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Redaktørens firkant
Det var lidt af en spændende gener-
alforsamling for redaktøren. Skulle 
Kubikken nu kun til at udkomme halvt 
så mange gange i løbet af et år. Sådan 

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: Allan Callesen Michelsen, 
Telf: 25 13 79 14. Mail: acmichelsen@gmail.com 

gik det ikke. Kontingentet blev sat op til 
200 kr i stedet og klubbladet fortsætter 
som det er foregået i snart 50 år.

Klubaften og 
hjemmeside-

undervisning hos Owe 
Johannsen.

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

Hilsen Erika

Fra kassereren:
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Lederen
Den aktive bestyrelse holdt årets 
vigtigste møde. Det var hos Steen på 
Djernæsvej. Mødet var nemlig årets 
første og det møde hvorpå årets aktivi-
tetskalender planlægges.
Der laves forslag for hver enkelt aktivitet 
samt et tidspunkt for denne. Hvor folk 
skal engageres, ringer vi efterlods og af-
taler, om det nu også er i orden. Således 
får vi sikkerhed for om datoerne holder.
Hvis et medlem gerne vil lave noget an-
det, ryddes pladsen straks. Det er vigtigt 
for klubbens sammenhold, at medlem-
merne arrangerer et eller andet.

Bestyrelsen har tilladt sig at offentlig-
gøre planen på hjemmesiden med 
forslagene allerede nu. Så kan de 
interesserede spænde ben og finde 
plads til egne påhit. De vil være ganske 
velkomne. Aktivitetskalenderen sættes 
stykkevis i det enkelte klubblad og 
kan efter deadline for Kubikken ikke 
ændres. 
Vivi og Allan har genetableret salg af 
klubregalier. Vi glæder os til at få gang i 
disse ting igen.
Der ønskes fra bestyrelsen en god kom-
mende sæson.

Fra SMCC var vi faktisk 4 personer på 
tur. Der var egentlig to forskellige ture. 
Den ene tilhørte Knud Oluf og Lars. 
Deres hovedanbringende var en rundtur 
på Balkan med færgeoverfart fra Bari i It-
alien og til Dubrovnik i Kroatien. Den vi-
dere tur gik op gennem Balkans betydelige 
egne og byer samt videre nord på. Den 
anden tur tilhørte Jan N. ”kok” Larsen og 
undertegnede. Vort hovedanbringende var 
deltagelse i Dansk BSA Klubs engagement 
i Internationalt BSA rally, der dette år 
afholdtes af Italiens BSA Klub. SMCC-
medlem Ejgil viste interesse for deltagelse 
og vi havde plads i hytten. Han skulle 
blot melde sig i Dansk BSA Klub for at 
få adgang, samt melde sig til træffet. Ejgil 
har anstændigvis nok ment, at det var et 
nummer for kunstigt, da han ikke ejer 
en BSA. Ret kunstigt var det også, at Jan 
heller ikke ejer en BSA, samt at vi kørte 
henholdsvis BMW og Yamaha. Retfærdig-

vis skal siges, at vi kørte på to hjul hele 
vejen. Det gjorde de andre 9 danskere 
ikke. De brugte en del af vejen kunstige 
midler som biler og tog. Men de var dog 
dernede med deres BSA. I BSA regi er det 
faktisk salonfæhigt at lade den gamle BSA 
transportere et stykke af vejen, når der er 
langt. De nyere af cyklerne er efterhånden 
ældre end 50 år og rigtig mange er fra 
krigens tid eller før. Det er lidt kritisabelt 
at komme på ”fremmede” cykler. Det er 
jo en BSA klub. Men for undertegnede 
er den store lykke at køre på egne hjul 
ned gennem Tyskland på motorvej samt 
over alperne og ind i Italien. Det er altså 
nemmere på nyere cykler (aktuelt: Min 
nye cykel har 30 år på bagen). Med Lars 
og Knud Oluf aftaltes at mødes under vejs. 
Det blev til sammentræf to gange.

Fra 13. juni til d. 3. juli: SMCC-ere på 
ferietur til Støvlelandet Italien og Balkan:

Fortsætter på side 4
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Fortsat fra side 3

Om arrangørerne: 
Den italienske 
BSA klub har kun 
få aktive deltagere. 
Formanden hed-
der Mauro di 
Giovanni og kører 
BSA Spitfire. De 
aktive italienere 
er hovedsagelig 
fra Rom-området 
og er særlig stolte 
af deres små 
firkantede gamle 
og med blå skrift 
nummerplader 
begyndende med 
”Roma”. Træffet var godt organiseret og 
drevet af få ildsjæle. De bestred opgaver 
som reception, restaurationsdrift, prob-
lemløsning, breakdown-service med meget 
mere. De drak en hel del rødvin som 
kompensation for den meget ringe søvn, 
som deres festlige natur tillod dem. 

Og om os selv: Man kan godt være med 
i flere klubber og så kombinere aktivite-
terne.
Jeg havde som medlem af Dansk BSA 
klub besluttet mig for at deltage i den 
Italienske BSA klubs ”Internationale 
BSA rally”. Det foregik på Camping 
Natura ved en sø (et vulkankrater) 
kaldet Lago di Vico. Søen er en del af 
området omkring byen Caprarola og 
ligger ca. 40 km nord for Italiens hoved-
stad (Rom). De deltagende mennesker 
er efterhånden gode bekendte og de er 
hele rejsen værd. Der var flere fabrikater 
af MC-er, men naturligvis BSA i overtal. 
Næste år afholder hollænderne rallyet.

Dette arrangement skulle vare i 8 dage, 
nemlig fra lørdag d. 18. juni til og med 
lørdag d. 25. juni. SMCC medlem Jan 
N. Larsen fra Felstedskov så sig glad på 
dette projekt og meldte sig i Dansk BSA 
Klub. Han har ingen BSA; men han er 
interesseret i en sådan og det skal man 
være for at blive medlem. Jeg håber, at 
han får en BSA.
Jan er gift med Ellen. Hun ville også 
med. Denne del arrangeredes sammen 
med et billigt luftfartsselskab og Ellen 
blev fløjet frem og tilbage mellem Bil-
lund og Rom formedelst 750 kr. Ellen 
blev afhentet af os på MC. Lufthavnen 
lå 80 km fra Camping Natura. Det er så 
160 km frem og tilbage. Da vi er 2 mo-
torcykler om det er det 360 km. Inkl. 
aflevering den følgende lørdag er det så 
alt i alt 720 km for denne operation. Vi 
blev dog enige om, at Jan selv afleverede 
chefen i lufthavnen, så der blev skåret 
lidt af kilometertallet.

Lidt reparation på pladsen.

Morgenmad ved hytten. 
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Fortsætter på side 6

Vi delte hytte med BSA-klubmedlem 
Hans Boel fra Næstved. Han havde 
som vi kørt hele vejen ned, men på sin 
”Moto Guzzi Le Mans 3”.
Om Jans og min tur kan kronologisk 
skrives denne historie. Overnatninger 
var ikke planlagte. Vi tog hvad der faldt 
for og til omkring 25 til 35 Euro pr. 
person pr. nat i dobbeltværelse med 
morgenmad.
Afrejse fra Kliplev d. 13. juni om 
formiddagen.

Overnatning i Melsungen på Alte 
Scheune (et Zimmer-frei) 20 km. syd 
for Kassel. Vi dumpede heldigvis midt 
ind i en større byfest, en ”Heimatsfest”. 
Det forstår de sig på.
Besøg på Mercedes-museet d. 14. juni i 
Stuttgart.

Overnatning i Weilheim (Ratsstube) 
sydøst for Stuttgart.
D. 15. juni over Stelvio passet i hagl og 
til sidst sne. Indtil dette tidspunkt var vi 
plaget af regn.
Overnatning på Sporthotel i Valfurva, 
Italien.
D. 16. juni over Gavia passet. Her var 
også sne.
Overnatning i Sarzana ved La Spezia. 
Nu var det blevet varmt.
Ankomst d. 17. juni om aftenen (altså 
en fredag) til Lago Di Vico. Vi indlo-

gerede os i hyt-
ten. Senere kom 
Hans Boel.
Nu er vi altså 
til selve BSA 
Rallyet, der var 
vort hovedmål. 
Camping Na-
tura ligger mere 
end 500 meter 
over havet og de 
mellem-italienske 
sommertem-
peraturer lå på 
sommerligt dansk 
niveau. Bevok-
sningen havde 
ingen palmer 
og de oftest sete 
grønne planter 
var nøddetræer 

og det i måske 1000-vis af hektar. Vi 
så kæmpe store siloer til opbevaring af 
nøddehøsten. Det hed sig, at hovedkun-
den var Ferrero, altså ejeren af produk-
tet Nutella. Konditoren Pietro Ferrero 
startede produktionen af Nutella i 1946 

Morgenmad ved hytten. 
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og fik verdenssucces. Her 
skal altså bruges mange 
nødder.    

• Lørdag d. 18. juni var 
træffets u-officielle 
adgangsdag. De fleste 
deltagere kom denne 
dag. Største klub var 
vel den hollandske 
BSA klub skarpt for-
fulgt af den engelske. 
Tyskere var der også 
en del af. Denne dag 
hentedes Ellen på 
MC fra Roms Ci-
ampino Airport. 

• Søndag var træffets officielle åb-
ningsdag. Her var velkomsttaler 
og rytteroptog med udklædte folk. 
Resten af dagen gik med afslapning.

• Mandag var der ”Line up” i byen 
Sutri. Den er kendt for sine oldtids-
minder bestående af store komplek-
ser lavet af etruskerne. Disse folk var 
kulturbærerne i Mellem Italien før 
romerne tog over (prøv at Google på 

Sutri). Line up betyder, at alle stiller 
deres BSA-er til skue, hvor de kan 
blive beundret. Jeg mener, at det var 
denne dag, at Knud Oluf og Lars 
kom til pladsen og tog deres bestilte 
hytte i besiddelse. De var indlogeret 
som almindelige campister. Vi lavede 
fælles morgenmad.

• Tirsdag var der besøg på mon-
sterparken Bomarzo. Den er lavet 
i 1500-tallet og viser uhyggelige 
skulpturer. Salvador Dali malede 
flere værker med inspiration her fra. 
Vi var der ikke. Sammen med Knud 
Oluf og Lars tog vi til Roms antikke 
havneby, Ostia.

• Onsdag var der guidet bustur til 
Rom. Afgang kl. 8.30 og hjemkomst 
kl. 19.30. Vi blev sat af ved Forum 
Romanum og vist rundt omkring 
denne del. Ellers var der fri bev-
ægelighed, hvor vi valgte at besøge 
Peterskirken. Vi så ikke pave Frans. 
Knud Oluf og Lars forlod os denne 
formiddag.

BBQ-aften

Poul og skinker. 
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• Torsdag var den store afslap-
ningsdag. Men om aftenen 
var der den store fest, nemlig 
”Dinner and Dance” med fest-
middag og udveksling af gaver 
landene imellem. Vi fravalgte 
dette.

• Fredagen var også til fri afbe-
nyttelse, dog med det i kredsen 
om aftenen velkendte grillar-
rangement hvor BBQ (barbe-
cue) er på menuen. Det var 
dejligt i det eventyrlige vejr. 
Også denne aften var der et 
super orkester.

• Lørdag var afslutningsdagen, 
hvor folk kørte hjem og vi des-
værre måtte af med Ellen.

• Vi kørte søndag d. 26. juni afsted fra 
Camping Natura. Vi var der så i 10 
dage.

Vi ville nu med færgen til Split i 
Kroatien fra Ancona på Italiens østkyst. 
Den sejlede dog så sent om tirsdagen, at 
vi først ville være ovre Adriaterhavet om 
onsdagen. Det kunne vi ikke vente på. 
Vi kørte derfor i stedet op ad Italiens 
østkyst og overnattede i Rimini til 27. 
juni.
Overnatning i Trieste på to-stjernede 
Hotel Istria til 28. juni. Trieste er en 
vidunderlig by med det østrigske, ital-
ienske og slovenske i en pærevælling. Vi 
brugte her lidt tid.
Der efter via småveje de 120 km. til 
Pula i Kroatien, hvor vi var fra 28. til 
30 juni. Vi boede billigt på et lidt slidt 
luksushotel (Riviera). Fra d. 29. til 30. 
juni havde vi igen fornøjelsen af Lars og 
Knud Olufs selskab. De tog ophold på 
hotellet efter deres store Balkan tur.

Efter Pula kørte vi hjemad over Gross 
Glockner Hochalpenstrasse (Østrig) 
og ovenattede i Oberdrauburg på hotel 
Pontiller til 1. juli.
Sidste overnatning var hos Hans Boels 
søns svigerfamilie i Borken ved Kassel. 
Hans Boel var indlogeret, da vi kom. Vi 
var altså hjemme d. 2. juli.

Poul

 Amfiteatret i Ostia. 
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Lidt om kommende arrangementer

Onsdag d. 6. februar kl. 19 er der klubaften hos Owe Johannsen 
Det er i køreskolelokalerne på Søndergade 7 i Guderup.
Meld til hos Owe på tlf.: 20 25 35 85. Gerne med SMS. Ellers mail: oj@bmwowe.dk
Det er nemmere at huske for Owe med mail eller SMS.

Klubaften hos Owe Johannsen

Igen i år den 11. maj fra kl .19. 
Afholder Karina og Bent varme hveder. Det er Sønderborgvej 190 i Svejrup. Man 
betaler standardgebyret til værtsparret. Besked senest 3 dage før på tlf. 20 27 07 45 
eller mail: quizzikvinden@hotmail.com.

Foredraget "Cap to Cap"
Ingen tilmeldinger. Seneste tilmelding er nu udsat til 6. februar. Se omtalen i foregående 
Kubikken. Meld til hos Steen på: 30 70 98 33.

Varme hveder

Spisning i 
Øster Højst 
onsdag d. 5. 
oktober:
Der kom mange, 
så der er ikke andet 
at sige end at ar-
rangementet nok kan 
fortsætte.

Nogle af deltagerne.

Lidt om afholdte arrangementer
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15. oktober var så Krappentage i Husum.
Vi fandt arrangementet ved en tilfældighed under en tur i 2014.
Steen, Kaj Hansen og undertegnede havde i slutningen af september gennemkørt 
ture for at teste.
Den aktuelle dag var der lovet kulde og regn. Undertegnede arrangør var spændt på 
antallet af deltagere. Det begyndte at dryppe på mit visir på vejen ud allerede ved 
Ullerup. Til stor glæde for arrangøren var der 11 deltagere på Bolderslev rastepkads i 
det kolde og våde vejr.
Vi kørte i småregn fra Bolderslev via Lille Jyndevad og til grænsevejen på den tyske 
side syd for Jejsing. Her fra var der tørvejr. Vi holdt kaffe-pause i Dagebüll samt ved 
Motorcykelforhandler Raudzus i Husum. Jeg havde lovet gratis kaffe der. I stedet for 
blev vi smidt ud på grund af lørdagens tidlige lukketid kl. 12.00. Vi havde kørt ad 
de absolut vestligste småveje langs digerne og gennem kogene sydpå.
Ved ankomst til Krappentage fordeler folk sig hurtigt. En del blev stående et stykke 
tid ved boderne nær indgangen. Andre stormede videre efter et glas øl. Flere købte 
"fiskebrötchen" og en del gnaskede pølser. Oppe ved udgangen om eftermiddagen 
placerede vi os nogle stykker i en restaurant bag noget kaffe og Apfelstrudel, så vi 
kunne holde øje med hvem, der kom forbi. Inden hjemturen enedes vi om, at der 
var fri hjemkørsel. Bl.a. Knud Oluf og Lars var hurtigt afsted. Vi var 8 personer, der 
kørte hjemad i spredt fægtning.

Kaffepause i Dagebüll.
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Strandens mødefolk:
Den 26. oktober var der afslutning for onsdagsturene fra stranden i Åbenrå. Bent 
Holm og Lotte havde arrangeret en dejlig aften med lagkage og kaffe på Christies i 
Sønder Hostrup. Der deltog 26 personer.

Et af bordene.

Deltagerne. 

Kogene dannes ved inddigning eller 
inddæmning af lavvandsområder. Det 
inddæmmede areal tørlægges derefter 
ved afvanding, således at det nydvundne 
land kan dyrkes og eventuelt bebygges. 
Da det inddæmmede land ligger 
under havnivauet, må området hele 
tiden afvandes ved hjælp af kanaler og 
pumper. Denne form for landvinding 
blev i 1700-tallet fremmet ved hjælp af 
kongelige og hertuglige privilegiebreve 
til investorer og interessentselskaber, 
som anlagde nye koge.

Sönke-Nissen-Koog er et 1300 ha stort, 
dyrket marskland i den tyske delstat 
Slesvig-Holsten 14 km nordvest for 
Husum. I 1925 blev kogen, hvis jord er 
særdeles frugtbar, inddiget og finansieret 
af den frisiske diamantmineejer Sönke 
Nissen, der var ingeniør ved bygningen 
af en jernbane for den tyske stat i Tysk 
Sydvestafrika (nuv. Namibia). Kogens 
gårde med grønne tage, har fået navn 
efter de byer, der blev berørt af jernba-
ner, som Sönke Nissen, fx Elisabethbay 
og Keetmanshoop.

Hvad er så en kog:
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Aftenens tema var: Arbejde med tekst 
og billeder på hjemmesiden.

Spørgsmål og svar til kurset var i midler-
tid ikke altid lige let at få fat på. Det 
skyldtes, at så mange sidder og snakker 
om alt andet, - men som Lars sagde: 
Det skal jo også være hyggeligt. Tak til 
Lars for kurset.

Klubaften d. 2. november hos Owe 
Johannsen:

Men sikke dejlige boller og æblekage 
med flødeskum, som familien Jo-
hannsen diskede op med.
Der kom ikke så mange som ønskeligt. 
Det skyldes sikkert, at der var et tema, 
som man skulle koncentrere sig om. 
Folk er nok mere interesseret i at sidde 
og snakke om alt seriøst eller måske 
endda det modsatte. Næste gang er så 
d. 6. februar. Da vil der ikke være noget 
tema.

Deltagerne. 
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Generalforsamlingen d. 20. november:
Der var 37 deltagere og genvalg til Leif, 
Poul og revisor Teddy. Allan Michelsen 
blev ny suppleant til bestyrelsen i stedet 
for Werner Boyum. Tak til Werner for 
indsatsen. Karina Lund Jensen er ny re-
visorsuppleant i stedet for Kaj Hansen. 
Også tak til Kaj.

Fra indkomne forslag og vedtaget:
Ingen gaver til højtider længere. Ved 
dødsfald: Kun bårebuketter ved med-
lems dødsfald. Ikke længere til ægte-
fæller. Kontingentet stiger med 50 kr. til 
200 kr. og antallet af Kubikkener pr. år 
bibeholdes.
Kontingentet er sidst steget for 17 år 
siden.

Generalforsamling d. 20.november
Om klubregalier: Allan fremlage eks-
empler på kasket, sweatshirt og T-shirt. 
Det hele med mulighed for levering i 
forskellige farver og med vort logo samt 
til rimelige priser. Bestillingsliste er på 
vej.

Sidegevinst: 22 meldte sig på julestuen 
og 26 meldte sig på gule ærter. Og det 
bedste. Karina og Bent tilbød igen at 
arrangere varme hveder aftenen før 
bededag. Tak for det.

Tak til Erika og Leif for at stable alt det 
praktiske på benene på Rugkobbel 1-3 i 
Åbenrå.

Fra generalforsamlingen.

Julefrokosten. 
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Det blev så noget 
nyt. En julefrokost. 
Og tilmed hos Owe 
privat. 
Tak til Owe og hans 
familie for arrange-
mentet. 

Owe udtrykte også 
glæde ved sagen. Han 
var lidt bekymret for 
om nu alle tilmeldte 
var registreret. Det er 
ikke til at styre tele-
fonopkald og tilmeld-
inger samt huske alle 
medens man kører 
engegeret rundt med 
køreskole-elever.

Julefrokost hos 
Owe Johannsen 
d. 26. november

Arrangørerne.

Julefrokosten. 

Fra pressen:
Fra Ude og Hjemme d. 21. december:
Bladets læge anfører: Snot er sundt. Da 
vi spiser snot, får vi bakterier i os, der 
beskytter kroppen.

Filosoffen Johannes udtalte engang: 
Snot er kun ulækkert, når vi har spyttet 
det ud. I virkeligheden synker vi snot 
hver gang, vi hoster og harker og synker 
plamagen.
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30 mødte op. Der var sat ekstra bord op.
Der serveredes glögg, æbleskiver, kringle, småkager, kaffe mm.
En hel del meldte sig på gule ærter i Kværs samt tilkendegav deltagelse i Svinkløv 
turen i april.

Julestuen i Bovrup d. 4. december:
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Som sædvanligt 
havde værtsparret 
lavet et fortræffeligt 
arrangement. Der var 
fyldt op og mange 
ringede forgæves. 
Man skal være hur-
tigt ude. 

Billedet viser de unge 
mennesker i Kajs 

værksted.

Af Anders Kjærulff. Set på Internettet:

Der er tit lamper for olie og tempera-
turen i moderne køretøjer. Alt andet 
dækkes typisk af en eneste lysende knap 
der måske hedder ”Check Engine”. 
Amerikanere vil have den afskaffet og 
have kontrollen tilbage til ejeren. Når 
motorlampen lyser, skal man være mere 
end almindelig skødesløs for at køre 
videre som om ingenting er hændt. For 
det kan jo være hvad som helst og det 
ender tit med at der tilkaldes hjælp og 
køres på værksted, selvom det måske 
bare er batteriet der skal lades eller 
en sensor, der måler forkert. I mange 
moderne køretøjer er der kun denne 
ene melding fra systemet til ejeren. Hvis 
man vil vide mere om hvad der foregår 
i motoren, så skal mekanikeren have sit 
udstyr koblet til. 

Kaffe hos Kaj og Solveig d. 11. januar:

Forbyd kontrol-lampen

Det mener en gruppe amerikanere er 
helt urimeligt. De beskylder sågar in-
dustrien for at spekulere i, at kunderne 
ved så lidt som muligt om hvad der 
foregår. Det er en åndsvag lampe. 
Aner du ingen ting, så giver den en 
vis mening. Ud over det, er den totalt 
ubrugelig, siger han. Han mener at 
det største problem ved knappen er, 
at ejerne bliver holdt hen i uvidenhed 
om køretøjets tilstand. Derfor bliver 
de afhængige af forhandlere og mekan-
ikere. Der er nu startet en underskrift-
indsamling og sendt til Det hvide Hus: 
Afskaf motorlampen og erstat den med 
et regulært display, der rent konkret 
fortæller, hvad der er galt.
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Frankrig: Et alkohol testsæt skal følge 
med køretøjet. Undladelse giver dog 
ikke bøde til udlændinge.
• Parkeringsbøder skal betales i tobaks-

forretninger. Man får et lille frimærke 
som kvittering.

• For sen betaling forhøjer prisen 
drastisk.

• I regnvejr: På landevej og motorvej 
skal hastigheden sænkes fra 90 til 80 
og 130 til 110.

Tjekkiet: Ved trafikkontroller.
• Alle uden undtagelse testes for alko-

hol i blodet. Kørere over 65 år skal 
medbringe en helbredsattest.

Storbritannien: Venstrekørsel giver i sig 
selv lidt at tage sig i agt for.
• Skiltning afviger en del fra, hvad vi 

kender i kontinental Europa.
• Kørelysets asymmetriske del skal 

blændes af med der til fremstillet 
folie, der klæbes på lygteglasset.

• Gebyrer for tunneler: London: Dart-
ford Crossing tunnelerne og broen 
østlig her for, kan ikke betales på 
stedet. Man skal pr. telefon melde sig 
og så betale på særlige steder.

• Parkeringsbøder i England gælder 
kun hvis de er udstedt af en person 
iført korrekt hat og uniform.

Spanien: Betales bøder inden for 20 
dage gives 50% rabat.

Østrig: Vignette-pligt ved motorveje.
• Snyd med det koster 120 Euro (kal-

des Ersatzmaut). Den, der heller ikke 
betaler her skal af med mellem 300 
og 3000 Euro.

• Overskrider man en hastighedsgrænse 
benævnt med ”IG-L”, der betyder 
”Beskyttelse af atmosfæren mod sk-
adelig emission” koster det langt mere 
end en normal overskridelse.

• Det bliver også dyrt (36 Euro i 
”Blålysskat), hvis parter i et uheld til-
kalder politiet, hvor man kunne have 
ordnet paragrafferne selv

Ungarn: Problemer ved betaling af kør-
sel på motorveje.
• Den automatiske registrering af num-

merplader begår ofte fejlaflæsning. 
Kontroller derfor kvitteringen fra 
betalingsautomaten, om nummerp-
laden er korrekt aflæst. Ellers kan det 
blive dyrt.

Italien: Promillesyndere har ikke noget 
at grine af i Italien.
• Fra 1,5 promille er det 6000 Euro 

(over 45.000 kr) i bøde og endda 
måske også fængsel, beslaglæggelse og 
auktion på køretøj.

• Om motorcykler: Køres uden hjelm 
eller er hjelmen ikke EU godkendt, 
beslaglægges køretøjet op til 60 dage. 
Kører man i indre byer med ”Traffico 
limitato” koster det 100 Euro.

• Kører man med vinterdæk, der 
har helårstilladelse, skal has-
tighedsmærkningen passe til bilens 
typeregistrering. Om tilsvarende ved 
MC står der ikke noget. Det kan godt 
være anderledes.

• Kysser du f.eks. fruen under kørsel 
koster det her 500 Euro.

Holland: Parkeringsbøder, der ikke be-
tales fristmæssigt, stiger med 50 %. 

Andre lande andre skikke. Man kan hurtigt 
blive til trafiksynder.
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• Efter yderligere en frist stiger den til 
100%.

I Svejts: Pas på her.
• Sværere trafikforseelse koster her 

ofte 9200 Euro (70.000 kr). Er der 
desuden kørt ”råddent” er der mindst 
et års fængsel og fratagelse af køretø-
jet. Så har vi prisen i den forbindelse 
med +40 km/h i 30 km/h zoner samt 
+80 km/h på motorvejens hastigheds-
grænse.

• Der er dog ikke inddrivelsespligt i 
udlandet over for svejtserne, men 
hold dig i givne tilfælde ude af landet 
efterfølgende i mindst 3 år. Om mo-
torvejenes vignettepligt. Manipulerer 
man, så flere køretøjer er på samme 
vignette, får man en bedragerisag på 
halsen.

Jyllandsposten nytårsaftensdag:
Ønsket om kønsskifteoperationer stiger.

Grækenland: Pas på. Skiltene er an-
derledes. Bøder skal betales hurtigt.
• Kører du over for rødt, stiger bøden 

her fra 350 til 700 Euro.

Polen: Biler skal have ildslukker med. 
Gælder dog kun for polsk indregis-
trerede.

Belgien: Har du forkørselsret (f.eks. i 
forhold til højre vigepligten).
• Tøver for længe med at komme af-

sted, tabes denne ret.

Australien: Ryttere, der er på bar: Hes-
ten har krav på gratis forplejning.

Bosnien-Hercegovina: Nybegyndere 
med kørekort må ikke føre kørekort-
krævende køretøj mellem kl. 23.00 og 
05.00.
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Februar

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.

April
Torsdag d. 13. april kl. 10.30 
Esbjerg turen. Er nogle interesseret i 
fælleskørsel, så er det fra MC Flager-
musenes klubhus. Det er i Åbenrå. Kør 
ind ad Dyrskuepladsens indgang ved 
Vestvejen og hold til højre. 

Påskelørdag d. 15. april kl. 10
Traditionelle træf i Tønder. Individuel 
tur. Vær der ude ca. kl. 10.00.

Fredag d. 28. til søndag d. 30. april 
Nordjyllandstur til Svinkløv Camping: 
Find nogle at være sammen med. Bestil 
hytter på tlf.: 98217180. Pladsens hjem-
meside er: www.svinkloevcamping.dk

Torsdag d. 11. maj kl. 19
Varme hveder hos Karina og Bent. Se 
inde i bladet.

Torsdag d. 25. maj
Steens Sauerlandstur. Der er 26 
tilmeldte og fuldt hus. Se november-
Kubikken side 9.

Kørsel fra Åbenrå strand 
kl. 19 på onsdage: 
Husk de ugentlige onsdagskøreture fra 
parkeringspladsen over for stranden i 
Åbenrå. Turene starter i år onsdag d. 
29. marts.

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

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

Marts
Onsdag d. 8. marts k.l 19 
Foredraget om Cap to Cap på Kværs 
Kro. Seneste tilmelding er d. 6. februar.
Se omtalen i Kubikken fra november. 
Seneste tilmelding er rykket frem til 
d. 6. februar på grund af manglende 
respons. Hos Steen på: 30 70 98 33.

Onsdag d. 6. februar kl. 19
Klubaften hos Owe Johannsen i køres-
kolelokalerne, Søndergade 7 i Guderup. 
Send Owe en SMS på 20 25 35 85 eller 
mail på oj@bmwowe.dk. Ring helst 
ikke. Evt. til Poul.

Søndag d. 26. februar kl. 14
Tøndeslagning hos Kajs MC i  
Sønderborg.

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.

Maj
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Her med cap, T-shirt og sweatshirt 
med vort flotte logo. Vi nåede ikke 
mere i denne omgang.

Hold øje med hjemmesiden. I maj-
bladet vil der komme retningslinjer. 
Kontakt Allan (se side 2) hvis du 
vil bestille allerede nu. Lav gerne 
store bestillinger. Klubkassen 
tjener 15 %.

Om klubregalierne
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På vej til BSA træf. Vejen op til 
Stelvio passet i Italien.

Medlem Erik Mortensen ved 
Alsløbet. Samtidig var der 
høstdage i Augustenborg.


