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Lotte holder tale ved julefrokosten.

Jette og Owe rydder op efter os fra julefrokosten. 
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SMCC -Cap og -Tryk
Ligesom hos andre klubber, kan vi også tilbyde lidt merchandise, så man kan 
reklamere for sin klub.
Det drejer sig dels om en cap og dels om tryk til T-shirts, sweatere og andre beklæd-
ningsgenstande.

Cap’en er sort med hvid og rød stribe og SMCC-logo bro-
deret foran. Denne i sig selv kan købes for kr. 120,-

Vil man yderligere have 
den gjort personlig med 
navn på siden, kan dette 
gøres for kr. 30,- ekstra. 

Derudover kan vi lave tryk på T-shirts, 
sweatere eller andre stofrelateret beklæd-
ningsgenstande. Her er vist en sweater 
med lille logo.

Her er vist 2 T-shirts dels med lille logo og stort logo tryk.

Man kommer selv og afleverer den T-shirt eller sweater, man vil have tryk på, og så 
sørger vi for trykningen.
Dette koster kun kr. 50,- for både mærket og trykningen.

Hvordan gør jeg så?
Jo – Man går ind på vores hjemmeside under punkt ”Tilmeldinger / Køb” i venstre 
side nederst og vælger, hvad man ønsker og følger der vejledningen.
Hvis det er en CAP, man vil bestille, så HUSK at skrive i ”Meddelelsesfeltet” 
om der skal navn på!!
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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.: 29 28 73 42. 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, Pileparken 18, 6230 
Rødekro, Telf: 25 13 79 14. Mail: acmichelsen@gmail.com 

Fra kassereren:
Måde for kontingentbetaling:  
Mobilepay nr. 28297342, husk med-
lemsnummer og/eller navn..  
Kontonr. 5397242623 Arbejdernes 
Landsbank.

Fødselsdage og 
lignende: 
Lotte Kornerup bliver rund. Hun fester 
desværre den dag i august, vi holder ju-
bilæum. Til lykke. Hun taler til forsam-
lingen under julefrokosten. Se forsiden.

Henrik i Genner blev 60 år d. 25. de-
cember. Vi ønsker tillykke.

Begge er aktiver for os.

Lederen
Så gik året 2017 og 2018 er godt i gang:
Det var et godt år for klubben og vi 
havde mange aktiviteter. Vi fik en del 
flere medlemmer. Vi er så oppe på det 
samme som før finanskrisen. Kontin-
gentstigningen på 50 kr. efter 17 år har 
ikke betydet noget ud over at der er 
kommet lidt penge i kassen. Glædeligt, 
at mange af  de nye er meget aktive og 
deltager på fuldt blus. Kendetegnende 
er, som flere nok har opdaget, at mange 
af  arrangementerne er gengangere fra 
år til år. Det er også der, vi har flest 
deltagere og bestyrelsen har ikke nogen 
tanker om at lave om på det. Der har 
også været fremgang i antallet af  med-
lemmers planlagte spontanture. Netop 

disse er vigtige og kendetegner i bund 
og grund vores engagement.
Af  nye ting kan nævnes: Klubaftener 
hos Owe i Guderup, pistolskydning i 
Bolderslev og Owes julefrokost. Det 
starter så stille og så deltager flere og 
flere. Vi er nu oppe på lige under 30 
arrangementer. Det er nok i overkanten 
af, hvad vi kan kapere. Næste år vil igen 
komme til at ligne det foregående – lige 
bortset fra 50-års jubilæet i august.
Vi håber igen at kunne nyde medlem-
mernes onsdagsaftener, klubaftener, 
grillaftener, jordbærture, pistolskydning, 
julestue, Lottes ophold på Christies i 
Sønder Hostrup mm. Tak til alle.
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Redaktørens firkant
Kasserer Erika holder lidt på pengene. 
Hun fik jo idéen med at vi selv skulle 
omdele Kubikken. Alt det, der er kort 
og nemt, laver vi så selv og alt det, der 
er langt ude og besværligt på ”Lars 
Tyndskids mark” overlader vi til stak-
kels Post Nord, så deres problemer 
bliver endnu større. Vi vedtog det 
endeligt på et særligt møde i april og fik 
det op at køre.
Så vidt jeg kan se, har vi nu omdelt i 
et år, nemlig bladene for maj, august, 
november og februar. Leif  laver om-
delingslister til omdelerne og hver kan 
så planlægge sin egen tur og evt. lægge 
ruten ind på GPS. Det ser jo nemt ud 
og vi vil gerne gøre det let. Nu er det 
jo således, at vi mødes til forskellige 
arrangementer. Nærliggende er det jo, 
at omdelerne kikker på deres lister og 
finder ud af  ved hvilke af  vore SMCC-
arrangementer, man kan finde aktuelle 
medlemmer og aflevere blade til og der 
ved spare kørsel. For augustbladet var 
der omdeling til mølleløbet, grill-aften i 
Genner, Jønne Branderups fødselsdag 
på Karolinebar, storketuren til Bergen-
husen, grillaften hos Henning Thiesen 
og weekenden på Touring Camp. Vi 
kom af  med mange blade. Man aftaler 
indbyrdes, bytter modtagere i forhold til 
listerne ofte hvor det i grænseområder 
er fordelagtigt. Hvordan der byttes 
noteres ned på listerne og til sidst om 
hvem, der har fået. Det hele sendes så 
i korrigeret tilstand til Leif. Leif  forstår 
så ingenting, idet områdeafgræn-
sningerne ikke passer længere på nogen 
fornuftig måde.

Jo, her sidste gang var det igen an-
derledes. Der sker f.eks. det, at da 
mange medlemmer også er medlem 
af  Flagermusene i Åbenrå, ja så tager 
Bent Holm en hel masse blade med til 
fredagsmødet i deres klubhus. Steen 
har periodevis arbejde hvor han kører 
rundt i hele syd-Danmark og kan tage 
en del blade med af  de, der ellers skal 
med posten. Leif  sidder så tilbage med 
egen hullede GPS-rute og en masse 
frankerede kuverter, der ikke skal 
bruges, fordi det hele ”ude i marken” 
er lavet om. Virkeligheden er jo, at vi 
kan komme af  med en masse blade. 
Næste gang f.eks. til gule ærter, hvor 
der komme op til 80 personer.
Kan vi finde en nem måde, hvor alt kan 
tages i betragtning, hvorved arrange-
menter kan udnyttes til omdelinger?? 
Vi må i givet fald lave en ajourført plan, 
der ikke må laves om, på hvert bestyr-
elsesmøde.
Omdelerne for tiden er Allan og Bent 
Holm i de vestlige områder, Steen i de 
nordlige, Poul i de østlige, Leif  Jør-
gensen i Sønderborg by, Mads i vestlige 
det af  Sønderborg kommune, Erika 
og Leif  i Åbenrå og Gråsten. Resten 
til Kegnæs, Vibeke i Struer, Peter 
Hoyer Nielsen i Middelfart og lignende 
med Post Nord. Omdelerne får ben-
zinpenge. Jeg synes egentlig, at det går 
let.
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Lidt om nogle af de kommende arrangementer: 
MOGO (MOtorrad 
GOttesdienst) på 1. 
påskedag i Husum 
(prøv at google på 
det). 
Byen står på den anden ende. 
Den hellige handling på kirke-
pladsen er den mindste del. 
Omme i Robert Koch Strasse 
(GPS 54.494727, 9.085032) er 
det store cirkus. Der er MC over alt med alle mulige arrangementer. Der er start fra 
rulletrappen ved Kruså kl. 10. Vi kører direkte der ned.

Varme hveder hos Karina og Bent i Svejrup: 
Det er som nævnt aften før bededag. Vi mødes kl. 19. Tilmelding et par dage før 
hos Bent på telefon 20 27 07 45 eller mail på: guzzikvinden@hotmail.com

Et orienteringsløb: Endelig noget nyt fra SMCC. Nemlig 
d. 5. maj med en krølle på d. 2. maj og hvad nu?
Dagen for selve løbet er lørdag den 5 maj 2018 og altså et "Postkasse / GPS løb" 
med start fra Kaj´s MC kl 10. Husk GPS og madpakken. Vi finder et godt sted at 
slutte dagen.
Naturligvis er det Knud Oluf  og Lars, der er på spil. Simpelt hen et orienteringsløb 
med pædagogiske vinkler og det er baseret på brug af  GPS. Man får kun noget ud 
af  et orienteringsløb, hvis man har sat sig op til det. I den forbindelse har arrangør-
erne arrangeret en orienteringsaften. Det er onsdag d. 2. maj kl. 19.00 hos Knud 
Oluf  på Bjolderupvej 27 i Bjolderup, 6392 Bolderslev. Man skal melde sig til denne 
forberedelsesaften og klubben betaler for den tilbudte fortæring.
Tag din GPS med, så vil vi se, om vi kan finde ud af  de forskellige modeller og for-
skellige formater. Måske kan moderne Smartphones også bruges. Aftenen skal ses 
som en indledning / øvelse til dette "orienteringsløb". Har man ingen GPS, er man 
også velkommen. Måske kunne man jo få interessen eller simpelt hen spænde buen 
og op til denne aften købe sig en GPS.
• Der er ikke krav om tilmelding til afviklingen d. 5. maj. Man kommer bare.
• Der er heller ikke krav om at skulle have deltaget d. 2 maj for være med d.5. maj.
• Man må også nøjes med kun at komme d. 2. maj.
• Der er simpelt hen intet krav om noget andet end at man skal melde sig til 

orienteringsaftenen onsdag d. 2. maj til Knud Oluf  på mail knud.oluf.petersen@
gmail.com eller tlf.: 53 16 00 48. Arrangørerne ønsker naturligvis af  bl.a. pladsh-
ensyn at kende antallet.
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Leif Jørgensen holdt to spontanture: Tirpitz, Blåvand  
d. 23/9 og Horsens Industrimuseum d. 8/10:
Medlemmers spontanture er vigtige (OBS Hold jer ikke tilbage): 
Teksten her er fra Horsens-turen og billedet fra turen til Tirpitz. Horsensturen 
skulle have været til Jensens MC. Så havde de lukket om lørdagen. Så lavede Leif  
det om til søndag. Men så lavede Jensens MC det sådan, at søndagen blev lukket 
efter 30. september. Ikke noget af  alt det stod på deres hjemmeside i forvejen. Leif  
var hurtig og fandt andre ting. Turen blev altså om søndagen d. 8. oktober. Mange 
deltog.

Pause i Esbjerg på vej til Tirpitz. Det er Vig Hansens ”Mennesket ved Havet”.

Dette arrangement er ved at bide sig fast. Bent Holm nævnte, at der var 40 deltagere 
og vi fyldte en sal for os selv. Det er i hvert fald rart at være bestyrelse i en klub hvor 
medlemmerne deltager. Så er arbejdet godt givet ud.

Spisning i Øster Højst d. 18. oktober:

Nordjyllandsturen. 
Nordjyllandstur til Svinkløv Camping: Find nogle at være sammen med. Bestil hyt-
ter på tlf.: 98217180. Pladsens hjemmeside er: www.svinkloevcamping.dk. Denne 
gang er det bededagsferien, så vi har fredagen også.

Afholdte arrangementer:
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Vejret var ikke for godt. Der var en del 
fin støvregn. Overraskelsen var stor: 
Hele 16 personer var mødt, ja i virke-
ligheden 17, idet Hans Werner Wolff  
havde taget sin egen tur og mødte os 
der nede. Jeg havde planlagt en tur ad 
småveje med forretnings-eftersyn hos 
MC-forhandler Raudzus i Husum. 
Småveje var OK, mente Knud Oluf  
selv i det fugtige vejr. Men ad Friisvej 
fra Bolderslev forbi grusgraven var 
nu alligevel for galt og det rutepunkt 
kunne vi ikke få fjernet fra GPS-en. 
Nå, jeg slettede hele den planlagte 
rute og indlæste bare Husum Havn. 
Men så sendte apparatet hele fors-
amlingen via Flensborg. Det ville 
jeg dog ikke og tog via Bjerndrup 
og Tinglev med grænsepassage ved 
Lille Jyndevad. Så opstod i mit hoved 
tvivlen om hvad GPS-en havde fun-
det på. Var den stadig ved at sende 
os via Flensborg? Så godt kendte jeg 
alligevel ikke vejene. Vi endte med en 
køretur, hvor jeg halvdelen af  tiden 
gjorde det modsatte af  hvad den for-
langte og samtidig var i vild tvivl om, 
hvor vi var på vej hen. Det endte med 
en del ”ud og ind”. Det var heldigvis 
blevet tørvejr.
Sidste år fandt vi ud af, at Raudzus 
lukkede kl. 12.00 og det kunne vi 
vanskeligt nå. Jeg valgte alligevel at 
lave rådslagning på Raudzus parker-
ingsplads. Naturligvis stod forsynet 
de kække bi. Forretningen har nu 
åbent til kl. 13 og vi fik kaffen og set 
på hans butik. Vi kørte vel fra Hu-
sum havn ved 16-tiden. I det meste 
af  tiden sad vi ned og lignede Mads 

og Allan på det næstsidste billede. Godt 
mætte må de fleste være nået hjem. 

Tur til ”Krabbentage” i Husum d. 14. 
oktober.

Afgang Bolderslev.

Snakken er livlig.

Der skovles ind
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Disse ture afholdes i modsætning til i 
gamle dage ikke om vinteren. Turene 
startede for over 50 år siden af  de 
personer, der senere grundlagde SMCC. 
Vor klub er faktisk startet via netop 
disse onsdagsture, hvor man på et 
tidspunkt blev enige om at grundlægge 
en klub. Turene var i mange år SMCCs 
kendemærke; men de stoppede på et 
tidspunkt. Andre har taget turene op 

Vi mindes lagkagen.

igen og nu er det Bent Holm, der er 
den samlende figur. Turene stopper og 
man kalder sæsonen for udløben den 
sidste onsdag før afslutning på som-
mertiden. Man har gennem alle årene 
holdt fast i en køretur, hvor målet ikke 
kendes før det er afklaret inden aftenens 
afgang. Man kører hen et sted hvor 
det giver lidt til halsen. Hvis det er helt 
vildt går den til Rømø og skal det være 
modsat måske til Hellevad. Medlem 
Lotte Kornerup er aktiv medarbejder på 
restaurant Christies i Sønder Hostrup. 
Hun sørger altid for god forplejning og 
det er blevet standard at holde sidste 
onsdagsturs kaffeslabberads med dejlig 
lagkage på dette sted. Selv de mest 
uopmærksomme må efterhånden have 
fundet ud af, at lidt til halsen er blevet 
et kendemærke for SMCC. Redaktøren 
tror, at denne hyppige aktivitet netop er 
grundlagt disse onsdage.

Ture fra stranden om onsdagen. Slut  
i år d. 25. oktober:

Grünkohlessen i Bilschau Krug  
d. 2. december:
Der kom 9 deltagere 
fra SMCC. Der var 
gang i festen. Ar-
rangørerne er ”Honda 
Four Klassiker Stam-
mtisch Flensburg”.
Jeg syntes, de sagde, at 
der var 7 medlemmer 
i klubben. Godt, at 
man har ildsjæle.

Delegationen fra SMCC
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Først tak til Knud 
Oluf  for det fine fore-
drag om grundlaget 
for at GPS systemet 
kan lade sig gøre. Tak 
til Owe for de interes-
sante kursus i hvordan 
man forholder sig i re-
lation til rundkørsler. 
Særlig interessant 
om de mærkværdige 
rundkørsels-indgange fra motorvejen 
ved Rødekro. Vejmyndighederne har 
simpelt hen lavet et system, hvor hele 
sikkerheden er bygget op om at afværge 
risikoen for ulykker nede på motorvejen 
på grund af  rækken af  ventende biler 
op til afkørslen. Man er så ligeglad med 
f.eks. at Iris skal vente en time nede fra 
Åbenrå foran rundkørslen på vej hjem. 
Køen fra motorvejen har simpelt hen 
100% forrang, så den kan blive tømt. 

Men ellers: SMCC er en klub, hvor dens 
bestyrelse ikke behøver at lave det hele. 
Klubben er nemlig velsignet med aktive 
medlemmer, der gerne giver sig i kast 
med at sætte aktiviteter i værk. Famil-
ien Johannsen i Guderup har vi i den 
forbindelse stor glæde af. Det startede 
med Ejgil som nyt medlem for mange 
år siden. Han arrangerede rund fødsels-
dag med grillpølser ved Stevning Nor 
på Als. Siden er det blevet til mange 
arrangementer. Sønnerne fortsætter par-
allelt med faderen og Owe har nu i flere 
omgange holdt klubaftener i sine køres-
kolelokaler i Guderup. Han holder også 

Knud Oluf  foredrager.

Owes klubaften d. 1. november. Helge 
Frandsen nævnte på hjemmesiden, at 
44 personer deltog:

i år igen julefrokost, som folk allerede 
meldte sig på. Ejgils anden søn Helge 
kan heller ikke lade være med at ar-
rangere. Der er ingen udlandsture med 
Helges deltagelse, hvor han ikke har 
sat store fingeraftryk. Heller ikke disse 
aftener i Guderup foregår uden alskens 
lækkerier så som franskbrød med ost, 
spegepølse og rullepølse, wienerbrod, 
æblekage med flødskum og kanelspi-
raler. Vi mærker her, hvad især Ejgils 
hustru Line alt kan. Tak for alt det.

Mange til klubaften.
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Julestue hos Karina 
d. 3. december:
Tak til Karina og Bent for det fine ar-
rangement. De har god plads i det flot 
restaurerede hus.

Tak til Owe og familien for 
arrangementet. Folk holdt 
længe ud. Vi skal huske, at der 
er forbundet meget arbejde 
med sådan et arrangement. 
Owe er også hængt op med 
sin køreskole. Der skal plan-
lægges, tages imod bestill-
inger, der skal borde op, der 
skal hentes mad, der skal ser-
viceres under festen, der skal 
tages mod betalinger, der skal ryddes op 
og alt det efter, at folk for længst er gået 
hjem. Kloge folk har faktisk fundet en 
sammenhæng gældende for, hvem, der 
kan. Man siger: Skal du have fundet en 
spejderleder, så skal du have fat i folk, 
der har travlt i forvejen. Vi ser det gan-
ske klart her med Owe. Og det er ikke 

Julefrokosten d. 9. december hos Owe i 
Sjellerup:

Det kører bare derudad.

kun ved julefrokosten; men også ved alt 
det andet. Vi har været hos ham (med 
lidt flov smag i munden) med de næste 
arrangementer i 2018. Owe var positiv 
selv, da vi bad ham lave et kørekursus; 
men han er hjertens velkommen til at 
fortryde.
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Jan N. Larsen Felstedskov er jo uddannet 
kok. Jan luftede sidste år, at han gerne en gang 
ville til en af  kendte fiske- og skaldyrsfesti-
valler på den engelske sydkyst. Undertegnede 
redaktør slog til som følgesvend og senere 
henvendte den petersenske gruppe sig: De ville 
gerne med og det var vi glade for. Vi blev altså 
5 personer: Bitten, Knud Oluf, Lars, Jan og 
undertegnede.
Vi holdt to planlægningsmøder: Et i Nord-
borg og et i Felstedskov. Der blev bygget en rute 
op omkring nogle interessepunkter, mest langs 
kysten. Jan havde fundet på de fleste. Planlægn-
ingen resulterede i en overvældende tur, som vi 
under vejs måtte skære ned på. Man kan ikke 
holde en gennemsnitshastighed på 50 til 70 
km. pr. time, når der er mange ting at se på 
og smage på. Turen varede fra d. 4. juli og til 
d. 20. juli. Det er 17 dage, da ende-dagene jo 
skal tælles med.

Fortsætter på side 12

Knud Oluf  tog sig af  færgebestillinger. 
Det der med at sejle fra Esbjerg er et 
afsluttet kapitel. Hoek van Holland 
(Rotterdam) var oplagt. Der var blot 
det, at der ikke var plads til 5 motor-
cykler selv om vi bestilte næsten et halvt 
år i forvejen. Man forstår så ikke færge-
selskabernes reklame om god service 
for kunderne. Vi måtte tage Dunkirk til 
Dover-overfarten. Sejlturen tager kun to 
timer med det hele; men der er næsten 
1000 km. fra Danmark via Nordhol-
land og til Dunkirk. Den besluttede 
rute i England er vist her under. Nu var 
det dog sådan, at vi ikke fulgtes ad hele 
tiden. Der var en del specialruter, bl.a. 
til Stonehenge, Saint Austell (en slags 
Randers Regnskov) og rundt i Wales 
hvor ikke alle deltog hele tiden. 
Kerneruten ovre i selve England havde 
en længde på 2000 km. Hertil kommer 

Sydenglands-tur:
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Fortsat fra side 11

så den omtalte kørsel på konti-
nentet. 

England er et ikke helt lille land. 
Der er ad korteste rute hele 600 
km mellem Dover og Lands End.
Bitten og Knud Oluf  er jo 
indgået i den ordnede og hellige 
ægtestand og Knud Oluf  så sig 
helst fri for de resterende man-
dlige rodehoveder på værelset. 
Undertegnede begyndte på 
værelsesbestillingen på de steder, 
vi havde besluttet på møderne. 
Der var jo i forvejen bestilt på hol-
landsk Nordfrisland, som Knud Oluf  
havde ordnet sammen med hans anden 
gruppes senere tur til 1. verdenskrigs 
krigsskuepladser (se i november-bladet). 
Der ud over var der Brighton, Wey-
mouth, Lands End, Cardiff, Oxford 
og London. Vi skulle være på stederne 
mellem en og fire overnatninger.
Hotellerne kunne findes på ”Book-
ing. com”. Det er ikke let, når man 
som gruppe skal bestille to typer af  
værelser. Man sætter sig på det ene og 
skal godkende. Så begynder man på det 
næste og det samme hotel er ikke til 
at finde og nye links med nye hoteller 
dukker op. Telefonnumre på hotellerne 
oplyser Booking. com af  gode grunde 
ikke. Der er i sandhed, hvad dette angår, 
et strukturproblem på nettet. Lidt i 
relief  sættes det jo, når man betænker, 
at f.eks. 5 personer i 4 nætter på et hotel 
svarer til en persons 20 overnatninger. 
Småbeløb er der så ikke tale om. Jeg 
opgav og kørte der efter ned til Jan i 
Felstedskov, hvor vi i fællesskab ville 
beslutte sagerne. Så var vi da to til at 
tage kritikken af  beslutningerne. Vi 

havde også lidt samtale med ægtepar-
ret. Enden blev alt andet end separate 
værelser i hvert fald hele tiden. Bittens 
humør lod under turen ikke til at have 
taget skade. På Lands End skulle Bitten 
på vandrerhjemmets dameafdeling. Det, 
mente hun ikke, var ret sjovt
Efterfølgende er en lille oversigt vedr. 
overnatninger. Det kan man så tage som 
idé ved egen tur.
Første overnatning var i Nordholland. 
Vi kørte i to hold. Jan og jeg tog tværs 
ned over Glückstadt (Elbens-færgen), 
over Weser og til overnatningen på 
Healbird med webadressen som vist. Vi 
fik verdens bedste aftensmad og dejlig 
morgenmad med masser af  spejlæg. 
http://www.healbird.com/index.
php?lang=en 
Vi fortsatte meget tidligt sydpå mod den 
engelske kanal til Dunkirk. Vi kørte i 
to hold. Den Eriksen- / Petersenske og 
den Janske / Poulske. Vi var lidt bange 
for at komme for sent. Vi skulle afsted 
midt på dagen og der var 500 km gen-
nem vildnisset af  motorveje forbi Haag, 
Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen og 

Bitten og Sammy Miller.
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kanalområdet. Vi kendte det ikke og 
var som sagt usikre. Den anden gruppe 
havde en plagsom oplevelse med man-
glende luft i et hjul. Men det gik.
Knapt kommet af  færgen i Dover kørte 
vi igennem det område hvor ”slaget om 
England” i sensommeren 1940 foregik. 
Vi overnattede på vandrerhjemmet i 
Brighton. Det var http://www.yha.org.
uk/hostel/brighton
Knud Oluf  havde i forvejen besluttet, 
at vi skulle besøge flymuseet Tangmere. 
Det er oprettet og drevet af  frivillige. 
Det var en god oplevelse. Englænderne 
gør meget ud af  den tid med ”Slaget 
om England” og de er stolte over udfal-
det. Der var skoleungdom på vel 9 års 
alderen. De var sat til at undersøge og 
tegne de ting, de syntes var mest inter-
essante. Slaget kunne opdeles i:
10. juli-11. august 1940: Slagene ved den 
Engelske kanal.
12. august-23. august: De tidlige angreb 
mod flyvepladser nær kysten.
24. august-6. september: Luftwaffe an-
griber RAF flyvepladser i stor stil. Det 
var den kritiske fase af  slaget.
7. september og fremefter: Dag-angre-
bene gik nu mod London.

Efter Tangmere tog 
vi til New Mil-
ton. Her har den 
berømte Sammy 
Miller sit MC-mu-
seum. Sammy har 
været MC konkur-
rencekører inden 
for næsten alt. Han 
var i trial verdens-
mester nogle gange 
og britisk mester 

hele 11 gange. Han deltog selv i restau-
reringen af  museets motorcykler. Vi 
talte med ham og fotografering af  ham 
skulle foregå ud for museets hovedind-
gang. Bitten kunne han godt lide. Der 
skulle vi tage et ekstra billede.
Det overordnede formål med turen var 
som tidligere nævnt fiske og skaldyrs-
festival i Weymouth. Man kan næsten 
regne ud, at byen ligger ved floden 
Weys udmunding.
Nærliggende er det altså at finde domi-
cil nær ved hvor tingene foregår. Vi 
fandt allerede hjemme fra en pub ved 
navn Sailors Return. Den lå midt i hele 
festivalen. Puben var en gammel sag, 
der var i brug konstant. Tidligt om mor-
genen var der fuldt af  det arbejdende 
folk, der fik deres morgenmad. Op ad 
dagen var der få spisende gæster og hen 
ad eftermiddagen dukkede øldrikkerne 
op og så var der gang i den til nær mid-
nat. Der var nye særlige arrangementer 
hver aften. Torsdag var der musik og 
dans, fredag var der karaoke med vist 
det sig særdeles dygtige folk. Jeg tror, at 
deres opdukken ikke var helt tilfældig. 

Weymouth havns 
aktiviteteter.
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Lørdag og søndag var der ”Live music 
evening” og ”Folk night”.
Om selve fiskefestivallen: Den hedder 
”Dorset Seafood Festival”. Weymouth, 
der er grevskabet Dorsets tredjesørste 
by efter Bournemouth og Poole. 
Weymouth har 52000 indbyggere. 
Festivallens aktive spillere var naturlig-
vis fiskerne, fiskehandlerne, selve byen 
samt i høj grad det store champagne-
firma Pommery. Vi fik at vide: Spis 
fisk mindst to dage om ugen og drik 
champagne til. Der var boder og stande 
i massevis på begge sider af  den store 
havn. Der var til stadighed berømte 
kokke, der via højttalere orienterede 
publikum om varernes fortræffeligheder 
og specielt, hvis de blev tilberedt og 
spist sådan og sådan. Det hele var 
meget spændende og kørte på fuldt 
blus lørdag og søndag d. 8. og 9. juli. 
Nogle af  os besøgte i mellemtiden den 
nærliggende halvø Portland. Halvøen 
består af  kalksten fra juratidens skaldyr 
(170 mio år siden). Stenene er berømte 
og bruges i byggeriet. Stenbruddene 
ligger ved aflejringer af  hvid-grå kalk-
sten. Den er blevet brugt i stort omfang 

overalt på de Britiske Øer, 
mest kendt er de store of-
fentlige bygninger i London, 
såsom St Paul's Cathedral og 
Buckingham Palace. Den bliver 
også eksporteret til mange 
lande – Portland sten er brugt 
til FN's hovedkvarter i New 
York,
Efter at have været i Wey-
mouth fra d. 6. juli om efter-
middagen kørte vi afsted mod 

Lands End d. 10. efter morgenkaffen. 
Lands End betyder sådan noget som 
”her slutter landet”. Vi havde booket os 
ind på vandrerhjemmet der. Det må så 
have været landets yderste vandrerhjem. 
Her havde vi to overnatninger med 
heldagsregn netop den ene hele dag, vi 
var der. Besøget ude på landets vestlige 
spids foregik som om vejr og hav var et. 
Heldigvis havde vi MC-tøj på og så be-
tyder det jo ikke noget. Vi rehabiliterede 
os ved to aftenlige pubbesøg i nabobyen 
Saint Just. Der var to km. at gå hver vej 
(op ad bakke og ned ad bakke). Sundt 
har det nok været.

Fra Lands End gik det nu 400 km ad 
uransagelige veje op langs den syd-
vestlige kyst mod Cardiff. Denne by er 
turistmetropol og hovedstad for land-
området Wales. Vi måtte bide lidt i det 
sure æble med hensyn til Cardiff. Van-
drerhjemmet der var booket fuldt ud og 
hotellerne samt deres priser var et på 
nettet et uoverskueligt virvar som nævnt 
indledningsvis. Det blev til nabobyen 
Newport. Hotellet var det flot lydende 
Hotel Victoria opkaldt efter dronning 

Jan nyder østers med champagne.
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og kejserinde Victoria, der regerede 
det britiske imperium i 65 år. Det var 
selvfølgelig billigt og viste det sig, ejet 
af  pakistanere. Værelserne var fine; men 
morgenmaden var prissat separat og for 
dyr. Under aftensmad hos en lokal tyrk 
fik vi tilbud fra ham om at spise tyrkisk 
morgenmad der. Det sagde vi ja til og 
det fortrød vi ikke.
Jan havde som nævnt ønsket på vejen at 
besøge en del steder langs kysten. Der 
opstår under en sådan tur forskellige 
afvigende ønsker. Bitten ville gerne til 
Saint Austell og Lars ville gerne køre 
alene. Jan og jeg kørte så kystturen. Vi 
kunne ikke nå alle steder; men Rick 
Steins fiskerestaurant i Patstow var et 
must. Det lykkedes.
Vi havde tre overnatninger, dvs. to hele 
dage i Wales. Lars havde arrangeret en 
tur rundt i dette landområde. Det var 
et grønt og frodigt bakkelandskab. Vi 
holdt gode pauser. I byen Caerphilly 
findes Wales største middelalderborg. 
Den hedder naturligvis Caerphilly 
Castle. Der gik et par timer.
Dagen efter tog vi toget fra Newport 
til Cardiff. 
Der var 
byvandring. 
En dejlig 
by med 
en større 
middel-
alderborg. 

Borgen hedder naturligvis Cardiff  
Castle. Der holdt den petersenske fami-
lie rundtur. Jan og undertegnede tog i 
stedet en større byrundtur, men deltog i 
fælleskaffebord i borgen.
D. 15. juli brød vi op og kørte fra Wales 
i to hold. Fællesmålet var overnatning 
på pubben ”Railway Inn” i den lille by 
Culham. Knud Oluf  havde hjemme 
fra besluttet at se Oxford Universitet. 
Jan og undertegnede ville se lidt på den 
engelske natur og som en del studere 
udspringet af  Englands største flod, 
nemlig det såkaldte Thames Head. 
Det lå lidt afsides uden afmærkning 
andet end en mindesten; men området 
bemærkede sig ved stedets pub kaldet 
”The Thames Head Inn”. Vi mødtes 
med den anden gruppe i Culham efter, 
at vi havde indtaget en koreansk fisk-
esuppe i Oxford midtby. Det skal siges, 
at Railway Inn var et storslået sted. Af  
navnet fremgik jo en jernbane og her 
brølede tog forbi hver 10 minutter; men 
det bemærkedes kun af  de, der kunne 
høre.

Fra Ace 
Café. Honda 

CX 500 
såkaldt 

Gyllepumpe.
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Om morgenen d. 16. juli brød vi op på 
ny. Målet denne gang var målet Grange 
Moor Hotel i byen Maidstone sydøst 
for London. Stedet valgtes fordi afstan-
den til færgen fra Dover var forholdsvis 
kort. På vejen til Maidstone fra Culham 
skulle vi naturligvis besøge Ace Café. 
Stedet svarer for folk fra London, som 
Annis kiosk i Sønderhav for os. Det var 
netop søndag og det måtte vi benytte os 
af. Der var fyldt med motorcykler og vi 
deltog i løjerne. Kaffen og kagerne var 
i orden.
Vi havde tre overnatninger i Maidstone, 
hvilket igen var ophold på to hele dage. 
Første dag gik med rundtur i Maid-
stone. Den er en ret stor by. Næste dag 
tog vi toget til London City, nærmere 
betegnet Victoria Station nær Trafalgar 
Square. Jan er naturmenneske og op-
holder sig helst ikke i byer. Her var han 
dog glædelig overrasket og glad for ar-
rangementet. Vi fik studeret både West-
minster Abbey, der er den kongelige 
kroningskirke, House of  Parlament og 
kikket på Big Ben, Westminster Bridge, 
kæmpe pariserhjulet ”London Eye”, 

en fish and ships, Picadilly Circus og 
dronning Elizabeths Buckingham Palace 
med alle de bjørneskindshuebeklædte 
vagtposter. Det skal siges, at Lars lavede 
sin egen tur og han betalte de 22 Pund 
for at komme ind i Westminster Abbey. 
Vi andre syntes, at det var lige rigeligt 
og for mig, specielt fordi fotografering 
var forbudt. Vi mødtes alle som aftalt 
på Victoria Station. Som noget meget 
interessant var der netop indløbet et 
veteran ekspres damptog med strømlin-
jekåbe på. Det var flot.
Den 19. juli gik den med færgen mod 
kontinentet. Vi deltes. Jan og jeg tog 
for overnatning til ” D'n Toerstop”, 
Melderslo i Holland, hvor vi har været 
så ofte. De kan ikke længere leve af  
at være MC-campingplads og var nu 
almindelig campingplads med navnet 
Het Engelke (Englen). Der var nydeligt 
og rent. Vi sov i hytte. Morgenmaden 
var som aftalt stillet ud. Værtinden 
skulle nemlig tidligt på arbejde. Der var 
rigeligt, så vi kunne smøre en mellem-
mad til at tage med. Det andet hold 
tog op til stedet i Nordfrisland, hvor 
vi overnattede første gang. Vi kom vist 
hjem i god behold.

Fortsat fra side 15

Fra pressen:
GPS'en er mere præcis!
FDM bladet, 4/2016. Leveret af  Steen.
Man kan måle hastigheden ved at kigge 
på kilometerstenene, og bruge et stopur.
Men det er lidt upræcis, men en GPS 
måler det nøjagtigt.
Speedometeret må nemlig ikke vise en 
hastighed der er for lav, og der toler-
eres en relativt stor fejlvisning opad. I 
følge et EU-regulativ må speedometeret 
afvige med 10 procent plus 6 km/t. Når 

bilens reelle fart f.eks. er 130 km/t,, må 
speedometeret altså vise plus 10 procent 
(13 km/t.) plus 6 km/t., ialt 149 km/t. 
Den ret store tolerance ved gengivelse 
af  hastighed skyldes, at afvigelser i 
omkredsen af  hjulet, dæktryk og slitage 
på dækkene kan have betydning for den 
viste hastighed.
(OBS! Det er så op til føreren, at holde 
den angivne hastighed!).
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Folk strømmer til. Gamle medlemmer melder sig ind igen.

Referat fra generalforsamlingen fås ved henvendelse til formanden.
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Februar

Marts
Onsdag d. 28. marts kl. 19 
Onsdagsaftenernes køreture starter fra 
stranden i Åbenrå. Ingen tilmelding.

Torsdag d. 29. marts  
Esbjergtur. Find nogen at køre sammen 
med.

Lørdag d. 31. marts kl. 10  
MC træf  i Tønder. Det er vist på Skib-
broen.

D. 11. februar kl. 14 
Tøndeslagning hos Kajs MC i  
Sønderborg. Ingen tilmelding. 

April
Søndag d. 1. april  
Husum står på den anden ende. Det er 
Påskedag. Se inde i bladet.

Torsdag d. 26. april  
Varme hveder hos Karina og Bent i 
Svejrup. Se inde i bladet.

Fredag d. 27. april 
Nordjyllandsturen. Se inde i bladet.

D. 2. og 5. maj  
Knud Oluf  og Lars holder orientering-
sløb. Se inde i bladet.

Torsdag d. 10. maj 
Steens tur til Neubrandenburg. Er 
tidligere annonceret. Spørg evt. Steen, 
om der er plads.

Maj 2018

Brobizz anvendes flere og flere steder - 
også internationalt.
Jeg har opdaget, at man udvikler nye 
Brobizz løsninger, og derfor har jeg 
skrevet til de ansvarlige, om brobizz for 
motorcykler, men man kan aldrig få klare 
svar, og jeg har bedt dem huske på motor-
cyklerne, så de kommer med på det nye 
og nemme. Her er svaret fra en Mathias 
Ramussen: Og hvor de nævnte problemer 
med det sikkerhedsmæssige ligger, kan jeg 
ikke se. Man kører vel bare igennem.  
Fra Mathias:
Hej Poul. Tak for din henvendelse angående 
vores kommende produkt ”Automatisk Num-
merpladegenkendelse”.
Vi er godt i gang med udviklingen af  produktet; 
men der er stadig mange ting omkring produk-
tet og kundeforholdet, som endnu ikke er helt 
på plads. Derfor kan jeg ikke på nuværende 
tidspunkt give dig svar på dit spørgsmål.
Vi forventer at have udviklingen af  produktet 
færdig i første halvår af  2018. Der vil i forbin-

delse med lancering af  produktet blive informeret 
via vores hjemmeside og nyhedsbrev. Her vil der 
også komme svar på mange af  de spørgsmål, der 
kommer i øjeblikket omkring produktet.
Jeg har videreformidlet din forespørgsel til vores 
udviklere. Udfordringen kan jeg forestille mig 
bliver, at motorcykler allerede i dag frarådes at 
benytte brobizz-banerne af  sikkerhedsmæssige 
årsager. Disse køretøjer henvises i stedet til den 
manuelle bane og det er ikke usandsynligt, at det 
fortsat anbefales for motorcykler i forbindelse med 
nummerpladegenkendelse.
Vi glæder os meget til at kunne tilbyde denne nye 
løsning som et alternativ til den fysiske BroBizz 
enhed. Hvis du ønsker at få besked, når teknolo-
gien er færdigudviklet, har jeg mulighed for at 
tilmelde dig vores nyhedsbrev. I så fald vil jeg bede 
dig bekræfte.
Du ønskes en god dag.

Venlig hilsen
Mathias Rasmussen

Om Brobizz til motorcykler!
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Kørsel fra Åbenrå strand 
kl. 19 på onsdage: 
Husk de ugentlige onsdagskøreture 
fra parkeringspladsen over for stran-
den i Åbenrå. Starter i år d. 28. marts.

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

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

Ing. Verdel. 5 cylindret fra Sammy Miller. Pas på over kantstenene.

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 9 
og ikke under sejlet.
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Fiskefestivalens lækre produkter.


