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Redaktørens firkant
Denne gangs jubelhistorie er naturlig-
vis, at de nye medlemmer, Kis, John, 
Hans Jørgen og Birthe viste sig frem til 
mølleløbet. Vi hædrer deltagelse ved at 
sætte dem på forsiden. Billedet er taget 
ved veterantraktorringridning i Stollig.
Når dette blad kommer ud, er som-
merferien forbi for de fleste. De folk, 
der er impliceret i bladets fremstilling 
har også haft ferie og derfor er bladet 
allerede fremstillet i maj måned, så det 
er klar til bestyrelsesmødet i slutningen 
af samme måned, hvor arrangement-
erne for august, september og oktober 
endelig fastlægges. Opsætter Merethe 
bruger sin fritid til opsætningen og skal 
have mindst en uge med weekend i 
hver ende. Merethe har en del børn, der 
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deltager i mange ting. Merethe deltager 
naturligvis. Trykkeriet skal have mindst 
en uge og så så skal vi have en uge til 
omdelingen, det gør vi nemlig selv nu. 
Tiden går hurtigt. Redaktøren sidder 
her og skriver om aktiviteter til efteråret 
og vi er i skrivende stund kun lige ude 
af april. Med lidt typografisk gymnastik 
kom mølleløbet akkurat med. Ellers 
er der en historie fra det før i tiden så 
kendte blad ”Skandinavisk Motor Jour-
nal”. Den handler om at spilde andres 
tid. Orla og Hans fra min anden klub, 
Dansk BSA Klub, var udsat for særdeles 
ringe og skødesløs behandling omkring 
restaurering af motorer. Det fik mig 
til at fremdrage omtalte historie. Den 
findes længere omme i bladet. 

Svinkløv. Breefing ---



Kubikken- 3Lederen

Lederen
Som redaktøren skriver, deler vi selv 
bladene ud nu. Tidligere skete det med 
Post Nord. Det er blevet for dyrt, så nu 
gør vi det selv. Kun de, der har post-
adresser ”lang væk” får stadig bladene 
med Post Nord. Dette brug af post-
væsenet demonstrerer præcis hvad der er 
Post Nords problem. De får det andre 
ikke vil have. Bestyrelsen deler ud og får 
benzinpenge. Vi havde delt medlem-
sområdet ind i følgende dele:
• Haderslev: Steen var bud. 100 km 

og 12 blade.
• Åbenrå og opland: Erika og Leif med 

135 km og 43 blade.

• Nordborg, Sydals og Augustenborg: 
118 km og 33 blade. Poul var bud 
og Lene hjalp.

• Vestlige område: Allan med 17 
blade, 18 liter benzin over to aftener. 
Her skal nok justeres.

• Lidt mindre vestlige område: Bent 
Holm 6 blade. Gjorde han kvit og 
frit.

• Poul delte 14 blade ud i Svinkløv. 

I alt 125 stk omdelte vi så selv. Vi just-
erer prioriteringerne til næste gang, så 
det bliver mere ligeligt.

Fortsætter på side 4

Kr. Himmelfarts turen gik i år til Hild-
feld ved Winterberg i Sauerland.
Sædvanen tro mødtes vi i Kruså tæt ved 
rulletrappen og fik os opdelt, så vi ikke 
kørte for mange i gruppen.
Helle havde valgt at køre i bil og det 
syntes Vivi, var en god ide, så hun 
skiftede på pladsen til almindelig tøj og 
kørte med i bilen.
Min gruppe bestod af Bent Jensen, Jan 
(kok), Leif Thisgaard, Hans Assenholm, 
Preben Rasmussen, Jan Nielsen og Wer-
ner B. Johansen.
Første stop var som sædvanlig Holm-
moor West og andet stop var så Bispin-
gen, hvor der står et hus på hovedet og 
der er en del halløj for børn og barnlige 
sjæle.
Jan fik ikke drejet af på motorvejen 
sammen med vi andre; men han er jo 
gammel langturschauffør, så der gik ikke 
mere end fem minutter, så stod Jan hos 
os, da der er en afkørsel kort efter.

Helle og Vivi om også ind på pladsen.
Madpakken blev spist og vi fortsatte 
sydpå ad motorvejen til afkørsel 352 
mod Dortmund.
Efter at være kørt på motorvej 2, dre-
jede vi af ved afkørsel 37 mod Springe. 
Her tog vi en Auto Rast, for at tanke og 
få den sædvanlige is og kaffe.
Senere fulgte vi vej 217, der bliver til vej 
1, der går til Paderborn, - og det er en 
fin vej. Mange store sving og en pragt-
fuld natur.
Det gik så ad motorvej 33 sydpå, til vi 
kørte på 480 og videre til Hildfeld.
Der var dog noget vejarbejde, så vi blev 
ledt lidt rund i området.
Vi var ikke de første. Helle og Vivi sad 
og drak øl på terrassen sammen med 
nogle af de andre. To var kørt derned 
dagen før.

Sauerland
- et område for motorcyklister. Steen har sendt en dejlig historie.
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Fortsat fra side 3

Efter aftensmaden trak sengene kraftigt 
i en, så det blev kun til en godnat øl.
Vi skulle køre kl. 09.00 fredag morgen 
og alle var klar.
Men der var nogle, der skulle have 
benzin, og da der var en del lyssignaler 
at holde for, var vi først ved Warsteiner 
få minutter i 10.
Da der skulle parkeres og tøjet pakkes 
væk, var filmen om bryggeriet begyndt, 
så vi måtte vente til rundvisningen 
begyndte. Vi motorcyklister er jo ikke 
så hurtige som bilister, der bare kan 
smække døren.
Vi fik en fantastisk rundvisning på 
Warsteiner, hvor vi kørte i el-tog rundt 
på hele bryggeriet. På et skilt står der 
55.000 flasker/h, og 2000 dåser/h, og 
det er kun på én linie, - mange steder 
var de ved at gøre rent.
De har egen banegård med fire spor og 
egen autolakering i fire haller.
Det er som Ingermand siger i TV, - 
”Det er størst”!
På terrassen efter rundvisningen fik vi 
kartoffelsuppe og øl. Nogle købte en is.
Da vi skulle afsted, var der en der lagde 
sig ned, da han startede. Måske var øl-
len for stærk?
Men Lars lavede lige en GPS-tur rundt i 
omegnen, til turen hjem.
Så var der hygge på terrassen.
Anne, Knud og Lars miksede en GPS-
tur sammen til næste dag, hvor vi 
besøgte Eder Stausee spærringen, hvor 
englænderne bombede i 1943, ved at 
lave smut med en bombe hen over søen. 
Det lykkedes, så noget af Hitlers indus-
tri gik i stå.

Der var mange motorcykler på vejen og 
rigtig mange ved træfstedet, - men ikke 
så mange som der er i Harzen.
På vejen til Bad Berleburg, mødte vi en 
ambulance og politi. I grøften lå der to 
motorcykler.
(På hotellet om aftenen sagde værten, at 
der var blevet dræbt to motorcyklister! - 
måske de to?)
Men i en lille by hvor vi skulle dreje til 
venstre, overså de bagvedkørende den, 
der holdt ind til siden og fortsatte lige 
over.
Da de vendte rundt, var der rødt lys og 
der gik så lang tid at Lars, vores bag-
stopper, troede at alle var med, så fem 
mand blev efterladt i byen. Alle vidste, 
at vi skulle til Slottet, så de kørte dertil.
Pludselig lå der en lille restaurant på 
højre side og vi var ikke lang tid om at 
stoppe for at få lidt i ganen. Telefonerne 
kimede og pludselig var der forbindelse 
og vi mødtes med de andre på Slottet.
Nogle fik kaffe, nogle var på slottet, an-
dre spiste is, og Allan mente det lugtede 
af benzin, der kom fra min højre sko.
Da vi skulle køre, opdagede jeg at min 
højre karburator lækkede benzin (på 
skoen). Jeg sagde, de bare kunne køre, 
hvorefter jeg tjekkede karburatoren, - så 
efter de andre og jeg nåede dem ad de 
gode veje inden Winterberg.
Alle kom godt hjem til aftensmaden og 
hyggen på terrassen.
Tonny rejste sig op under spisningen for 
at takke for 10 gode år med Kr. Him-
melfarts turene og han havde samlet ind 
til en gave, der bestod af en mc-kører i 
ler, en flaske lokal vin og en sparebøsse 
til næste år og der var penge i!
Det var en stor overraskelse – mange tak 
for det!
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Søndag morgen stod alle tidlig op og 
inden morgenmaden havde næsten alle 
pakket. Vivi ville sidde bag på hjem, så 
Helle måtte køre alene. Vi kørte afsted 
til en tankstation. Her var der kø, så vi 
fortsatte til den næste.
Leif var holdt ind for at tanke og kom 
ikke med, så Werner kørte tilbage for at 
følges.
Men han ville følges med Helle, da hans 
forgaffel havde et olielæk og Werner 
kom susende tilbage til os.
Turen hjem gik næsten ad almindelige 
veje og efter ca. 200 km, begyndte det 
at regne.
Vi stoppede ved en tankstation, for at 
nogle kunne få regntøj på.
Efter ca. 5 minutter var der igen ca. 28 
grader - og spørg bare Preben, om han 
kunne holde varmen!

Var inde at spise syd for Bremen og kort 
efter i en lille by, mødte vi en anden 
gruppe i et vejkryds, jeg tror det var 
Knud der kørte forrest.
Men, men! – Elb-tundelen volder jo 
næsten altid problemer og det var en sej 
omgang at komme igennem. Værre blev 
det, da vi kom ud, hvor der var vejarbe-
jde.
Efter ”gåsegang” over mange kilometer, 
kunne vi lugte motoren, der var blevet 
meget varm, og holdt derfor ind til 
siden i midterrabatten.
Lidt efter kom nogle af de andre stille 
forbi, bl.a. Lars, der senere oplyste, at 
hans bagtøj var brændt sammen.
Alle holdt ved Holmmoor Øst, hvor vi 
tankede og sagde farvel og tak for en 
god tur.
Vivi og jeg var hjemme ca. kl. 19.00, 
efter 1505 km.

Ejgil og Allan hygger sig.
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Forjagetheden skyldes ikke, at vi har 
meget at se til. Den skyldes ofte, at vi på 
grund af andres skødesløshed ikke kan 
få tingene færdig. Læg mærke til det lidt 
gammeldags sprogbrug (red). 

- Der tales så meget om tidens jag og 
hæsblæsende tempo, som får skylden 
for neuroser og mange travlt optagede 
menneskers alt for tidlige død; men det 
kommer mig for, at disse for samfundet 
så vigtige spørgsmål bliver behandlet 
på den usædvanlige overfladiske måde. 
Med hensyn til den tidlige død for 
fortravlede mennesker, påstår visse 
medicinere, at disse mennesker simpelt 
hen har fået gal ernæring således, at 
åreforkalkning er blevet fremskyndet 
og hjerteslag og apoplektiske tilfælde er 
den direkte følge og jeg vil uden diskus-
sion give dem ret, da jeg ikke er i stand 
til at modsige dem. Derimod har jeg 
min ganske bestemte mening om tidens 
jag og de medfølgende neuroser.
Hvis man hæver sit korpus over by-
ens vrimmel og betragter trafikken 
i fugleperspektiv, kan man med et 
overbærende smil spørge om, hvad 
det dog er, de alle sammen jager efter 
--- det kan man gøre så længe, man 
selv står som tilskuer i et tårn; men der 
kan man ikke blive stående med sit 
bedrevidende smil, for om ikke før, så 
forlader man sit ophøjede stade, når 
man bliver sulten, så haster man til den 
nærmeste eller hjemlige gryde og så er 
man med i mylderet. Og ser man fra sit 
tårn nærmere efter, så må men vel også 

indrømme, at trafikken ser ud som et 
pænt og velsmurt maskineri --- der kører 
en varevogn fra et vaskeri og den tjener 
skam et nyttigt formål, det samme gør 
betonkanonen og alle de andre last- og 
varevogne og ind imellem kører person-
vogne med repræsentanter, arkitekter, 
ingeniører osv. ---- det er blot et almind-
eligt samfund, der udretter mere end det 
ville, hvis befordringen var heste eller 
gåben.
Nej, tidens forjaget hed kommer slet 
ikke til udtryk gennem trafikken og 
hastighederne på gader og veje. Det 
forjagede opstår først i det øjeblik, den 
nødvendige tid ikke er til rådighed og 
det forjagede viser sig i sindet, når man 
egentlig burde være tre steder på samme 
gang --- for det kan endnu ikke lade sig 
gøre. Arbejdet er ikke det trættende og 
nedbrydende, så længe det er et arbejde, 
man fik udført, men alt det arbejde, 
man endnu ikke har fået fra hånden; 
men som burde have været gjort. Det 
er trættende og opslidende, selvom det 
endnu ikke har taget et sekund af ens 
tid. Det trætter ved sin blotte eksistens.
Konklusionen af denne betragtning må 
være, at man ikke skal spilde sin egen 
eller andres tid. Medens man selv er 
herre over tilrettelæggelsen af sit eget 
arbejde, hvordan skal man så beskytte 
sig mod sine medmenneskers sløseri på 
dette punkt? Det lader sig ikke uden 
videre gøre, for det er en mental defekt 
i tidens samfund, som får det tilsynelad-
ende så velsmurte maskineri til at skrige 
i alle de neurotiske lejer. Lad os igen 

At spilde andre folks tid.  
Mogens H. Damkjer i Skandinavisk Motorjournal 
skrev dec. 1957.
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stige op i tårnet for at betragte trafikken 
og lad os pille den lille, velholdte vogn 
dernede frem til nærmere belysning. 
Det er minsandten Alberto, der med 
sit velplejede ydre gør sin alt for tidlige 
døde gudfader, Ascari ære. Som han 
står der gennem sund og pæn, skulle 
han vel være en udmærket repræsentant 
for det moderne, velsmurte samfund. 
Nå ja, han er af stål og letmetal, glas 
og gummi og den slags får ikke så let 
neuroser, men hvad med hans far ---- 
det er forresten mig. Men jeg får heller 
ikke neuroser; men indskrænker mig til 
at blive hysterisk rasende mad passende 
mellemrum, for nu skal De høre en 
ganske almindelig historie.
Da jeg ikke bruger min tid til at give 
gode råd uden selv at følge dem, er 
Alberto så blevet forberedt til vinterens 
prøvelser og først skulle fem års angreb 
på lakken ved skærme, foran og for 
neden på karosseriet udbedres og et par 
småbuler rettes ud (mærkeligt nok, at 
de buler, der tilføjes andre menneskers 
vogne på en parkeringsplads, ikke 
betyder noget), selvfølgelig blev Alberto 
afleveret til værkstedet. Samtidig ofrede 
vi en gang forkromning til kofangerne. 
Hvis samfundsmaskineriet var velsmurt, 
skulle andet kapitel i denne historie kun 
omhandle afhentning af vognen efter 
arbejdets udførelse. Bulerne var rettet 
pænt ud, men dørhåndtagene pegede i 
alle mulige retninger --- dem kunne jeg 
selv sætte på plads i løbet af et kvarters 
tid, så det var der ingen grund til at om-
tale. Maleren havde derimod glemt at 
polere forpladen, hvilket blev påpeget. 
Svaret var det, at jeg bare ved lejlighed 
skulle køre forbi maleren (et sted på 
Nørrebro), så skulle han nok gøre det 
uden at det kostede noget. Dette kunne 

i nogen grad tyde på, at han allerede 
havde taget betaling for det, for hvem 
gør noget gratis nu om stunder (bortset 
fra SMJ´s tekniske brevkasse?) Ved 
at følge denne opfordring kunne jeg 
rive et par timer ud af dagens plan. I 
øvrigt manglede forreste kofanger, da 
værkstedet havde indset, at den udførte 
forkromning ikke var tilfredsstillende 
og derfor var den blevet returneret; men 
jeg skulle bare komme en anden dag og 
få den på --- så kunne jeg rive en time 
ud på den konto. For en ordens skyld 
må jeg vel indskyde, at arbejdet ikke har 
været krævet udført på nogen bestemt, 
knapt afmålt tid og nogen bestemt pris 
er er ikke forlangt opgivet, før arbejdet 
blev påbegyndt. Da så kofangerne var 
kommet på, sad alle 4 monteringsbolte 
komplet åndssvagt --- endnu en gang 
om igen.
Dernæst skulle den have en gang gum-
mihud, medens jeg prøvekørte et par 
andre vogne og igen var der rigelig tid 
til at udføre arbejdet på forsvarlig måde. 
Det var også pænt og nydelig gjort, når 
man ser bort fra, at de forreste vanger og 
den forreste travers var blevet afrenset, 
så det blanke metal skinnede, uden at 
man havde dækket det af med hverken 
gummihud eller asfaltlak. Endnu en 
gang om igen, mere tid går til spilde og 
alverdens høflige undskyldninger gå i 
dens kølvand. Man siger, at den gamle 
smeds kat døde af tak --- den nye vil dø 
af undskyldninger.
Alt dette sidder jeg og tænker igennem 
medens jeg prøvekører en motorcykle i 
Nordsjælland og da noget i retning af et 
delvis kortsluttet tændrør viser sig, men 

Fortsætter på side 8
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senere afslører sig som en partiel bus-
semand i karburatoren, triller jeg ind til 
en gammel ven i Helsingør --- en af den 
slags sjældne mekanikere, der ved meget 
og kan endnu mere.
Vi sidder og sludrer om vore forskel-
lige dårligdomme, da en af svendene 
kommer ind med et par tapbolte. 
Disse to fjollede genstande hensætter 
værkstedet i en pinlig situation og om 
end bemeldte mekaniker kan udføre 
meget på sit værksted, er han ude af 
stand til at benytte to tapbolte i stedet 
for to lukkede møtrikker. Tid går til 
spilde med at lede efter ”noget man kan 
bruge” og man drøfter om ikke møtrik-
kerne på en Chevrolets ventildæksel 
lader sig anvende --- en masse tid går 
til spilde og muligvis bliver arbejdet 
slet ikke færdigt til aftalt tid, fordi en 
åndssvag, ung reservedelsekspedient 
med hovedet fuld af Marilyn Monroe 
sender de første de bedste stumper, han 
kan komme i tanker om. Og det er 
ikke noget isoleret tilfælde, for dagligt 
modtager provinsens mekanikere de 

sælsomste dele, trods det, at de på grun-
dlag af bitre erfaringer opgiver årgang, 
type og reservedelsnummer på det mest 
omhyggelige. Naturligvis får man i 
sjældne tilfælde en ventilator, når man 
har bestilt et kardanled; men yderst ofte 
får mekanikere netop reservedelsnum-
meret ved siden af --- bolte i stedet for 
møtrikkerne, kædehjulene i stedet for 
knastkæden osv.
Og det er jo ikke i vor branche alene --- 
skal man have repareret en dryppende 
vandhane, har man en fast rutefart af 
smede ud og ind af huset, medens vand-
hanen uafladeligt drypper indtil den 
sidste smed får stoppet den; men så sid-
der hele hanen også løs, når han er gået 
og er ens ridestøvler gået op i syningen 
bagpå, hvilket virker ret generende, når 
støvlerne skal bruges til en snes heste 
i en motorcykle, så er det helt sikkert, 
at skomageren syr den ene og glemmer 
den anden --- om igen og spild af min 
personlige tid, som jeg skal leve af og 
holde fri i.

Fra pressen:
Fra Jydske d. 4. maj:
Mohd Syurahbil Amran har meldt sig i ”De lydige kvinders klub”.
Formålet er at undervise kvinderne i at føje deres mænd, så mændene ikke bliver 
sure.

Fra samme avis:
Regeringen i delstaten Madhya Prasesh giver kvinderne en kølle til at slå mændene 
med, når de kommer fulde hjem.

Fortsat fra side 7
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Kommende aktiviteter:
På skydebanen i Bolderslev.
Mød op lørdag d. 12. august kl. 9.45 på Bolderslev rasteplads: 
Bent Holm og Tonny Sztuk er medlemmer af Bolderslev Skytteforening. De har 
igen i år inviteret os til en prøvedag på Enghøj Skydebane, hvor vi kan prøve vore 
evner med pistol af typen kaliber 22, 9 mm og 357 Magnum. Der vil også blive 
lejlighed til at skyde med gevær. 
Hele arrangementet koster ca. 100 kr pr. person inkl. pølser, krudt og drikkelse.
Tilmelding hos Bent Holm senest 3 dage før på tlf. 23 74 05 61.

Sort Sol lørdag d. 30. september: 
Bent Holm har arrangeret en fin køretur. Bent er ikke ukendt med den del af 
landet, så det bliver godt. 
Vi satser på spisning hos Christies i Sønder Hostrup som sidste år. Max 40 personer. 
til spisning.

Skaldyrsdag i Husum lørdag d. 14. oktober. 
Afgang fra Bolderslev rasteplads kl. 10.00. Poul har arrangeret en fin tur gennem 
Sydslesvig. 

Onsdag d. 18. oktober kl. 18.30. Spisning på Øster 
Højst kro. 
Vi mødes ved kroen og tager dagens ret. Har man særlige ønsker, så hold øje med, 
hvad kroen kan servere og giv besked, når du tilmelder dig til Poul senest d. 13. 
oktober. 
Er der dårligt vejr, kommer man bare i bil.

Onsdag d. 25. oktober kl. 18.30 er der 
sæsonafslutning for strandens mødefolk.
Man kører den tur, som man nu er enige om og efterlods er der kaffe et sted.
Bent Holm arrangerer. Tilmeld dig hos ham på telefon 23 74 05 61 senest tre dage 
før.  

Onsdag d. 1. november kl. 19 holder Owe Johannsen 
klubaften.
Der er i sine teorilokaler på Søndergade 7 i Guderup. Der er almindelig hygge, hvor 
en god MC-ferie kunne præsenteres og lidt trafiksnak komme på bordet. Det koster 
20 kr. pr. person. 
Meld til hos Poul. Se side 2.
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Esbjerg skærtorsdag: 
Der er hverken indløbet tekst eller billeder til redaktionen.

Tønder påskelørdag: 
Der er hverken indløbet tekst eller billeder til redaktionen.

Fra pressen:
Dårlige chefer. Fra JyllandsPosten d. 31. maj: 
Er din chef en af den her slags så find et nyt arbejde. Din chef er uegnet.
Her er 10 ting, som kun dårlige chefer siger til en medarbejder:
• Jeg laver ikke reglerne, jeg håndhæver dem bare.
• Hvis du ikke vil have jobbet, finder jeg bare en anden, der vil.
• Bare se at få det gjort - og uden at ødelægge det.
• Det lyder som dit personlige problem.
• Hvis jeg havde bedt om din mening, havde jeg spurgt dig.
• Du er heldig overhovedet at have et job.
• Jeg gider ikke at høre om dine problemer, med mindre du har en løsning på 

dem.
• Vi har altid gjort det på denne måde.
• Jeg kan erstatte dig med en anden i løbet af ingen tid.
• Fordi jeg er chefen. Derfor!

Tilfredse mennesker:

Afholdte arrangementer:
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Nordjyllandstur til Svinkløv sidste weekend i april. 
Jeg tror sørme, at der var 25 deltagere. Jeg formoder, at alle hytter var optaget. 
Selvfølgelig var der andre 
end os fra SMCC. Det er 
en god idé at bestille sig 
en hytte i god tid.

Knud Oluf havde invit-
eret Jens Kronborg til at 
arrangere fællestur. Det 
fik han gjort. Vi var på et 
interessant veteranmuse-
um i Hjallerup (nord for 
Ålborg) og vi var på mik-
robryggeribesøg i Bugtens 
Bryghus i Bratbjerg ved 
Tranum nær Brovst.
Frank ”kok” og Jan ”kok” 
havde naturligvis arran-
geret fællesspisning med 
fællesmadlavning. Udgangspunktet var en ret ønsket af sidste års vinder. Knud Oluf 
havde valgt Bikers gullasch. Leif Jørgensen, Sønderborg var den mest ihærdige mand 
i køkkenet under madlavningen og vandt således det gyldne piskeris med ret til at 
bestemme næste års menu. Vi må fritte ham ud. Vi har bestilt køkken og fællesrum 
til Svinkløvtur i 2018. Det bliver d. 28. april 2018.
Der blev ikke meget fælles hjemtur. Folk har venner og bekendte, der er åbent hus i 

MC-forretninger og 
alt muligt. Der var 
nok at køre til. Leif 
Jørgensen og jeg tog 
til Nørre Vorupør 
fiskerleje. Vi købte 
fisk. Efter et stykke 
tid dukkede Vibeke 
op. Vi fik kaffe inden 
vi kørte hver til sit. 
Leif tog omkring 
Ribe, Vibeke tog til 
sit hjem i Struer og 
jeg tog til 8- års fød-
selsdag i Fredericia.
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Tak til Karina og Bent for de varme hveder aftenen 
før bededag.
34 deltagere. Der er meget at lave med så mange gæster.
Karina nævnte, at flere af gæsterne havde hjulpet godt med i forberedelserne.
Arrangørerne tog kun 15 kr. pr. person for arrangementet.
At så mange ægtefæller deltog, var rigtig godt.

Alle gæsterne
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Bjarnes tur d. 21. maj til SydEnergi i Esbjerg:
Tak for en dejlig dag sammen med Flagermusene. Vi var 28 personer.
Det var rigtig godt arrangeret og Bjarne var rigtig godt forberedt. Det kunne man i 
øvrigt allerede se af hans oplæg fra klubbladet.
Alle spørgsmål blev godt besvaret og vi fik en klar fornemmelse af, at stedet er en 
god arbejdsplads 
og at Bjarne bak-
ker 100% op om 
den.
Bjarnes Dorthe 
har et øje på 
hver finger og 
holder øje med, 
om vi piller ved 
Bjarnes arbejd-
splads. Hun kan 
ikke rendes om 
hjørner med. Det 
ved Bjarne sik-
kert allerede.
Redaktøren har 
kikket lidt på 
egen elregning. 
Pr. kWh er prisen: 27 øre for selve strømmen, 34 ører til SE for at levere denne 
strøm, 8 ører til Energinet (statens store højspændingsledninger for at transportere), 

155 ører 
til staten i 
afgifter. Det 
er altså kun 
de 34 ører 
til SE, der 
kan spares på 
ved at skifte 
elselskab. 
Besparelsen 
ved at skifte 
er således 
ganske få ører 
pr. kWh. 
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Mølleløbet d. 10. juni. 
Som det blev forklaret, 
var arrangør Erika blevet 
forhindret og Steen tog 
over.
Steen havde allieret sig 
med Peter Juhler om 
oplevelse af Braue Land; 
men de indholdsrige ting 
i området var udenfor 
rækkevidde. I stedet 
tog vi mølleoplevelsen 
på Rundemølle mellem 
Genner og Løjt Kirkeby,
veterantraktorringridning 
i Stollig samt grillparty i 
Helved hos Ingrid og Poul.  
Vi havde en dejlig dag med skinnende sol. Tak til Kajs MC for morgenkaffen til 
start. 
Rundemøllen: Hvor navnet Rundemølle stammer fra, står hen i det uvisse.
Møllen er en af de gamle kendte sønderjyske vandmøller. Den ligger smukt placeret 
i bunden af den dal, som smeltevandet fra isen dannede. I bunden af denne dal 
løber Elsted bæk, som fører vand fra Rolands mose til Genner bugt. Rundemølle 
ligger, hvor vejen mellem Løjt Kirkeby og Genner krydser bækken. Rundemølles 
dokumenterede historie går tilbage til middelalderen. 
Nutiden: I nyere tid forfaldt Rundemølle til tæt på en ruin. Den nuværende ejer 
Hans Michael Jebsen, (ham med alle kroerne), har ofret store summer på genopbyg-
ning. Jebsen ønsker aktivitet, og derfor er Rundemølles hovedbygning lejet ud til 
beboelse.
       Møllebygningen og  
       magasinbygningen, der 

tidligere også husede 
stald, mejeri og bageri, 
er på meget rimelige 
vilkår stillet til rådighed 
for Løjt lokalhistoriske 
Forening til brug for 
deres aktiviteter. De in-
deholder i dag forenin-
gens samlinger og arkiv 
kombineret med dele fra 
Hans Michael Jebsens 
samlinger.

Fra Kajs MC.

Fra Rundemølle
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Allan har leveret, hvad der har været af arbejdsgang og til sidst problemer med leve-
ring af klubeffekter.
Sidste år på turen til Touring Camp havde jeg en forespørgsel til Poul Rinkenæs om 
man kunne købe disse klubeffekter, så som sweater og T-shirts, som flere af medlem-
merne vandrede rundt i. Poul fortalte mig, at man var lidt kede af at skulle bestille 
enkelte stykker af det nævnte, da man hos den daværende leverandør, skulle aftage 
25 stk. af gangen. Der var sådan set 2 problemer i dette; 1) Hvad med de resterende 
stykker tøj? Hvor lang tid ville der gå inden det blev solgt (og hvilke størrelser). 2) 
Hvem ville lægge inde med et sådant lager?
Men hvis jeg kendte en anden, som kunne være leverandør, ville det være ok. Jamen 
så var bolden ligesom givet op. Jeg var jo ikke den eneste, som var interesseret i lidt 
”udstyr” til at reklamere for vores klub. Vivi Lund og jeg fik derfor overdraget denne 
opgave.
Efter en del touring på internettet, fandt jeg et link til en hjemmeside, som førte til 
Birthe Rasmussens systue i Korup. Jeg tog kontakt til hende og tog efterfølgende 
ud, for at aflægge hende et besøg for at se, om hun kunne levere SMCC effekter og 
for at aftale nærmere. Det kunne hun, hvis hun fik en fil med vores logo. Så kunne 
hun både lave tryk på sweatere og T-shirts og ydermere lave broderier! Hun viste 
mig nogle Caps i forskellige farver og jeg faldt med det samme over en Cap i sort 
med rød og hvid stribe. Den ville matche SMCC logo perfekt!
Nu gik jagten så på at skaffe en sådan fil; kontakt til Poul, og vi mødtes hos vores 
daværende leverandør. De kunne ”kun” levere de overskydende mærker til tryk. 
Men de fik fremskaffet filen og sendte den til mig, som jeg så videresendte til Birthe.
November 2016 gik så med at få lavet nogle prøveeksemplarer af en sweater, en 
T-shirt samt en Cap og sat priser på samt at få lavet bestillingslister, som jeg kunne 
aflevere til Birthe efterhånden, som der ville komme bestillinger. Det hele skulle jo 
gerne være klar til at kunne blive præsenteret til generalforsamlingen. 
Efter en vellykket præsentation på generalforsamling, kunne jeg så gå videre.
Der blev indgået en mundtlig aftale med fast pris mellem Birthe og mig om, at vi 
skulle kunne købe sweatere og T-shirts i et udvalg af bestemte farver og størrelser og 
med tryk på disse. Derudover skulle vi kunne købe Caps med SMCC logo broderet 
foran og med navn broderet på siden.
Status indtil 1. maj 2017 er, at der i alt er blevet bestilt og leveret 5 sweatere, 12 
T-shirts og 9 Caps.

MEN…
En dag efter at have hentet nogle effekter, var der ikke navn på en Cap. Jeg skrev 
en sms til Birthe, og hun skrev, at jeg måtte komme ud med den, så skulle hun nok 
brodere navnet i. Et par dage senere skrev jeg til hende, at hun også stadig manglede 
at levere en sweater med tryk. Hun skrev, at det vidste hun godt, men havde glemt 
at bestille den hjem. Det ville hun sørge for.

SMCC trøjer og Caps.
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Et par dage efter ringede jeg ud til Birthe, hvor jeg ville høre, om hun var hjemme, 
for så ville jeg komme med en ny bestilling. Det første hun sagde i telefonen var: 
Hvad vil du nu reklamere over? …
På en af sweaterne, som var blevet bestilt, laver Birthe et broderet SMCC-logo. 
Det ser ikke særligt godt ud, og man ønsker selvfølgelig ikke at modtage denne. 
Jeg konfronterer Birthe med, at det ikke lever op til den aftale, vi havde, samt at 
det kvalitetsmæssigt ikke er på sin plads at kræve afregning af dette. Hun fortæller 
mig, at når man forlader hendes systue, så har man accepteret det leverede. Det vil 
sige i praksis ingen reklamationsret! Jeg spørger også ind til, om hun kan rette op 
på kvaliteten af SMCC-logoet på Caps, men det afvises nærmest. Efter nu at have 
oplevet flere kvalitetsmæssige problemer med hendes leveringer, har vi besluttet 
midlertidigt at stoppe samarbejdet med Birthe.

Og hvad så nu? – Ja, jeg er på jagt efter en ny leverandør, som har en højere fornem-
melse for kvalitet. Så hvis man kender nogen, som kan brodere og trykke tryk på 
sweatere og T-shirts så kontakt mig endelig.

SMCC-hilsen fra Allan

Foran hotellet i Hildfeld, Sauerland.
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August

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

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

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

September
Lørdag d. 30. september 
Sort sol: Bent Holm har arrangeret.
Se inde i bladet.

Onsdag d. 2. august
Grill i Åbæk: Start fra Bolderslev rastep-
lads kl. 18.30: Kurt Olsen har en god 
tur.

Lørdag d. 12. august 
På skydebanen i Bolderslev. Se inde i 
bladet.

November

Nogle af andre klubbers arrangementer 
(man skal selv holde nærmere øje med tider og steder):

• Honda Four Classic træf d. 18. 19. og 20, august i Tydal ved Eggebek syd for 
Flensborg.

• Panthers træf d. 25 til 27. august.
• Højer fåremarked d. 9. og 10. september.
• Panthers træf. 26. til 28. august. Tag til Varnæsvigvej 47, få mindst en snak, 

en øl og et par pølser. 
• Alsløbet (Dansk Veteran Motorcykelklub) lørdag d. 26. august.
• Fåremarked i Højer d. 8. til 10. september.
• Rømø Motorfestival d. 8. til 10. september. Bl.a. racerbiler fra 1920-erne.

Onsdag d. 1. november kl. 19.00 
holder Owe Johannsen klubaften. Der er 
i teorilokalerne på Søndergade 7 i Gud-
erup. Meld til hos Poul på: Se side 2.

Oktober
Lørdag d. 14. oktober 
Skaldyrsdag i Husum: Poul har arrang-
eret. Se inde i bladet.

Onsdag d. 18. oktober kl. 18.30
Spisning på Øster Højst kro. Se inde i 
bladet.
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Praktiske oplysninger:
Hvor der er krav om tilmelding:
Hvis andet ikke er anført så hos  
Poul på tlf.: 7449 1203 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 med cognac, så er 
højst 40 kr.

Nærmere forklaringer til 
mødesteder.
Bolderslev Rasteplads ligger på Hel-
levad-Bovvejen umiddelbart syd for 
Kohbergs Brødfabrik på den østlige 
side. Pladsen er anvist ved skiltning.

Stranden i Åbenrå er altid parkering-
spladsen ved Gammel Flensborgvej 
og ikke under sejlet.

Helge kommer til varme hveder.
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På vej til Syd Energi i Esbjerg.


