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Redaktørens firkant
Dette blad, der er novemberbladet 
udkommer, hvor sæsonen netop er ved 
at slutte. Det er altså årets sidste blad. 
Alle sommerens aktiviteter har givet 

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, Bolderslevskovvej 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

så meget stof, at der må reduceres i det. 
Noget af stoffet kan så gemmes til næste 
gang.

Bitten 60 år. Hele 
klubben var inviteret. 

Bitten: Det er pigen til 
højre.

Måde for kontingentbetaling: 
Mobilepay nr. 26272257, kontonr. 5397242623, Arbejdernes Landsbank

Hilsen Erika

Fra kassereren:
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Lederen
Generalforsamlingen står for døren. 
Ligeledes står vort 50 års jubilæum om 
to år på vor indvendige huskeliste. Det 
er en særdeles glædelig begivenhed. 
Forholdene omkring denne gør, at 
realiteterne om kort tid kommer op til 

overfladen og skal realitets-behandles. 
Afhængig af hvad vi vælger, kommer 
arrangementet til at belaste på en eller 
anden måde. Vi må tage en snak om 
dette på generalforsamlingen.

Oversat betyder Finisterre “her slutter 
verdenen” og det er i det nordvestlige 
hjørne af Spanien .

Fyrtånet på Cape Finisterre
Og hvorfor så lige køre derhen hvor 
verdenen slutter.
Ja, det er der især en bestemt grund til. 
Og især betyder, at jeg har sejlet i ad-
skillige år og har passeret punktet endda 
nogle gange med skib.

Ideen til turen startede på et af skibene. 
Her sejlede jeg sammen med en 
ved navn Finn, som bor i Portugal, 
øgenavn”Portugal Finn”. Han fortalte 
mig om et stort træf, som blev afholdt 
ikke så langt fra, hvor han bor. Træffet 
bliver afholdt i en by, der hedder Faro 
og der plejer at komme omkring 40 til 
50000 mennesker. OK, jeg har været 
til de store træf i Danmark og havde 
da aldrig hørt noget om et træf i Faro, 
hvor der kom så mange mennesker. 
Men selvfølgelig gik jeg ind på nettet 
for at undersøge noget om det træf. 
Skulle da lige sikre mig, at det ikke var 
en eller anden sømands historie; men 
træffet var godt nok omtalt.
Finn og lille jeg talte en del om træffet. 
Der var dælme langt for at komme til 
træf. Fra Nordborg hvor jeg bor, var der 
3000 km. 
Men så kom jeg i tanke om Cape 
Finisterre. Dette er et punkt, mange 

sømænd igennem tiden har elsket og 
hadet. Især hadet når man kom sejlende 
sydfra; for når man passerede Cape Fin-
isterre, kom man ind Biscayabugten og 
der kan jeg skrive under på, at det kan 
godt hårdt for sig. Punktet er elsket, når 

Fortsætter på side 4

En tur til Cabo Finisterre i Portugal
Skrevet af Per Madsbøll
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man kom nord fra og passerede det, for 
så begyndte det gode vejr. Mange andre 
danske MCister kører til Nord Kap. Det 
hjørne har jeg også passeret med skib, 
men det har ikke som sømand sagt mig 
ret meget. Der er mere eller mindre 
altid koldt og blæsende på de kanter. 
Jeg begyndte lidt planlægning vedr. en 
tur til den Iberiske Halvø.
Hjemkommet fra sejladsen fortalte jeg 
fruen om mine planer. Turen skulle 
starte i juli, da træffet blev afholdt om-
kring 19. til 21. juli. 
Først var planen, at jeg selv skulle langs; 
men på min næste udmønstring fik 
fruen tiltusket sig en plads på bagsædet. 
Hun fortalte, at hun kunne få fri i 14 
dage, og så kunne jeg ikke sige nej.
Kom hjem sidst i juni, og så begyndte 
planlægningen for alvor.

Vi skulle starte d.13. juli.
Den 13. oprandt og cyklen vart pak-
ket og klar til afgang om morgenen. 
Vejrudsigten var ikke særlig god; men 
solen skinnede kl. 7, så vi stod lidt og 
diskuterede, om vi skulle tage regn 
dragterne på. Nå ja og for en sikkerheds 
skyld, på med regn dragterne. Vi kørte 
så sydover og ud på den nye motor-
vej ved Sønderborg. Godt at vi havde 
regn dragterne på, for det gik 
ikke ret længe før ham oppe 
i himlen begyndte at rasle 
med sablen. Da vi passerede 
grænsen, begyndte det at styrte 
ned. Vi havde planlagt at køre 
700km den første dag og ende 
ved et lille lokalt træf, som vi 
havde fundet på nettet. Byen 
hvor træffet blev afholdt hed 
Rieneck og lå i ”Freistat Bay-

ern”. Første stop var syd for Hamborg, 
hvor der blev strakt ben og tanket. Her 

mødte vi en flok danskere, der skulle til 
Østrig, også i silende regn.
Som man kan se, har folk regn dragter 
på
 Dragterne holdt fint tæt, indtil der 
manglede et par hundrede km. Konen 
spurgte mig om min dragt var tæt, 
hvortil jeg svarede ja, dog skete der så et 
eller andet. Et par minutter senere, fik 
jeg skridtet fyldt med vand. Det er der 
sikkert en del mænd der kan forestille 
sig hvordan en omgang koldt vand føles 
lige her. Der havde åbenbart samlet sig 
en lille sø i dragten, som lige pludselig 
fik den åndsvage ide, at løbe hen hvor 
det gjorde. Det lærte jeg noget af.

Fortsat fra side 3
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Nå, men vi fandt træfpladsen og fik rejst 
teltet omkring kl.15 i tørvejr.

Ankommet til Rieneck efter 700 Km i 
silende regn
Træffet er der ikke det store at fortælle 
om. Det mindede meget om et mindre 
dansk træf. Det var meget hyggeligt 
og kom dog også i snak med en del af 
deltagerne. Specielt var de interesseret 
i, hvorfor vi lige kom der. Vi kunne så 
fortælle, at vi var på vej til træf i Faro. 
En enkelt ”Calle” havde også en drøm 
om at komme til træf i Faro. Næste 
morgen pakkede vi sammen i nogen-
lunde tørt vejr. Men nåede knap nok at 
sætte os på cyklen, før det igen begyndte 
at regne. Ruten var afsat på Tomtomen; 
men efter at have kørt i et par timer, 
havnede vi i en forfærdelig kø. Der gik 
et par timer, inden vi var ude af det og 
igen på rette spor. Dette gjorde, at vi 
ikke nåede vort mål i Frankrig, nemlig 
en camping plads som er omtalt på 
MCTC`s sider og hedder Camping 
Moto ”Route 99”. På siden kunne læses, 
at man ikke var sikker på om den var 
åbnet. Jeg havde dog undersøgt det og 
den er åbnet med nye ejere.
Vi fandt et hotel i stedet, hvor vi over-
nattede.
Næste morgen, da vi skulle til og af 
sted, spurgte jeg receptionisten, hvordan 
vejrudsigten var. Hun slog op i avisen 
og viste mig et lille kort over Frankrig 
med det rene solskin overalt. Vi pak-
kede cyklen; men vejret så nu noget 
”ulmt” ud. Vi måtte nok hellere tage 
regn dragterne på, for kunne vi nu være 
sikkre på, at ham oppe i himlen kunne 
fransk. Det kan jeg nu bekræfte, at han 
ikke kan, eller havde han blot ikke fået 
læst avisen. Efter få min. begyndte det 

at styrte ned og sådan kørte vi i et par 
timer. Men endelig begyndte solen at 
skinne og det gjorde den så på resten af 
turen. Ikke mere regn.

Så er vi i Frankrig. Her siger loven, 
at man skal have noget gult på sig. Vi 
valgte løsningen med gul bagage.
Nu lidt om vejene vi kørte på i 
Frankrig. For 20 år siden kørte jeg som 
chauffør i et par år og jeg brød mig ikke 
om at køre i Frankrig. Jeg var lidt i tvivl 
om man havde noget der hed køreprøve 
eller for den sags skyld kørekort i landet. 
Men nu om dage er der intet at kri-
tisere, hverken vejene eller de fransk bil-
lister er der noget at udsætte på. Turen 
igennem landet var fantastisk og meget 
flot. Det kostede at køre på de veje, vi 
valgte.     
På 3. dagen kørte vi ca.1000km og 
nåede ind i Spanien. Vi overnattede i 
noget der hedder Burgos i nord  
Spanien. 

Burgos
I Spanien kom det også noget bag på 
mig, hvor fine motorveje man har her. 
I hvert fald den strækning vi kørte. Det 

Fortsætter på side 6
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var også lidt økonomi i at køre på disse 
kurverige motorveje. For første gang 
har jeg oplevet at kunne se slitagen på 
siden af mine dæk. De er så blev slidt 
runde igen.

På 4. dagen nåede vi så ud til Cape 
Finisterre og fik set fyrtårnet. Vejret var 
dejligt varmt og der var meget flotte 
omgivelser i området. 

Inge nyder udsigten mod Capo Finis-
trre, som ses i baggrunden
Vi overnattede på et lille hotel i om-
rådet. Vi var her i vi to nætter inden 
turen gik ned igennem Portugal.

Onsdag d.18. kørte vi mod Faro. De 
første 150 Km sagde vores ven Tomtom, 
at turen skulle foregå på mindre veje. 
Vi troede dælme ikke, at der fandtes så 
små veje. Det var ikke noget at prale af 
tværtimod. Det var nærmest uhyggeligt 
at køre her. De var bare dårlige vejene, 
men der plejer jo at komme noget godt 
efter noget skidt, det gjorde det også. 
Fine og flotte motorveje ned til Lissa-
bon. 

Noget af den bedre del af landevejene, 
Tomtom sagde, vi skulle køre på
Landskabet var også helt unikt. Vi talte 
med et par engelske MCister ved en 
tank. De skulle også til Faro træffet. Den 
ene kendte til træffet og han fortalte, 
at træffet var kæmpe stort. Han kunne 
også oplyse hvornår træffet startede. 
Efter disse oplysninger blev Inge og jeg 
enige om at stoppe en times tid inden 
Faro og så finde et hotel, hvor vi kunne 
overnatte og der efter køre til Faro 
torsdag formiddag. Vi fandt et hotel i 
en mindre by. Det var vist nok det, man 
kan kalde det rigtige Portugal. Her sad 
mændene og diskuterede på torvet og 
kvinderne gik rundt i sort tøj. Recep-
tionisten foreslog et par restauranter et 
par hundrede meter nede af gaden. Her 
bestilte vi på vores bedste spansk noget 
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mad. Det var vist noget lokalt og smagte 
helt fantastisk. Lige et par ord om øllene 
i Spanien og Portugal: De lokale øl, som 
vi købte rundt omkring, smager fantas-
tisk godt.

En eller anden egnsret og lokal øl, 
smagte fantastisk
Nå torsdagen oprandt og efter at cyklen 
var pakket, gik turen så mod Faro. Ved 
hjælp af vores ven Tomtom kørte vi 
næsten direkte til træffet. 

Så er vi kommet til træf i Faro
Det var ikke fordi, det hele så så vold-
somt ud. Inge fik hurtigt meldt os til. 
I prisen var der en pose til hver med 
mærker op div. oplysninger om pladsen. 
Vi kørte ind i området og ud fra tem-

peraturen, vi havde ved middags tid, 
var det nok bedst at finde et skyggefuldt 
område og så rejse teltet der. Det fandt 
vi meget hurtigt og rejste teltet.

Teltet er rejst
Det hele så som sagt ikke så voldsomt 
ud. Men efter at vi var gået en lille tur 
rundt i området, begyndte der at tegne 
sig et billede af et meget stort træf. Ved 
siden af os lå der nogle englændere, som 
havde taget flyveren. De spurgte efter 
numrene på armbåndene, vi havde fået 
udleveret. Vi kunne så fortælle, at vi 
var no. ca. 2500 og det var kun torsdag 
middag.

Musikscenen

Fortsætter på side 8
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Resten af torsdagen foregik som på et 
dansk træf. Rundt og se MCer og få sig 
et par kolde øller. Midt på eftermid-
dagen prøvede jeg at ringe til Portugal 
Finn og jo han tog telefonen. Han 
kunne fortælle, at han lige var kommet 
hjem ude fra østen et par timer inden. 
Der var en del tvivl om han kunne nå at 
komme hjem og deltage i træffet. Han 
ville så komme dagen efter. Det glæd-
ede mig at høre. Var meget imponeret 
over organiseringen af træffet, det hele 
virkede bare.

Indkørsel hvor armbånd blev kon-
trolleret
Fredag middag kom Finn så. Han fik 
ca. no. 11000 og det var faktisk først 
nu folk begyndte at komme og der kom 
mange i løbet af dagen. Om aftenen 
da vi var ovre ved scenen, var der fyldt 
med mennesker. Hvor mange? Kan 
kun sige rigtig mange. Der var også div. 
Boder. Et sted mellem 150 og 200 vil 
jeg skyde på. Det eneste jeg ikke så, var 
andre danskere. Der var sådan lige fra 
vores himmelstrøg svenskere og en del 
tyskere. Priserne var også som på danske 
træf. 
Konen og jeg havde vedtaget, at turen 
skulle starte hjemover lørdagen d.21. Vi 
fik pakket og sagt farvel til Finn. Han 

skulle ud og kigge på ny Harley. Vi 
startede med at køre mod Spanien. Ude 
i det fjerne kunne vi se røgen fra nogle 
af de brande, man i fjernsynet så hærge i 
det sydlige Spanien. Vi fik hurtigt spolet 
nogle kilometer af. Sidst på eftermid-
dagen efter 800Km fandt vi et lille hotel 
et stykke fra motorvejen. Vi spiste også 
her og det var noget af en oplevelse. Jeg 
bestilte noget fiske suppe og Inge bes-
tilte noget spagetti af en eller anden art. 
Så kom tjeneren og spurgte om vi skulle 
have mere. Jo det kunne godt være. Han 
pegede over på noget i hjørnet af restau-
ranten. Vi gik over og skulle lige se hvad 
det var. Det var de mindste helstegte 
grise, jeg nogen sinde har set. Tror ikke, 
de har været mere end en uge eller to, 
men hold da ferie det smagte godt. Det 
kan jeg anbefale til andre der, skulle få 
lyst til at smage denne ret.

Små øffe grise
Næste morgen gik det så videre op i 
Frankrig, hvor vi overnattede på et mo-
torvejs hotel. Intet særligt at berette om.
Mandag sen eftermiddag nåede vi et 
stykke ind i Tyskland. Her overnattede 
vi i Remscheid.

Fortsat fra side 7
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Tirsdag havde vi så ca. 600 km hjem, 
hvor vi ankom midt på eftermiddagen.

Har efterhånden læst en del af rejse-
beretninger i vort blad og har også 
læst, hvor langt folk kan køre på en 
liter benzin og hvor meget smøreolie, 
de har brugt. Jeg kan kun sige at jeg 
fyldte benzin på, når der var gået et par 
timer eller når der var to streger på min 
benzin måler og at jeg aldrig har fyldt 
smøre olie på min maskine. Kun ved 
olie skift for hver ca. 10000 km. Det at 
den ingen olie bruger, kan der være to 
grunde til enten er der ingen olitryk på 
motoren eller at den stadig er tip top nu 
hvor den er ved at runde 93000 km.
Turen blev på ca. 7500 km og det er 
ikke sidste gang, cyklen komme til at 
køre den strækning.   

Lidt om kommende arrangementer.

Steen afholder Kr. Himmelfarts turen 
den 25.-28. maj 2017:
Der er blevet så stor rift om hotell-
erne på disse datoer, at man må booke 
tidligere for at være sikker. Der kommer 
endelig besked om prisen på hjemmes-
iden; men hvis I ved, at I vil med nu, så 
send mig en mail: stonibmw@stofanet.
dk, om jeres ønsker.

Den er endda et "10 års jubilæum" og 
går til Nordrhein-Westfalen området. 
Måske det samme hotel, som vi har 
været på to gange! - eller også ved Kas-
sel. Ca. 500 km.

For de tre overnatninger inkl. halvpen-
sion bliver prisen maks. 1300,- kr. pr. 
person i dobbelt værelse, og 1500,- for 
enkelt værelse.

Vejene i området er ikke så skrappe som 
i Harzen, men lidt blødere og mere 
natur. Der er meget at se på i omegnen, 
bl.a. Bad Berleburg.

Steen holder interesserede orienteret.

Hilsen Steen

Rutekort

Kr. Himmelfarts tur (om 7 måneder):
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Onsdag 2. november fra kl. 19
Der er klubaften hos Owe Johannsen i 
hans køreskolelokaler på Søndergade 7 i 
Guderup.
Aftenens tema er ”Kunsten at sætte tekst 
og billeder på hjemmesiden”. Har du 

Owes julefrokost:
Lørdag d. 26. november.  
Owe Johannsen arrangerer julefrokost. 
Der er en platte til hver og frokosten 
foregår hos Owe privat på adressen 
Bækvej 2 i Sjellerup. Senest tilmelding 

mulighed for at medbringe computer, så 
gør det. Ikke PC interesserede skal også 
bare komme. 20 kr. pr. person.

Meld til hos Owe på tlf.: 20 25 35 85

Klubaften hos Owe Johannsen:

Onsdag d. 8. marts kl. 19
En MC-tur fra Nordkap (nordligste 
Norge) til Kap det gode Håb (sydligste 
Afrika).
Flemming Ehlerth Jørgensen kørte 
turen og den har været kort beskrevet i 
Touring Nyt.
Foredraget tager 2 timer og Flemming 
tager 3000 kr. for foredraget med bill-
eder.
Det vil sige, at hvis vi bliver 60 mand 
koster det ca. 50 kr. pr. person.
Kaffe med kage kan købes på kroen. De 
skal også have lidt for at stille lokalet til 
rådighed.

Foredrag om Cap til Cap:
Vi har tænkt os at invitere andre klub-
ber for at billiggøre arrangementet.
Nu er der jo en vis responstid på sådan 
en sag og det er hensigten, at foredraget 
holdes i de kolde måneder. Det er 
vigtigt, at indbydelsen kommer i dette 
nummer af Kubikken.
Vi gør det her: Afholdelse på Kværs Kro. 
Tilmelding til Steen på tlf. 30 70 98 33 
senest søndag d. 12. januar. Vi vurderer 
antallet af tilmeldinger og kontakter andre 
klubber, når vi har fået et overblik.
Al videre information foregår via hjem-
mesiden. Idémand og tovholder er Steen.

er lørdag d. 19. november til Owe på 
tlf. 20 25 35 85. Du får så en pris. Det 
er ikke flottere end, at man selv med-
bringer sin egen drikkelse.

Gule ærter i Kværs
Søndag d. 22. januar kl 13. Der er 
gule ærter med tilbehør eller schnitzel. 
Angiv ønske under tilmelding.
Prisen er som sidst i omegnen af 89 kr. 
for hver menu.

Som foredragsholder optræder Erika og 
Leif med fortælling om deres tur rundt 
i USA.
Tilmelding til Poul senest mandag d. 
16. januar.
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Temaet var naturgenopretning på  
Nordals.
Det gik jo fint. Tak til Casper Jensen 
og Kajs MC for at holde morgenkaf-
fen. Tak til Ingrid og Poul for at holde 
det afsluttende grillarrangement, tak 
til Erika og Leif for at ekspedere grill 
og hele fortæringen til Helved, tak til 
deltagerne og sidst, men ikke mindst til 
mig selv for at arrangere turen rundt på 
Nordals. Der skal alligevel sættes ting i 
værk for at etablere et mølleløb.

Turen gik omkring Broballe, hvor den 
genetablerede Mjels sø indledningsvis 
besigtigedes. Orienteringstavler var 
der nok af. Søerne og deres økologiske 
system reducerer på naturens egen måde 
nitratforureningen som følge af gød-
skning med gylle og anden gødning. 

Mølleløbet d. 11. juni:
Søen var landbrugsområde fra tørlæg-
gelsen i 1845 og frem til at pumperne 
stoppedes i 2005. Næste stop var den 
genetablerede Bundsø på 160 hektar. 
Den var landbrugsområde fra 1860 til 
sidste år, hvor pumperne stoppedes. 
Vi tog til Steg Gaf, der er hullet fra Als 
fjord og indtil Dyvig. Et dejligt sted 
at holde pause. Der efter var der søen 
Oldenor ved Dyvig, der genetableredes 
i 1993. Madpakken gled ned på Dyvigs 
bådelaug områder. Her var der stole og 
bænke. Vi tog til Nordborg musikfesti-
val i en halv times tid. Der var enighed 
om, at tiden var så fremskreden, at vi 
sprang ”Pøl Traktormuseum” over. Så 
gik den til ned til Poul og Ingrid, der 
sørgede for traktementet.

Opholdet ved Oldenor,
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Kvælstofomsætning kan medvirke til at 
forbedre tilstanden i vandmiljøet.
Omsætning af dårlige kvælstofforbin-
delser til frit kvælstof (husk at knap 
80 % af vor naturlige indåndingsluft 
er luftens kvælstof ) er naturens egen 
rensemetode, der kan udnyttes til at 
nedbringe kvælstofforureningen af 
vandmiljøet. Genetablering af tidligere 
tiders våde enge i ådalene har således 
vist sig at være en særdeles effektiv måde 
til at få dannet frit kvælstof fra ud-
vaskede forbindelser fra højere liggende 
landbrugsarealer, inden det når frem til 
vandløbene.

Fjernelsen af de skadelige forbindelser 
kan også øges fra vore vandløb, hvis de 

Lidt „Kloge Åge“ om 
naturgenopretningens kemi.

igen kommer til at sno sig i ådalene og 
får en rig og varieret plantevækst. Gene-
tableringen af egentlige vådområder og 
søer er altså særdeles effektiv til at fjerne 
de uønskede stoffer.
Om vinteren vil vandet fra det geno-
prettede, snoede vandløb i perioder 
oversvømme engene. Det kan kal-
des naturens egen styremekanisme. 
Denne viden blev tidligere udnyttet 
ved etableringen af talrige engvand-
ingsanlæg, som vandede og gødede de 
næringsfattige enge.
I dag er der mange flere dårlige kvæl-
stofforbindelser i å-vandet end for 
hundrede år siden. En del af disse vil 
blive omsat til frit kvælstof ved de øgede 
vandmængders nedsivning på engen.

Regnen holdt desværre mange væk fra 
den fine tur til jordbærsmagning på 
Venbjerg.

Jeg kom til stranden sammen med Allan 
kl. 9.25, og derefter kom Preben, Vivi 
og til sidst Ejgil.
En kørte forbi på Flensborgvej 
mod syd, og kom straks 
tilbage, men drejede ind til 
Seglet.

Det var Frank fra Egtved, der 
ikke kunne finde os, men kom 
med da vi kørte og så var vi 6.
Løjt Land, Haderslev, Fjel-
strup, min ven Ole i Aller, 
Christiansfeld og til sidst 
Venbjerg ved Diernæs.

Steens Tørning- og jordbærtur d. 3. juli:
Desværre gik der som nævnt regn i 
turen. Min bluse og trøje måtte i tør-
retumbleren mens vi spiste. Vivi og Pre-
ben kunne tømme vand ud af støvlerne.

Jordbær
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25 personer var meldt 
til og alle kom. Der 
var plads til alle, der 
manglede intet og 
vejret var pragtfuldt.
Vi kunne beundre 
Hennings værksted 
samt den flotte Triton. 
Det er en Triumph 
motor sat i et Norton 
stel. Desuden: Det ser 
nu godt ud med alle 
de motorcykler ude 
ved vejen.
Tak for arrangementet

Vi var 19 personer og vejret var 
godt.
De hjemmelavede Rom-is er der 
stadig. Desværre er der dog ikke 
længere den dejlige ”Rokkeford”-
ost til morgenmad. Vi har 
beklaget os over det. Vi må se 
om den kommer tilbage.
Nogle enedes om noget, der 
lignede en fællestur: Allingåbro, 
Fjellerup Strand, Bønnerup 
Strand, Kategat Centeret i Grenå 
samt Ebeltoft Gårdbryggeri. 
Andre tog på egne ture eller blev 
hjemme.
Som noget meget vigtigt: Det 
meste gik op i snak.

Grillaften d. 13. juli hos Henning og 
Lilian i Guderup:

Touring Camp weekend d. 22. juli.
Ham til højre er Marcus Beck.

Hennings Triton.
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Fint fremmøde selv om vejret ikke viste sig fra den bedste side. Vi var 18 personer.
Det er altid spændende for en arrangør, om der er interesse for sagen. Planlægn-
ingen inkl. at køre turen igennem, tager længere tid end selve turen. Grænseturen 
var af den specielle slags. Det var nemlig tur fra rulletrappen (krusågrænsen) og 
til Friedrichstadt (grænsen mellem Slesvig og Holsten). Turen fulgte Trenens løb 
fra udspringet ved Træ-sø mellem Grossolt og Oeversee og videre kryds og tværs 
over løbet og ned til 
Friedrichstadt, hvor den 
munder ud i Ejderen.

Vi havde stop hos motor-
cykelforhandler Wil-
helmsen i Oeversee, hos 
Tommys Service Center 
i Eggebek (Buell og 
Harley), middagspause 
hos ”Bauer Jensen” i 
Hünning (bondegårds 
restaurant ved Trenen), 
ved Trenens store sv-
ing i Schwabstedt samt 
kaffe med Apfelstrudel 
og flødeskum under 
parasollerne på torvet 
i Friedrichstadt. Godt, 
at sådanne parasoller er 
vandtætte, for her kom 
vand. Turen hjemad gik 
som fri tur efter eget 
forgodtbefindende. Det 
var heller ikke til at finde 
hinanden i regnen. Jeg 
tog GPS-en af og kørte 
forkert. Kaj fra Mom-
mark og jeg fulgtes og 
vi stødte først på andre 
turdeltagere under forbi-
farten ved ”Mutter Pøts”. 
Vejret blev rigtig godt på 
rutens sidste del.

Pouls grænsetur d. 16. juli:
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Denne grillaften var 
ikke helt den samme. 
Den gamle og stabile 
grilltænder, Verner Jensen, 
Stollig var gået i forvejen. 
Stemningen var også lidt 
trykket selv om vi ikke 
talte om det. Tak til Mar-
cus Beck og Kurt Johan-
sen for at tage over og for 
at I vil fortsætte på posten. 
Verner var på grund af sit 
venlige væsen en særlig 
afholdt person. 

Så oprandt dagen for Sort 
sol. Solen strålede og der var 
deltagerrekord. Overrask-
ende nok var der deltagere 
fra flere andre klubber. Det 
var alle hyggelige men-
nesker.
Lotte, der er ansat på Res-
taurant Christies i Sønder 
Hostrup, havde sørget for 
spisning til rimelige priser. 
Vi var vist 45 på Chris-
ties og vi fik et stort stykke 
oksekød til 100 kr. + drik-
kevarer.
Og lige til sidst: Der var 
ikke det store antal stære. 
Men slå op på hjemmes-
iden og se Bents video om 
arrangementet. Stærene fik 
lidt revance til sdst.

Tak til Knud Oluf for turen 
og til Lotte for arrange-
mentet.

Grill i Åbæk d. 3. august.

Mange folk

Sort sol d. 24. september:
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Tonny Sztuk og Bent Holm er medlem-
mer i Bolderslev skytteforening. De ar-
rangerede, at vi kunne prøve våbenbrug. 
Det gik ud over pistoler og geværer. 
Line Johannsen vandt efter sigende alt 
det hele.
Steen skriver fra hjemmesiden: Vi var 
12 personer på Bolderslev skydebane. 
Meget fint arrangement, hvor hver del-

tager kunne skyde 20 skud med pistol 
og 20 skud med riffel.
Man kunne skyde fritstående, eller med 
fast anlæg, og det sidste gav nok det 
bedste resultat.
Hvad skiverne så viste bagefter, snakker 
vi ikke om, det er op til fantasien.
Sluttede af med en øl/vand og pølse. 
Tak til Tonny og Bent for indsatsen.

Bitten indbød via 
hjemmesiden alle 
medlemmer til hendes 
60 års fødselsdag. Det 
var en stor ære og en 
stor fornøjelse at være 
deltager. Vi fik også 
fornøjelsen at være 
sammen Knud Oluf og 
bittens familier og ikke 
mindst at være sam-
men med deres børn og 
børnebørn. En stor dag. 
Lidt apropos var det jo, 
at skydning i Bolder-
slev var lidt tidligere på 
samme dag.

Pistolskydning i Bolderslev d 6. august:

Bitten Eriksen, Bjolderup 60 år d. 6. august:

Hvordan er det gået?
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Generalforsamling
Den afholdes på Rugkobbel 1-3, 6200 Aabenraa

søndag d. 20. november fra kl. 14.

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:
• Formand Poul Petersen. Modtager genvalg.
• Webmaster Leif Andersen. Modtager genvalg.
• Bestyrelsesmedlen Bent Holm. Modtager genvalg.
• Valg af to suppleanter.
• Valg af revisor og 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. Vi har f.eks. 50 års 
jubilæet.

Hilsen 
bestyrelsen
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November 2016

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.

Januar 2017
Onsdag d. 11. januar kl. 19: 
Kaffe hos Solveig og Kaj i Mommark 
Tilmelding til Solveig på tlf.: 74430306.

Søndag d. 22. januar kl. 14. 
Gule ærter i Kværs Erika og Leif 
fortæller om deres USA tur. Se inde i 
bladet.

Kørsel fra Åbenrå strand 
kl. 19 på onsdage: 
Husk de ugentlige onsdagskøreture fra 
parkeringspladsen over for stranden i 
Åbenrå.

OBS:
Hvis det øser ned aflyses turene. 
Se hjemmesiden eller kontakt ar-
rangøren.

For flere arrangementer er der yder-
ligere information inde i bladet:

December 2016
Julestuen d. 4. december fra k.l 14 
på Kidingvej 14A i Bovrup. Tilmelding 
hos Poul senest 3 dage før.

Onsdag d. 2. november kl. 19: 
Klubaften hos Owe Johannsen. Se inde 
i bladet.

Generalforsamling d. 20. november. 
Se indbydelsen inde i bladet.

Lørdag d. 26. november 
Afholder Owe Johannsen julefrokost. 
Adresse, frister, telefonnummer mm.: Se 
inde i bladet.

Februar 2017
Onsdag d. 6. februar: 
er der klubaften hos Owe Johannsen. 
Procedure som d. 2. november. Vi 
finder et tema.

Steens Sauerlandstur i Kristihimmelfarts 
dagene næste år. Se inde i bladet.

Maj 2017

Onsdag d. 8. marts kl. 19:
Foredrag Cap Til Cap. Se inde i bladet.

Marts 2017
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En onsdagstur endte i Egernsund.

Touringklubben (MCTC) bliver 50 år i år. 
De fejrede det på flere måder:
• Tirsdag d. 28. juni bød klubben på kaffe til alle 

motorcyklister ved Annis Kiosk i Sønderhav. 
MCTC var repræsenteret ved deres bestyrelses-
medlem Klaus Brandt. Tak for det. 

• Lørdag d. 3. september var der festaften i idræt-
shallen i Kolind. Der var arrangeret shuttlebus 
fra Touring Camp og ind til Kolind. Tydelig 
vis var denne fest mest interessant for klubbens 
gamle medlemmer. Der var mange glædelige 
gensyn og gode historier fra de gode gamle dage. 
Man betalte 200 kr. for hele arrangementet inkl. 
mange retter og levende musik til dansen.

Vi var til andres arrangementer:
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Fra Museet i Stuttgart. Mercedes 
540K Spezial Roadster fra 1936.

Læserbrev i juliudgaven af ”Motorrad-fahrer”.
Om test af øretelefoner i hjelmen og om det kan være noget bras. Læseren skriver:
”Sjældent har jeg læst noget så klogt: Mange travle mennesker ønsker netop den 
sjælelige isolation (at være alene). Dette forhold kan netop kan opnås ved MC-kør-
sel, hvor kontakt til omverdenen kan lukkes ude” og man kan være sig selv.

Fra ”Das Motorrad” d. 22. juli:
Om Tyskland godt nok: Antal af dræbte motorcyklister i trafikken er igen stigende. 
Tysklands statistiske kontor giver som grund det blandt bilisterne øgede brug af 
smartphones mm. Specielt på landevejene er det farligt. Man kan samtidig dvæle 
ved, at risikoen for at blive dræbt i trafikken er 16 gange mindre, end den var i 
1970.

Fra Das Motorrad d. 16. september:
Verdens hurtigste mand er for langsom. Usain Bolt kører en af de nye Honda NC 
750. Usain er i Londom blevet dømt til at skulle tage køretimer fordi han på usæd-
vanlig tilbageholdende vis kørte for langsomt igennem en trafikmæssig sikkerheds-
foranstaltning.

Fra pressen:


