, og desuden fra Werner og Steen.

Webmaster Leif har planlagt et hjem-
mesidekursus, så vi kan få ekstra sving 
i her. Det er nemlig ønskeligt, at flere 
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skriver ting ind samt sætter billeder på. 
Flere nævner, at de har problemer med 
det. Der bliver derfor arrangeret en 
hyggelig dag på Porsgrunngade 2. Det 
har vi tidligere gjort. Se i arrangements-
kalenderen.

Fra Esbjerg Skærtorsdag.
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Lederen
Reklamefremstød:
Vi skal have flere medlemmer: Det er 
almindelig kendt, at alle medlemmer er 
med til at danne klubben. Det er også 
almindelig kendt, at jo flere vi er, jo 
nemmere er det med vore arrangement-
er og med vort klubblad. Det er også 
velkendt, at mange af vore medlemmer 
ser vi sjældent. En del af disse er så 
måske af naturlige årsager holdt op med 
at betale kontingent og på den måde 
melder sig ud. Jeg tror, at man havde 
håbet en gang at få mere tid.  Eller man 
har måske fået en hel ny hobby.
Man har evt. set lyset, dvs. det umulige 
og erkendt at ens egen ørkenvandring 
simpelt hen er permanent og uafven-
delig. Måske er man gået på pension og 
har ikke længere den nødvendige tid, 
fordi alting går langsommere. Man når 
simpelt hen ikke de samme ting som før 
og har set, at det fortsætter nedad bakke 
indtil det hele inden længe er forbi. Der 
kan være mange andre årsager.

Kære medlemmer: Prøv at se jer om-
kring. Er der i bekendtskabskredsen 

nogle livskraftige, der kunne være 
interesseret i at blive medlem. Der er 
ingen krav ud over at betale det meget 
beskedne kontingent. Man har så mu-
lighed for at deltage i alle vore over 20 
årlige arrangementer, det gode kamme-
ratskab, at bruge hjemmesiden samt få 
vort klubblad. 

Fødselsdage og lignende: 
Touring klubben, også kaldet MCTC 
(dem, der udgiver Touring Nyt og som 
driver Touring Camp) har i år eksisteret 
i fulde 50 år. D. 28. juni fra kl. 17 til 
21 holdes hos Anni i Sønderhav i den 
anledning kaffeslabberads hvor MCTC 
giver kaffe og kage. Vi vil ønske klub-
ben held og lykke de næste 50 år.

Ellers: Her i starten skal det fra SMCC 
lyde et til lykke til Kasper Jensen for 
overtagelsen af firmaet Kajs MC. Det 
forbliver så en familieforretning. Vi 
håber alle, at det vil komme til at gå 
rigtig godt.

Kontingent betaling på ny måde er nu mulig således:

Her er tallene: 
Mobilepay nr. 26272257, 
Kontonr. 5397242623 Arbejdernes Landsbank

Hilsen Erika

Fra kassereren:
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Mølleløbet d. 11. juni:
 
De Jacobsener på Jawa og fra Sydals oplyser, at Mølleløbet i virkeligheden slet ikke 
har andet med møller at gøre, end at løbet i sin tid startede fra Elstrup mølle (Gud-
erup). Vi fik kaffe i møllens café.
Siden hen flyttedes arrangementet til Roberts MC. Vi fik kaffe og rundstykker. 
Robert er træt af det.
Kasper Jensen, Kajs MC i Sønderborg springer straks til. Der er kaffe fra kl. 9 til 
10.30 og så kører vi ud i landet. Tag alligevel madpakken med.
Vi skal bla. opleve naturgenopretningen på Nordals, hvor søerne Mjels Sø, Oldenor 
og senest Bundsø er genskabt. Vi slutter med pølser hos Ingrid og Poul i Frederiks-
gård.

Lidt om kommende arrangementer.

Selv om det endnu ikke var blevet 1. marts, hvor vi må køre, var det godt besøgt.

Multikonge blev Poul Christensen fra Frederiksgård (eller Helved). Han må have 
slået det hele ned på en gang eller i løbet af to gange. Undertegnede så det ikke. 
Der er således ingen 
dronning i den store 
klasse denne gang.

Konge hos børnene 
blev en pige, nemlig 
Anna. Dronning blev 
Nickie. Fra ordene ses, 
at der er der lidt koks i 
den benævnelsesmæs-
sige kønskvotering.

Tøndeslagning d. 7. februar hos Kajs 
MC gik godt.

Anna blev ”Konge” hos 
børnene.
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Det har været en udbredt folketro, at en by kunne slippe for pest, hvis en sort kat 
blev slået ihjel. Derfor har katte levet livet farligt i hele Europa ved fastelavn. Den 
skulle i tønden, fordi den var månens listige, hellige dyr, der så skulle ofres inden 
lysere tider. Franskmændene smed levende katte ind i sankthansbålet, mens tyskerne 
smed dem i det bål, de brændte ved påsketid. Eller også kastedes de ud fra et kir-
ketårn.

I Danmark kom den sorte kat i en tønde, hvor den blev godt og grundigt mishand-
let, mens tønden blev slået i stykker. Når tønden endeligt blev slået i stykker kunne 
børnene så prygle den tummelumske kat ihjel med kæppe og kviste. Tøndeslagnin-
gen stammer fra gamle dødsritualer: Potter blev knust, for at den døde ikke skulle 
gå igen.

Pastor Holm i Tved på Mols fik i 30-erne standset skikken med katten i tønden. 
Men til den dag i dag, slår man stadigt katten af tønden, dog uden en levende kat, 
men gerne med et billede af en kat uden på tønden.

I dag er det skik at kåre en kattekonge i forbindelse med tøndeslagningen. Der er 
dog meget forskelligt rundt omkring i landet (eller fra bydel til bydel) hvordan man 
bliver kattekonge. Desuden bliver der oftest også kåret en kattedronning. Ofte er 
det omvendt hvem der bliver kronet som dronning eller konge fra en regel til en 
anden.

Typisk er der en krone til den der slår bunden ud af tønden (hvorved der oftest 
falder en masse slik ud i stedet for en kat), og så en anden krone til den der slår det 
sidste bræt ned. Men der er ikke konsensus for, hvad der er vigtigst og dermed er 
det ikke klart hvilken begivenhed der medfører kattekonge titlen. Der er muligvis 
et flertal for, at den der slår det sidste bræt ned bliver kattekonge. Men da nogen ser 
det som en større begivenhed at slikket kommer ud, så er det disse steder den der 
slår bunden ud der bliver kronet som konge.

Desuden er der et hav af andre variationer, der f.eks. bytter det at slå bunden ned 
ud med at slå det første bræt løs, og det kan så både være konge/dronning, og her er 
det så typisk det sidste bræt (første/sidste) der udløser den anden krone. Atter andre 
ser kun det med bunden som vigtigt (så er slikket ude) og derfor bliver den der får 
dette til at ske kongen, og dronningen er så enten den der slog lige før, som gjorde 
det sidste forarbejde, eller den der står bagved, som blev snydt for det næste slag. 
Der er endda nogle steder hvor kongen selv vælger sin dronning.

Hvorfor slår vi egentlig katten af tønden?
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Klubaften d. 17. februar hos Owe i hans 
køreskolelokaler i Guderup:
Den 17. februar havde Owe Johannsen 
igen inviteret til klubaften i teorilokalet 
i Guderup.  Også denne gang var der et 
godt fremmøde. Aftenen igennem gik 
samtalerne lystigt på tværs, omkring 
folks forskellige vinter projekter som 
man havde i gang på deres respektive 
motorcykler. 

På opfordring afholdt Owe igen en 
teoriprøve for motorcyklister og ved 
den senere gennemgang af de rigtige 
svar fremkom mange muntre smil og 
kommentarer. Hvor mange der bestod 

teoriprøven den aften melder historien 
ikke noget om. 

Idet den følgende søndag var fastelavn-
søndag, blev der blandt andet serveret 
hjemmelavede fastelavnsboller, som Eigil 
og Owe koner havde bagt, uhm.

Alt i alt en hyggelig klubaften som der 
skal lyde en stor tak til Owe og Eigil 
samt deres koner.

Werner
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Der var nogenlunde tilslutning til aften-
besøget ved Tinglev.

Med lidt hjælp fra Sønderjysk Nimbus 
Klub og naboer, kom vi over de 20 
personer, der var minimum for et besøg. 
Vi blev 30 personer i alt, og fik en fin 
modtagelse af Hans Werner Iwersen, 
med foredrag og visning af en lille film 
om mejeriets historie.

Naturmælk startede i 1994. I 2013 
havde mejeriet 8% af salget i Danmark 
og 30% af al den økologiske mælk der 
sælges i dette land.

København købte 13,8% af det hele og 
Jylland tilsvarende 5%.

Der bearbejdes 35.000.000 liter mælk 
om året og omsætningen i 2013/14 lå 
på 242 mio. kr.

Maskinerne holdes i gang i døgndrift 
og der tappes op til 6000 liter mælk pr. 
time.

Arbejdspladsen er meget attraktiv. 
Man lærer både om mælk, smør og ost. 
Lønnen på mejeriet er også god. Efter 
rundvisningen var der smagsprøver på 
mejeriets produkter. Billedet på forsiden 
er der fra.

Steen skriver om besøget d. 3. marts 
hos Naturmælk.

Afgiftsberegning på 
motorcykler:
Til maskinens nypris lægges moms.
For den del, der ligger mellem 9400 og 
26100 kr. betales 105 %
For værdien der over betales 150 %. 
Den var før afgiftsnedsættelsen 180 %.

Eksempel: En motorcykel koster ab 
fabrik og forhandler 60.000 kr.
Momsen er 25 %: Denne er så 15000 
kr.
Skatten på 105 % af de kr. 16700, der 
ligger mellem kr. 9400 og kr. 26100 er 
kr. 17540.
Skatten på 150 % af de kr. 48900, der 
ligger mellem kr. 26100 og 75000 er kr. 
73350.
Ialt bliver prisen kr. 
60000+15000+17535+73350 = kr. 
165885
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Efter min lille reparation af elektron-
tændingen på BMW'en, kørte jeg en 
tur til Esbjerg Skærtorsdag. Der var som 
sædvanlig mødt mange op, selv om jeg 
på halvvejen derover fik en lille regn-
byge. Jeg mødte Edvard Korsbæk fra 
Darum, der er nyt medlem af SMCC og 
han vil komme til nogle af vore arrange-
menter. Se side 2.

Det hele er lidt af en "blandet landhan-
del", da der både er knallerter, scootere, 
Gold Wings, Harleys, MZ-er og Hoss-
Boss-er til stede. Et imponerende syn er 
det.

Efter paraden kørte jeg til Odense 
Universitetshospital for at besøge vort 
meget syge klubmedlem og min meget 
gode ven Erik Thomsen (Nortonsen). 
Erik var desværre afgået ved døden lige 
før min ankomst. Erik var ikke medlem 
af folkekirken. Familien holdt d. 1. april 
efter begravelsen en mindehøjtidelighed 
på den engelske pub i Kolding. Eriks 
niece holdt talen og betonede, at Erik til 
det sidste håbede på at blive rask. Det er 
meget trist.

Steen skriver bl.a. om Skærtorsdag på 
torvet i Esbjerg!

Erik som vi kendte ham.
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En krigshistorie: Slaget ved Somme i 
Frankrig, 1916:

Svend Aage Jacobsens bedstefar, Hans 
Chr. Moos (født 1882) blev indkaldt 
som tysk soldat og kæmpede ved Somme i 
Frankrig. Slaget varede fra 1. juli 1916 
og 4,5 måned frem. Moos blev syg, fik 
orlov og ville ikke afsted igen. Altså i år 
er det så 100 år siden. Somme-slaget var 
en forfærdelig ting. Det var en britisk-
fransk offensiv indledt 1. juli 1916 med 
13 britiske og fem franske divisioner. Den 
øverst ansvarlige på den britiske side var 
general Douglas Haig, som i modsætning 
til modstanderen general Erich Ludendorff 
var modstander af overraskelsesmomentet 
i krig. Haig gik ind for nedslidning af 
fjenden; men det medførte i stedet ned-
slidning af hans egne tropper. Efter 4½ 
måneders kamp, hvorunder fronten 
flyttedes nogle få kilometer, stabiliseredes 
situationen. Slagets første dag medførte 
det største enkeltdagstabstal som følge af 
en krigshandling i den britiske historie 
(60.000). De allieredes tabstal efter slaget 
var 420.000. Tyskernes tab var 450.000. 
Det var en katastrofe. Soldaterne havde 
koner og børn.

Hans Chr. Moos ville ikke mere. Hans 
erindringer om flugt op til Danmark 
er gengivet i Sønderjysk Månedsskrift i 
1926-27. 
Her kommer de igen, denne gang i 
Kubikken:

Hvorledes jeg kom over grænsen 
(Kongeåen).
Under Sommeslaget var jeg syg og var 
efter forskellige lazaretophold kom-
met til ”Udfyldningsbatallionen R.I.R 
86” i Flensborg. Her fra fik jeg orlov, 
som igen udløb d. 24. november 1916. 
Det lykkedes mig under denne orlov 
at komme i forbindelse med en lands-
stormmand (en militærmand, vi kalder 
ham H) i Åbenrå. Denne mand ejede et 
lille landssted i Mjolden (oppe syd for 
Ribe) og han lovede at hjælpe mig over 
grænsen.

Vi rejste med toget fra Åbenrå til 
Døstrup (æ Kleinbahn vel nok). Det var 
i sig selv spændende. Indtil Tinglev var 
der ingen fare. Jeg havde mit pas og han 

Medlem Sv. Aa. Jacobsen sendte underliggende tekst 
som supplement til vor tur langs 1864- grænsen. 
Grænsen nedlagdes efter 1. verdenskrig med 
afstemningen i 1920.
35.000 sønderjyder deltog i denne krig. Vor landsdel 
var nemlig dengang en del af Tyskland. Hver femte 
faldt. Det trækker stadig spor i bevidstheden hos mange 
sønderjyske familier.

Fortsætter på side 10
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Fortsat fra side 9

sit. Fra Tinglev rejste vi begge på hans 
pas. Vi benyttede 4. klasse og da der 
var kontrol i toget viste H først sit pas. 
Han rakte så mig det og jeg viste det. 
I Tønder skulle vi passere perronover-
bygningen og her stod atter en mand. 
H gik igennem med sit pas medens jeg 
holdt mig tilbage. Da han lige var forbi 
vagten råbte han: ”Jeg har glemt min 
taske, den må jeg vel nok hente”. Så løb 
han tilbage, tog tasken af min hånd og 
gav mig passet. Da jeg så passerede blev 
kontrolløren imidlertid mistroisk og 
sagde: ”Der har lige været en MH her”. 
Det er let muligt sagde jeg. Der er så 
mange H-er.

På strækningen fra Tønder og nord på 
bar vi os ad som i toget fra Tinglev til 
Tønder. Vi holdt os på hver sin side af 
vognen og viste samme pas ad to gange. 
På Døstrup station var der ingen fare og 
vi nåede lykkeligt og vel til Mjolden.

Vi gik nu ned til stranden; men der 
var så stærk strøm, at der ikke kunne 
være tale om at vove forsøget, så jeg lå 
to dage i skjul på høloftet hos H. Den 
26. november vovede vi turen. Kl. 3 
om eftermiddagen gik vi begge i civil 
påklædning ned til stranden ”for at 
skyde gæs”. Vandet stod højt og vi gik 
delvis på land og delvis i vandet nord 
på. H’s far havde sagt, at vi skulle gå 
nord på i 4 timer, så var vi over grænsen. 
Da tiden var gået kom vi til en ny bro 
inde i landet. Her løb vi mod en snor 
og i det samme hørtes: ”Halt, wer da”? 
Min ledsager H måtte lade sig fange, 
medens jeg løb nord på. Jeg gik nu igen 
langs vandkanten i en time og kom så 

atter over en ny bro. Denne gang ville 
jeg ikke risikere at løbe mod en snor og 
gik en tur ud i vandet, der omtrent stod 
en alen højt. Det var en drøj tur, men 
jeg holdt mig alligevel i vandet i flere 
timer. Omsider mente jeg, at jeg uden 
tvivl måtte være i Danmark og gik op 
på land. Et stykke oppe skinnede et lys 
og jeg gik hen imod. På en gang lød der 
igen: ”Halt wer da”? Der var intet at 
gøre, jeg var allerede taget.

Det viste sig at være en patrulje på en 
mand en ”Rheinländer”, der var ude at 
inspicere posterne. Han gjorde bøssen 
klar og befalede ”Frem ad march! ”. 
Jeg bød ham 200 mark, hvis han ville 
lade mig gå og jeg bød ham mere; men 
han ville slet ikke indlade sig på nogen 
forhandling. Vi tog så retning efter ly-
set, der viste sig at være vagtlokalet. Da 
vi nåede derhen tilbød jeg ham 1000 
mark og det kunne han alligevel ikke stå 
for. ”Nu ja” sagde han ”en mand mere 
eller mindre kan vel ikke hjælpe; men 
du er da ikke russer-nej sagde jeg. Hvad 
hedder essen på dansk: ”spise”- og hvad 
hedder Bett? –”seng”. Så skal jeg hjælpe 
dig over.

Der kommer så to  patruljer; en fra 
højre og en fra venstre. ”Stil dig bag 
denne halmstak indtil de er forbi og 
når jeg så vinker kan du komme frem. 
Pas på ved den første grøft; men når du 
er over den anden er du i Danmark”. 
Da de to patruljer var passeret, kom jeg 
frem og gav ham en tusindmarkseddel; 
men jeg havde kun 7 af dem. ”Ja så bil-
ligt skal du ikke slippe sagde han, men 
tog så de 1000 mark. Så ærgrede han sig 
på det sidste. ”I aftes hjalp jeg en ung 
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mand over og det fik jeg kun 100 mark 
for”.

Klokken var 1½ nat, da jeg nåede Vester 
Vedsted. Her bankede jeg på hos efter-
skolen; men forstanderen og hustruen 
var begge syge og de kunne ikke have 
mig. Jeg kom ind til en tømrer, fik kaffe 
og kage og kom i en god seng.
Min ledsager, der var taget længere syd 
på, fik efter hvad jeg havde hørt som 
straf ”to måneders orlov”. Han blev ført 
til Flensborg som arrestant; men her 
troede man ham, at han havde været 
undervejs i privat ærinde og var faret 
vild.

I juni 1917 gik min kone og børnene 
over grænsen. En del møbler og andet 
havde hun i forvejen sendt fra Åbenrå 
ved hjælp af en toldbetjent, der fik smør 
og flæsk som tak for hjælpen. Hun selv 
og børnene slap over ved Fæsted mose. 
Her boede en ung pige, der gik med 
hende og børnene ud til en underkor-
poral, der havde vagt. Han var endda så 
flink, at han bar bagagen over grænsen 
og det kostede kun 20 mark. Børnene 
græd højt og næste morgen blev det 
meldt af nabovagten, at man havde hørt 
barneskrig; men der kom intet videre ud 
af det.

Hans Chr. Moos, Tumbøl. 

Lidt om skibslaster. 
Det er fra Jydske.
Redaktøren synes, at det er interes-
sant. Måske så andre er med på den?
Bruttoregistertonnage: Er et rum-
mål. Det angiver alle skibets rum i 
dette mål. 1 Brt = 2,83 kubikmeter.

Nettoregistertonnage: Her er 
fradraget rum til mandskab og navi-
gation, maskinrum og uudnyttet 
ballast.

Dødvægtstonnage: Det tomme skibs 
bæreevne. Det er nyttelast, vand, 
proviant ved maks dybgang i tons.

Med mand og mus og last.
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De kom med temaet: ”Det stigende 
antal af ulykker med motorcykler” og 
om jeg havde kommentarer.

Jeg sagde selvfølgelig, at jeg var glad 
for opringningen og at jeg havde ret 
til betænkningstid. Jeg ville komme 
tilbage. Jeg bad også om det baggr-
undsmateriale, som de spurgte ud fra. 
Det sendte Mie. Det var hjemmesiden 
fra Rådet for sikker Trafik. ”Rådets” 
virkelige anbringende var godt nok. 
Man indleder med, at MC-sæsonen 
starter, Bakken åbner og alle skal passe 
på hinande. Vi kan kun bifalde det.

”Rådet” er en privat organisation, hvor 
offentlige myndigheder også sender 
medlemmer. Private medlemmer er bl.a. 
3F, BUPL, Gansk Cyklist Forbund og 
Ældre Sagen. Fra det offentlige deltager 
bla. politiet. Jeg ringede til Gunnar 
Skrydstrup fra Touring Clubben. Han 
har fingeren på pulsen. Han mente ikke 
at ulykkestallet var steget. Det mente jeg 
egentlig heller ikke.

En gennemgang af ”Rådets” hjem-
meside gav ganske rigtigt en lille stign-
ing i antallet af ulykker over en 5-årig 
periode. Værst ser det ud for ”Midt- og 
Vestjylland” tæt forfulgt af ”Syd og 
Sønderjylland”. Listen giver et indtryk 
af, at jo mere fri vej, der er i området jo 
flere uheld forekommer (og det mod-
satte). I hvert fald sagde Mie, at nu 
starter MC-sæsonen og 1/3 af ulykker 
med motorcykler er eneulykker og at i 
1/3 af tilfældende er der skyld på begge 
sider. Det er sandt og underbygges 
af statistikker, dvs. at motorcyklisten 

langt hen ad vejen selv er herre over sin 
skæbne. Mia bad om min anbefaling og 
jeg sagde:
Jeg mener ikke, at det er steget 
væsentligt. Det drejer sig også om hvad 
man kalder ”alvorlige ulykker”.
Men det hele er heldigvis blevet 
væsentlig bedre nu end det var i gamle 
dage:

Det er betænkeligt, at 1/3-del er ene-
ulykker og ved 1/3 kan skylden ikke 
placeres.

Der er altså rigeligt med råderum til, at 
motorcyklisten selv kan vælge sin sik-
kerhed. Man kan:
•	 Være synlig med påklædning, men 

køre som om, at man er usynlig.
•	 Overhal aldrig selv en nok så lang-

som bilist, hvor der er risiko for, at 
han drejer af.

•	 Regn med at bilisten ikke blinker 
eller først blinker samtidig med, at 
der svinges.

Man kan anbefale vejmyndighederne at 
fjerne glatte streger på vejene.
Der burde være overhaling forbudt de 
steder, hvor der kan svinges til venstre. 
Den er jo gal når f.eks. sovende bilister 
svinger samtidig med, at en MC-ist 
overhaler.

Skilte må ikke placeres hvor motor-
cyklistens eneste lys blokeres, så de 
samme bilister bare drejer uden at 
opdage noget som helst. Jeg har i øvrigt 
sendt flere forslag til vejmyndighederne. 
Måske er problemet, at det koster en 
lille smule.

Danmarks Radio ringede d. 21. marts undertegnede 
redaktør op. Journalisten hed Mie:
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Kuns numme 10 Internasjonal Fjelbytræf 

 
 

D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…Dato 7/5 fra klokken 12:00….. 
 

Do tæje sel MC, telt å æ glant humør mæ. Øl, vand o´ ma ka køfes heæ ve vos. 
NYT NYT Å så ve det i år veæ lewn musik naue a auten.  

Å sen ka do fåe en gemytle snak ve æ bålstej. 
Do ka såw heæ få....kr 25,- å æ mand mæ davre. 

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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Lidt kan vel bruges til motorcykler:
Hmm, dækker bilens kaskoforsikring 
nu også en mobiltelefon, der ligger i 
bilen? Og hvad nu, hvis værkstedet går 
konkurs – er det så bilens forsikring, 
der gælder? Forsikringen dækker jo også 
hærværk? Eller gør den? Og hvad med 
lynnedslag?
Det er svært at vide, men denne guide 
giver alle svarene og flere til – guiden 
med de 10 ting, som bilforsikringen 
ifølge sammenligningsplatformen miko-
nomi.dk alligevel ikke dækker.

1. Bortkomst til forskel fra tyveri: 
Hvis man frivilligt har givet sin bilnøgle 
til andre, klassificeres det ikke som 
tyveri, men som bortkomst, hvis bilen 
”forsvinder”.
Eksempelvis hvis værkstedet går 
konkurs og tager bilen med sig eller ved 
prøvekørsel i forbindelse med privat 
bilhandel.

2. Mobiltelefon, GPS og andet ”løst” 
udstyr:  
Alle typer af ekstraudstyr, der let kan 
fjernes fra bilen, dækkes ikke af bil-
forsikringen, medmindre at dette står 
eksplicit i policen. Det vil altså sige, at 
”løst” navigationsudstyr, mobiltelefoner 
og andet elektronisk udstyr typisk ikke 
dækkes.

3. Særlige typer hærværk:  
Nogle forsikringsselskaber dækker slet 
ikke hærværk, mens andre dækker, 
såfremt man kan identificere gern-
ingsmanden, eller hvis der er tale om 
seriehærværk. Der er typisk tale om se-

Fra Jyllands Posten d. 12. februar.
Om forsikringer.

riehærværk, hvis flere biler bliver raseret 
på samme tid.
Det er dog op til forsikringstageren at 
bevise dette.

4. Selvrisiko:  
Når ens børn kører bilen: Når ens børn 
bliver gamle nok til at få et kørekort og 
gerne vil låne bilen, er det vigtigt at læse 
policen igennem.

Mange vil opleve, at forsikringsselskabet 
forlanger op mod dobbelt selvrisiko, 
hvis der sker et uheld med en fører, der 
er under 25 år bag rattet. 

5. Tyveri af benzin og andre væsker: 
Ingen former for væsker dækkes – så det 
gælder altså også brændstof.

Får man stjålet sit brændstof og even-
tuelle dunke i bagagerummet med 
sprinklervæske, kølervæske og eventuel 
ekstra benzin, er disse ikke dækket af 
din bilforsikring.

6. Dækning ved udlejning:  
Benytter man private udlejningstjen-
ester, skal man være opmærksom på, 
at ens egen bilforsikring ikke dækker 
eventuelle skader i forbindelse hermed. 
Det er derfor vigtigt at undersøge, om 
udbyderen tilbyder en form for forsi-
kring.

7. Vejr- og vindskader:  
Skader, der skyldes vind og vejr, dækkes 
typisk ikke af bilforsikringen. Dette kan 
f.eks. være skader som frostsprængning 
og rusttæring. Desuden bliver skader, 
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Mc Sundeved              

 Igen i år mødes vi til festlig sammenkomst – håber du deltager. 
 Adresse.: Rudvej 4, Føns, 5580 Nr Aaby. 
 Den 3 & 4 September 2016  

 

 
  

 Tilmelding til: tchester@bbsyd.dk eller 51502852 senest den 14.08  
 Vi mødes lørdag fra kl 10.00. Kl 13.30 er der tur på de fynske veje 

og grill om aftenen  
 Kan sendes videre til dine MC venner.  
 Der er ca. 20 sovepladser + gulv til luftmadras + mulighed for at slå 

telt op 
 Lørdag griller vi en pølse før afgang  
 Søndag morgenmad og afgang 
 

der skyldes slid og tæring, ikke dækket 
af kaskoforsikringen.

8. Skader på trailer og campingvogn: 
Hos de fleste forsikringsselskaber er det 
nødvendigt at tegne en særlig forsikring 
på trailer og campingvogn. Skader på 
dyr eller ting, der transporteres i en 
”tilkoblet enhed”, som forsikringsfolk 
siger, er ligeledes ikke dækket. 

9. Skader på elektroniske og mekani-
ske dele: Skader, der kun opstår i – og 
dermed er begrænset til bilens mekani-
ske, elektroniske eller elektriske dele – er 

ikke dækket af kaskoforsikringen. Det 
kan eksempelvis være skader på motor, 
transmission og elektriske styresystemer. 
Hvis skaden er opstået som følge af 
brand, lynnedslag, hærværk eller lig-
nende, er den dog dækket.
10. Gebyrer og afgifter er ikke inklud-
eret:  
Ud over at tage et eventuelt op-
krævningsgebyr i forbindelse med den 
årlige præmie, skal man desuden betale 
101 kr. om året i miljøbidrag. Dette 
beløb opkræves på alle bilforsikringer og 
er en lovpligtig afgift, som forsikrings-
selskaberne skal opkræve.
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Villy Lund, der arrangerer dette træf, ligger ikke på den 
lade side. Han har kørt engelsk i en menneskealder, været 
formand for Haderslev Motorsport i lange tider og fortsætter 
sin aktivitet med at arrangere træff tæt på Skovbybanen. Han 
lægger selv pengene ud til hvad det koster og han fortjener, 
at der kommer folk. Har du tid og lidt interesse for hyggeligt 
samvær så trop op til f.eks. en dejlig eftermiddag til en entré 
svarende til 2 hotdogs (50 kr). Læg dem i kassen. Det er slet 
ikke sikkert, at han beder om det. Vi har brug for, at nogle gør 
noget. Se næste side.

  
  
 
 

24.-25.-26. juni 
                                      I SØNDERJYLLAND 

 
Hej gamle/nye Englænder MC kørere ! 

 

Træffet vil foregå d. 24.-25.-26. juni på adressen: Skovby-ringen 2, 6500 Vojens. 
Der vil kunne købes både flydende og fast føde fredag og lørdag. Søndag kan der kun købes 

morgenmad og INGEN berusende drikke. Lørdag aften vil der blive serveret aftensmad kl. ca. 
18.30 til en pris af 120,00 kr. Resten vil være til overkommelige priser. 

Træf gebyr: 50,00 kr. 
 

PROGRAM: 
Fre. 24/6. Ankomst fra kl 12.00 

 
Lør. 25.6. Morgenmad fra kl. 7.30 – 9.30 

Ellers er formiddagen til løgne historier og snak om gamle dage og kiggeri på alle 
Englænder MC’erne 

Kl. 13.00 til 15.00: Fællestur 
Når alle er kommet tilbage fra fællesturen, har vi et par timer til flere historier og nogle 

konkurrencer, som hører sig til ved et Englænder træf. Og så er kl. pludselig 18.30, 
hvor vi skal spise aftensmad. Derefter må vi så se, hvornår vi er trætte. Det er vel 

omkring kl. lort ??? 
Søn. 26.6. Morgenmad fra kl 8.30 – 10.00 

 
Så er træffet ved at lakke mod enden. Ha’ en god tur hjem. 

 
Lige en sidste bemærkning. Hvis I kommer og har lyst til at spise med, er det rart med en 

forhåndstilmelding, ca d. 10.6. 2014, så jeg har lidt fornemmelse af, hvor meget mad 
der skal til. 
 

Er I blevet nysgerrige, kan I ringe til mig på tlf. ; 28692640 efter kl 20.00 
 

Med venlig hilsen 
Villy Lund 
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Billedet er fra sidste år og viser SMCC-medlemmerne Jønne og Mike studere klenodierne.
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Maj

August
Onsdag d. 3. august: 

Grill ved Åbæk Strand nord for Åbenrå: 
Store Verner tænder op i grillen. Der er 
fællestur til Åbæk fra Bolderslev Rastep-
lads kl. 18.30 (se side 19).

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

Juli
Søndag d. 3. juli kl. 9.30: 
afholder Steen en tur i egnen omkring 
Tørning Mølle. Afgang fra stranden, 
Åbenrå (se side 19). Der er senere 
jordbær-arrangement hos en producent, 
som Steen kender.

Onsdag d. 13. juli kl. 19:
Grill hos Henning Thiesen, Nørregade 
13 i Guderup. Meld til på: 42409397

Lørdag d. 16. juli kl. 10: 
Poul afholder en grænsetur. Vi mødes 
ved rulletrappen, Kruså. Husk pas.

Weekenden d. 22. til 24. juli: 
Touring Camp på Djursland. Bestil selv 
hytte eller teltplads på tlf.: 86 39 28 15. 
Find evt. nogle, at være sammen med. 
Man skal være medlem af MC Touring 
Club, eller være inviteret af et medlem 
for at kunne deltage.

Søndag 15. maj fra kl. 10 
er der hjemmesidekursus på Porsgrunns-
gade 2 i Sønderborg. Der lægges bl.a. 
vægt på, at man lærer at sætte billeder 
i "Forum". Det er med tilmelding hos 
Leif på telefon eller mail (se side 2 i 
dette blad). Mon ikke, at det slutter et 
par timer efter.

Juni
Lørdag d. 11. juni fra kl. 9: 
Mølleløbet. Fra Kajs MC. Se inde i 
bladet.

Onsdag d. 22. juni kl. 18: 

er der Sankt Hans grill i Genner: Der er 
tændt grill. Alt andet udstyr og mad har 
man selv med. 
Altså: Nørreskovvej 24 i Genner. 

Tirsdag d. 28. juni kl. 17 til 21:
MC Touring Club (den med bladet 
Touring Nyt), holder i anledning af 
klubbens 50 års jubilæum kaffearrange-
ment hos Anni i Sønderhav. Og det er 
med kage.  



Kubikken- 19Arrangementskalender
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.

Gule ærter i Kværs.

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

•	 Englændertræf i Løgumkloster  
d. 10. og 11. juni.
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Ejeren af Kajs MC, Kasper Jensen og kong Poul.


