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Fødselsdage 
og lignende: 
Kaj i Mommark blev 
70 år i april. Kaj ”P” 
Hansen, Søgård blev 
75 år i marts, Ejgil 
fra Guderup bliver 
?? år i juli (hvad der 
er ham meget imod).

Poul laver ny motorcykel 
til sin Ingrid.

Redaktørens firkant
motorcykelklub er noget specielt, skulle 
jubilæumsskriftet også være specielt, og 
det betyder stods alt både hjernevrid og 
benarbejde. Redaktionsgruppen arbe-
jder i disse tider intenst og flere medle-
mmer har efter opfordring givet bidrag. 
Redaktionsgruppen består af  Steen, 
Teddy, Ingolf  (Guffe), Knud Oluf  og 
Poul. Steen er jubilæums-skrifts-redak-
tør.

Hvad laver vi blandt andet: Ja, der er 
nedsat en redaktionsgruppe. Ikke til 
dette nummer af  Kubikken, men til 
frembringelse af  et jubilæumsskrift i 
anledning af, at SMCC har eksisteret 
i 50 år. Teddy har i et par år slået til 
lyd for, at vi skulle lave et helt specielt 
skrift. Det er vi gået i gang med. Med 
de talenter, som medlemmerne besid-
der, skulle det da være en smal sag. Men 
da vi nu synes, at 50 års eksistens som 
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Kasserer Erika nævnte på seneste besty-
relsesmøde, at der var 27, der ikke havde 
betalt kontingent. Det er 17 %. Det lig-
ner meget af  det andre klubber oplever. 
Det er meget vigtigt at vide, hvad der 
ligger bag. Kontingentet er det samme 
som SMCC’s eksistens. Man kunne jo 
frygte, at der ligger utilfredshed og ud-
meldelse bag. Undertegnede formand 
ringede rundt til disse 27 for at høre. 
Det var sikkert nemt, tænkte jeg. Man 
kunne jo bare tage medlemslisten og 
finde folk. Men det var slet ikke nemt. 
Næsten alle de opgivne fastnetnumre 
eksisterede ikke mere. Næsten alle havde 
fået nye mobilnumre. Ingen havde givet 
klubben besked om disse nye ting. Det 
var helt værdiløst. Når så endelig det 
virkede, var der ingen ved telefonen og 
en SMS giver ikke nogen oplysning om 
baggrunden til undertegnede. Enkelte 
mailadresser havde vi; men de aktuelle 
var lavet om sikkert inden for de sidste 

Lederen
Af  dagspressen fremgår flere steder, at 
vi ikke tager nok vare på os selv. Sund-
hedsstyrelsen har nemlig lavet ”Den na-
tional Sundhedsprofil”. Den viser, at vi 
altså ikke har det alt for godt.
Vi er overvægtige, ryger og drikker samt 
spiser usundt, bevæger os for lidt, sover 
dårligt, er stressede og deprimerede. For 
samfundet er det galt, fordi det er for 
dyrt. For den enkelte er det galt, fordi 
det er galt. Et år der kunne være godt 
bliver dårligt, og nogle fortryder. Det vil 
måske hjælpe at sætte mere selvmord 
på cigaretpakkerne samt forbyde sukker 
og alkohol. Vi må hellere sige nej til en 
smøg i smug, en snegl fra bageren, en af-
ten på sofaen, rødvin til maden og hvad 
man ellers kan finde på at afvise. Måske 

hører laster livet til, og vi har vanskeligt 
ved at modstå det uimodståelige.
Måske er det den enkeltes valg. Vi kan 
ikke afvise det faktum, at vi efter en 
undersøgelse er verdens lykkeligste folk. 
For knap 45 år siden var jeg med i en 
klub. Den var en underafdeling af  Yama-
ha-klubben i Århus. Klubben hed ”FF” 
og det stod for ”Forsagelsens Fjender”. 
Det var en rar klub, men ikke helt billigt. 
Den blev nedlagt på et tidspunkt. Porno 
Kaj gav som grund, at det efterhånden 
kun var ham, der havde råd. Ved baglæns 
optælling kommer jeg frem til, at med-
lemmerne med ganske få undtagelser 
stadig eksisterer. Måske hører laster som 
sagt livet til, men kør forsigtigt.

5 år. Ved endelig i løbet af  flere dage at 
have fundet de fleste blev der fundet ud 
af, at ingen af  disse medlemmer var tos-
sede eller negative, og forhåbentlig synes 
medlemmerne heller ikke, at vi fra be-
styrelsen er det. Hvad er så galt? Mange 
har betalt til gule ærter i januar. Flere har 
oplyst, at de har betalt. Man kan også 
formode, at medlemskab og betaling 
ligger så langt væk fra folks almindelige 
gøremål, at det glemmes. Vi skal derfor 
have lavet et sikkert system, så vi bliver 
sikre på, at folk er bevidste om, at de har 
fået et indbetalingskort. Vi skal også på 
hjemmesiden forsøge med en dataliste, 
så alle kan se, hvordan de er registreret 
med fastnet, mobiltelefon og mailadres-
se. Et medlem kan der efter indberette 
eventuelle fejl. Det bliver så bestyrelsens 
opgave, at finde en løsning. 

Hilsen Poul.

Betaling af det årlige kontingent:
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Så har vi fået en ny hjemmeside og 
mange ting skal vi nok til at lære igen. 
Klubben er en fantastisk klub. Vi er 
selvforsynende med al den IT som 
andre må betale for. Det næsten lige 
som sort arbejde. Nu er det jo sådan, at 
vi skal til forfra at lære brugen. Da Leif  
overtog hjemmesiden fra Bjarne, var 
der nogle sikkerhedsmæssige problemer. 
Ind i mellem kunne der komme virus i 
form af  irriterende arabiske skrifttegn, 
som Bjarne ofte brugte en hel del tid 
på at få fjernet. Det blev der gjort kål 
på, men på den måde, at man skulle 
logges på og dermed have registreret 
kodeord, der giver adgang. Det i sig selv 
var også lidt problematisk, idet man-
glende selvtillid blandt medlemmerne 
om EDB brug afhold mange fra at blive 
registreret. Nu må vi have denne her 
hjemmeside i gang. Undertegnede er 
brillant til at komme med kommentarer. 
Jeg er nemlig amatør og har svært ved 
intuitivt at arbejde mig frem. Jeg skal 
lære via ”von Hörensagen” og via hjælp 
fra andre.
Tak til hjemmesidegruppen. Knud Oluf  
oplyser, at Lars har lavet et kæmpe 
arbejde. Sådan noget fortæller Lars jo 
aldrig selv. 
På klubbens vegne: Tak for indsatsen.

Også tak til Leif og 
Henrik Frandsen:
Leifs utrættelige arbejde med hjemme-
siden fortjener applaus. Leif  har været 
webmaster siden generalforsamlingen 
i 2009 og vælger at stoppe her med 
indførelsen af  den nye hjemmside. Leif  
oplyser, at det er et specielt arbejde, 

Den nye hjemmeside:
hvor man ”er på” hele tiden. Man kan 
ikke bare lade sagen ligge, der er nok 
at se til og der er gået mange år. Tak til 
Henrik Frandsen for at overtage hvervet 
som webmaster. Leif  har foreslået, at 
Henrik overtager lige så snart det passer 
ham, samtidig kan den nye hjemmeside 
introduceres og den gamle lukkes. Hen-
rik planlægger slagets gang med den 
nye hjemmeside og hiver alt det ud af  
Leif  som han kan. Leif  fortsætter som 
bestyrelsesmedlem.

Om at lukke den nye 
hjemmeside op:
Jeg har rundt omkring mødt medlem-
mer, der har opgivet. Den viser "Error", 
siger de og har mistet interessen!

GLEM ALT OM AT BRUGE 
IKONEN FRA DEN GAMLE HJEM-
MESIDE.

Åben for GOOGLE / skriv smcc mc 
i feltet / tryk ENTER og "Om smcc" 
dukker op / venstreklik på den / hjem-
mesiden kommer frem.
Venstreklik på / Forum / venstreklik 
på Seneste emner og du kan læse det 
sidste nye ved at ved at venstreklikke på 
de blå tekster.
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Lidt om nogle af de kommende arrangementer: 
9. juni: Mølleløbet
Der er ikke flere møller. Leif  laver jernbane-bro-tur. Som altid: Kaffe fra Kajs MC 
kl. 9.30. Vi slutter med grill hos Poul i Frederiksgård. Der er ingen tilmelding. Klub-
ben giver pølserne.

16. juni: Storketur til Bergenhusen 
Leif  og Bent laver turen. Vi griller hos Helge Lieberg, når Bolderslev nås. Helge kan 
godt lide Moto Guzzier og vi skal se dem, han har. Helge har grill og drikkelse. Man 
skal selv have sin fortæringen med. Vi holder ved en grænsekiosk på vejen hjem 
og køber ind. OBS, OBS! Helge vil have en reminder på SMS to dage før. Han 
har telefon: 41 41 61 77. Husk at ringe til ham inden afgang fra stranden med antal 
spisere.

11. juli: Grill hos Lilian og Henning. 
Det er på Nørregade 13 i Guderup. Meld til på tlf. 42409397/61859413.

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

Werner i Fynshav har købt BMW 
R1200GS 

Iris fra Hjordkær har købt Honda NC 
700 

Bent Holm fra Bolderslev har købt 
3-cylindret Yamaha Tracer 900 

Ingrid fra Frederiksgård har fået en 
BMW som Poul har samlet af  forskel-
ligt.

Nogle har købt anden MC:
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De besidder et større hus i denne by. Der var plads til alle vist over 30 personer. 
Ingen problemer med at stille borde op forskellige steder. Der var godt nok livlig 
snak. 

Tak for arrangementet.

Nytårskaffe d. 10. januar hos Birthe og 
John i Høruphav

Nogle af  bordene.
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92 personer havde meldt sig på. Nogle 
meldte fra i sidste øjeblik; men der kom 
også nogle til.

Tak til Hans Assenholm for det inter-
essante foredrag om hans og Prebens 
tur til Nepal. Man kunne i øvrigt rundt 
omkring i salen høre på folk, at den 
slags ture også tages af  andre, endda 

Gule ærter i Kværs slog ny rekord.
af  pensionister. Det går vist godt i lille 
Danmark eller også er motorcyklister 
nogle af  de borgere, der har lidt ekstra 
fod på livet.

Det var glædeligt, at så mange af  vore 
nye medlemmer specielt fra de vestlige 
egne dukkede op.

Hans Assenholm fortæller om turen til Himalaja. 

Det dygtige 
personale.
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Selv om det endnu ikke var blevet 1. marts, hvor vi må køre, var der godt besøgt af  
gæster, men få kørere. 
Konge blev Poul Christensen. Prins blev Lars Jensen Det var nu også velfortjent, 
idet begge de kongelige højheder er faste og stabile deltagere år efter år. 
Tak til Kasper Jensen fra Kajs MC og til Kirsten samt til Peter Juhler for fremskaf-
felse af  tønde og slik. 

Tøndeslagning hos Kajs MC d. 11. februar

Chr. Jacobsen slår til..

Kongerne.
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At sejle med Als-færgen til Fyn og måske retur:
Jeg har i en spørgeskemaundersøgelse kritiseret Alsfærgen for, at de gør det bes-
værligt for motorcykler. Jeg har efterlods skrevet det her til salgschefen (der hedder 
Lindy):
Lindy! Jeg har med interesse fulgt og besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Jeg 
forventede, at I interesserede jer for andre end personbiler. Jeg er lige som en masse 
andre her på Als motorcyklist. Der kommer flere og flere motorcykler. Hvorfor ikke 
have fokus på dem. Der sker mange ting på Fyn og vi har en del familie.
I "gamle dage" havde man glæde af  at have motorcyklen med færgen. Man blev 
placeret oppe foran og kom først af.
I dag er det et problem, at man kommer af  som den sidste. Os og folk vi kender, 
kører altid "uden om".
Det er forholdsmæssig dyrt med motorcykel. Til prisen kommer så en avis til 50 
kr, smørrebrød til 75 kr og en øl til ? Og det hver vej. Alt besværet og indkøbene 
sparer man ved at køre uden om.

Venlig hilsen. Poul Petersen

Lindy svarer så: Hej Poul.  Og tak for din henvendelse til os vedr. motorcykler på 
AlsFærgen. 
 Det kan da godt være at du har ret i, at vi fokuserer for meget på personbiler i 
vores produktudvikling og kommunikation – jeg tager lige en snak med både vores 
produktfolk og besætningen ombord, for at se om vi kan lave en række forbed-
ringer for jeres forhold ombord etc. For i sidste ende drejer det sig om at få solgt 
en masse færgebilletter – også til motorcyklister. Med venlig hilsen, Lindy Kjøller. 
Salg- og marketingchef  
Men så kom Lindy tilbage dagen efter. Hun ville gerne have beregninger over priser 
ved sejlads i forhold til at køre uden om. Det gav jeg hende så Konklusionen af  det 
blev:
Pris for en retur med MC med færgen: 315 kr.
Kørsel uden om retur fra Sønderborg: 137 kr.
Det tager i begge tilfælde 3 timer og 3 kvarter for både frem og tilbage.
Desuden: I bil er det billigere, idet alle passagerer er med i en pris. Motorcyklister er 
mest alene.
Når motorcyklister altid kommer sidst af  færgen, betyder det, at man først er forbi 
hele køen, når man er i Nørre Lyndelse. Man skal huske, at kører en bilist 65 km/h 
så skal alle. Motorcyklisten kommer nem forbi og det forsøger han på. Det er jo 
heller ikke ufarligt at overhale en række bilister, der nærmest automatisk ikke ser 
sig tilbage, når de foretager sig et eller andet. Det fremgår også af  Vejdirektoratets 
ulykkesstatistik (men det er jo ikke færgeselskabets problem).
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Dette er fra det tyske blad ”AutoBild” og om-
handler biler fra bladets hjemland. Man må så 
ved egen tankekraft overføre til danske forhold. 
Materielt ligner Danmark meget Tyskland. 
Denne tekst er krydret lidt med redaktørens 
indfald.
Bladet starter med: ”Der Stammtisch 
sieht Schwartz”. Det skal nok forstås 
som, at almindelige (og noget uoplyste) 
mennesker omkring stambordet på 
stamværtshuset ser på elbiler som noget 
unødvendigt og opreklameret fis.
Nå, hvad indeholder sagen da egentlig? 
Det meget ansete videnskabelige institut 
Fraunhofer-Gesellschaft oplyser:
Almindelige mennesker kører 14300 km 
om året. Man bruger i elbil 20 kilo Watt-
timer (kWh) for hver 100 km kørsel.
I Tyskland omsættes hvert år 3 mio. 
biler til nye biler. Man bruger så et 
eksempel med 1 mio. elbiler på vejene. 
Disse bruger så noget strøm. Tyskland 
eksporterer overskuds-strøm til ud-
landet, nemlig 20 gange så meget som 
disse elbiler ville bruge. Der er altså nok 
at tage af. Hele el-produktionen i Tysk-
land er i øvrigt 13 gange så stor, som 
det man eksporterer.
Hvis alle 45 mio. tyske biler blev elek-
triske, skulle der bruges 2,5 gange el-
eksporten. Dette synes nemt at kunne 
realiseres, når man ser det i lyset af  
andre energibesparende foranstaltninger 
og etableringen af  strømproduktion fra 
sol og vind.
Man forklarer yderligere: Der hører 
meget kraftig CO2 udledning til 
produktion af  elbiler. Der skyldes de 
miljøbelastende batterier. Når man så 
kører, går det den anden vej. Man bru-
ger et eksempel med en VW Golf. Efter 
52.000 km kørsel går det lige op og der 

Om el-køretøjer i forhold til de gængse køretøjer:
efter vinder el-bilen. Nærmere betegnet 
udleder produktion af  en el-bil 10,7 
tons CO2 og af  en en konventionel 
kun 5,9 tons. Se lige på de tal, når man 
samtidig betænker, at kun en 3000-del 
af  frisk luft er CO2. Der produceres jo 
mange millioner-vis af  biler, så det er en 
alvorlig sag.
Hvis en almindelig bil i praksis bruger 
7,5 liter benzin for 100 km så er det 80 
kr. for 100 km. Er det på strøm til 2,20 
kr. pr. kWh, så er det til 44 kr.
Man kan konkludere, at elbiler nok er 
en god idé, hvis man ser bort fra, at de 
er meget dyrere. De sælges næsten kun, 
hvis der kommer afgiftsreduktioner. 
Driften er billigere; men som salig 
Svend Auken sagde: ”Det bliver aldrig 
billigt at køre bil. Det regulerer vi med 
afgifterne”.
Men vi vidste jo, at hvis den brede mid-
delstand får fordele, så fjernes de. Men 
skulle det ske, at der på længere sigt er 
sikkerhed for en fordel, kan man få folk 
med; men hvis men tvivler på denne 
sikkerhed, holder folk nallerne væk. 
Hvordan gik det egentlig med solcel-
lerne på taget? De, der har investeret 
i det (i hvert fald Teddy) mener i vid 
udstrækning, at de er blevet foregøglet 
med noget, der ikke har holdt stik.
Interessant til sidst: Det gamle Ensted-
værk med en ydelse på 600 MW eller 
200 store vindmøller ville kunne holde 
1,8 mio biler kørende, som jeg kan 
regne det ud.
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Indbydelse til SMCC’s 50

års jubilæum.
---------1968 til 2018---------

Jubilæet afholdes lørdag d. 25 august i Vilsbæk-Huset, 
Det er Vilsbækvej 34 i Vilsbæk, 6330 Padborg.
Lokaliteten kendes på, at den er et gråt, nyt hus med 
ovennævnte navnetræk på gavlen. Der er en større 
parkeringsplads. Det hele ligger på højre hånd, hvis man 
kommer ind fra Flensborg Landevej (GPS 54.91606, 9.3986).

Arrangementet er for klubbens medlemmer med familie. 
Gamle medlemmer, som vi kan finde inviteres også samt 
enkelte klubber, vi har haft kontakt med gennem årene.

Programmet:
• Arrangementet er kendetegnet ved det sociale samvær.
• Arrangementet kører fra kl. 13, hvor der er kaffe m.m. 

til disposition.
• Om aftenen er der festmiddag, hvor deltagerne selv 

skaber hyggen.
• Efter spisning er der fri snak og røverhistorier.
• Til de, der vil overnatte, er der soveplads og teltplads.
• Søndag morgen er der kaffe med rundstykker.

Menuen til middagen er:
Nakkesteak, hakkebøf og gyros spyd.
Karrypølse (mormors måde måske), grillpølse og pommes
frites. Her til kartoffelsalat, nudelsalat, salat og dressing.

Der er intet krav om, at man skal komme på motorcykel.

Tilmelding:
Seneste tilmelding hos kasserer Erika d. 10. august.
Tlf. 29 28 73 42 eller mail. ejo@kanik.dk). Nok hellere SMS 
end telefonopkald.

Priser:
Klubben betaler alle faste udgifter.
Festmiddag med øl, vin og dessert koster 150 kr. pr. person.
Der vil hele dagen være fri kaffe og te med småkager.
Der sættes en grill op. Her kan folk få en pølse og selv
tilberede. Der er lang tid til aften, hvis man kommer kl. 13.
Mådeholdent drikkeri i dagens løb er gratis.
Morgenkaffen søndag ligeledes.

Hilsen fra SMCC.
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Om lov, ret og fornuft i forbindelse med trafikuheld: 
Hvordan sikrer man sig:
Denne information er også fundet i et tysk MC-blad. Nedennævnte eksempel drejer 
sig i sidste ende også om manglende reservedele, og hvordan lovgivningen behandler 
den sag. I hvert fald skal man have styr på følgende:
1. Hvem er i det hele taget den skyldige eller hvordan skal skylden fordeles.
2. Hvornår kan man begynde på en reparation.
3. Forløbet er et væddeløb med tiden, og da forsikringen betaler, skal man søge 

juridisk assistance, så der ikke laves fejl. Man undgår derved risikoen for, at ting 
glemmes og man får dermed færre problemer.

4. Man skal have en godkendt sagkyndig (taksator) til at vurdere skaden og der skal 
bl.a. sættes penge på (vigtigt).

5. For alt verden skal man hurtigt have fundet ud af, om cyklen i det hele taget skal  
repareres eller om det er totalskade. Dette er af  betydning for at anskaffe erstat-
ningskøretøj i reparationstiden eller hurtigt at få skaffet en anden motorcykel i 
tilfælde af  totalskade. Jo længere tid det hele tager, jo mere forringes ens mulig-
heder. Man har oplevet, at det hele forplumres af  forsinkelser og glemsel, så man 
ikke engang fik en bil som erstatningskøretøj. I det hele taget er et sådant uhelds-
forløb en til stadighed udveksling af  information mellem parterne for at få en 
tilfredsstillende afvikling.

6. Nå, men på et tidspunkt kommer der en økonomisk oversigt fra taksatoren. Man 
skal nu tage stilling til, hvad der skal gøres. Er det reparation eller salg – og hvad 
nu hvis motorcyklisten ikke vil køre rundt på en repareret motorcykel, hvad så? 
I hvert fald skal der tages stilling til en erstatning for den værdiforringelse, der 
opstår efter, at køretøjet er gået fra ”aldrig skadet” og til ”repareret”.

7. Når man har sikret sig, at forsikringen betaler, skal der indhentes tilbud på en 
reparation. Glem ikke at få en tidsplan for reparationen. Ofte kommer der nemlig 
problemer med levering af  de nødvendige dele. Sådan noget er af  betydning for 
erstatningens størrelse.

8. Der skal tages højde for den situation, at man ikke kan få et erstatningskøretøj 
eller at man er kommet til skade, så man slet ikke kan køre. Så vil man også have 
erstatning for det, og her vil mange forsikringsselskaber vægre sig. 
Fra en kendt retsstrid var der problemer med levering af  et korrekt specialudstød-
ningsrør. Skadelidte ville have erstatning for ventetiden. Man havde i ventetiden 
kunnet montere en standard udstødning og efter fremkomsten af  den korrekte, at 
lade den montere. Denne originale udstødning vil til sidst være ”brugt” og meget 
værdiforringet. Om denne manøvre er økonomisk i orden kan man betvivle, idet 
erstatningen for ventetid er 56 til 76 Euro pr. dag. Det kan vise sig billigere med 
en ventetid til de angivne priser. 
Det hele endte med, at der ved dom blev besluttet, at skadelidte skulle have er-
statning på grund af  ventetiden på specialudstødningen. Man kunne have sparet 
en masse ressourcer, hvis man havde meddelt forsikringsselskabet om udstød-
ningsproblemstillingen. Stadig kommunikation kan være med til at løse en masse 
problemer. 
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Kuns numme 12 Internasjonal Fjelbytræf

D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…Dato 12/5 fra klokken 12:00
Do tæje sel MC, telt å æ glant humør mæ.  

Øl, vand o´ ma ka køfes heæ ve vos.
Å sen ka do fåe en gemytle snak ve æ bålstej.

Do ka såw heæ få....kr 25,- å æ mand mæ davre.
Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ ve vos….

Vi hofer å dajlæ  vær i år…mæ kool bæjere
Do ka se mejr å Faseren.

Brum brum             Ulla /Geert….
20192080/61792918
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22.-23.-24. juni

Hej gamle/nye Englænder MC kørere! 
 

Træffet vil foregå d. 22.-23.-24. juni på adressen: Tøndervej 30, 6580 Vamdrup. 
Der vil kunne købes både flydende og fast føde fredag og lørdag. Søndag kan der kun købes  

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

Træf gebyr: 50,00 kr. 
 

PROGRAM: 
Fre. 22/6. Ankomst fra kl 12.00 

 
Lør. 23.6. Morgenmad fra kl. 7.30 – 9.30 

Ellers er formiddagen til løgnehistorier og snak om gamle dage og kiggeri på alle  
Englænder MC’erne 
Kl. 13.00: Fællestur 

Når alle er kommet tilbage fra fællesturen, har vi et par timer til flere historier og 
nogle konkurrencer, som hører sig til ved et Englænder træf. Og så er kl. pludselig 

18.30, hvor vi skal spise aftensmad. Derefter må vi så se, hvornår vi er trætte. 
Det er vel omkring kl. ??? 

Søn. 24.6. Morgenmad fra kl 8.30 – 10.00 
 

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

Lige en sidste bemærkning. Hvis I kommer og har lyst til at spise med, er det rart med en 
forhåndstilmelding, ca d. 8.6. 2018, så jeg har lidt fornemmelse af, hvor meget 

mad der skal til. 
 

Er I blevet nysgerrige, kan I ringe til mig på tlf.: 31403007 efter kl 20.00 
 

Med venlig hilsen 
Villy Lund 
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Om aldring af dæk:
Fra Motorrad News i marts: At dæk bliver for gamle sker oftere på motorcykler, fordi de an-
giveligt kører færre km. Men hvornår dur de så ikke længere? Der sker det med dæk, at vigtigt 
indhold i dækket fordamper, dækkene ødelægges af  solens ultraviolette lys og dækkene bliver 
hårde og sprøde. Alt efter forholdene han aldringsprocessen gå hurtigere eller langsommere. 
Meget langsomt går det under korrekt lagring og omvendt, hvis man altid parkerer udendørs. 
Benzin og kemikalier angriber også. Det er altså vanskeligt at angive noget konkret. Mange 
fabrikanter råder allerede til skift efter 5 eller 6 år. Michelin anbefaler at lade en mekaniker 
se på dækkene årligt efter 5 år. Efter 10 år skal man skifte uanset hvor godt dækket ser ud. 
Continental anbefaler skift efter senest 10 år; men anbefaler under vejs have et øje på dækkets 
tilstand.

Fra Das Motorrad d. 19. januar:
Om skyldspørgsmål i forbindelse med uheld. Ja, nu må jeg undskylde lidt på grund af  alle 
de presseting, jeg har fra tyske blade. Nu er det jo sådan, at man til små penge på den anden 
side af  grænsen kan få store mængder af  interessant læsestof  til mange timer f.eks. på f.eks. 
sofaen. Det benytter jeg mig så af. Nu er der så skrevet om et særligt udfald af  en dom i 
forbindelse med et uheld. Det rykker lidt ved, hvad jeg troede. Der er noget, der hedder EU 
ret. Denne gælder også i Danmark. Om dette udfald også kunne forekomme her ved jeg ikke, 
man skal dog ikke blive overrasket.
En motorcyklist overhaler en kolonne af  biler. Midt i overhalingen svinger en forankørende bil ud til overhal-
ing og vælter motorcyklisten. Bilisten orienterer sig ikke. Motorcyklisten har intet gjort forkert; men derimod 
fulgt de gældende regler. Han får 20% af  skylden. Han bliver dømt medskyldig, fordi han udførte en overhal-
ing. Det kunne han have ladet være med.
Sådan en dom er forsikringsselskaberne glade for. Så er der indtjent selvrisiko til gavn for 
kasse1.

Folk, der kan se er alligevel blinde bilister: Das Motorrad d. 
19. januar.
Fra videnskaben: Hvorfor opfatter så mange bilister ikke, at der kommer en motorcyklist 
mod dem, selv om de kikker lige direkte i den retning, hvor motorcyklisten er. Den såkaldte 
”Uopmærksomhedsblindhed” efterforskes i denne tid af  australske forskere. Denne blindhed 
fører til uheld af  den hyppigste slags blandt de to typer af  køretøjer. Man har bl.a. fundet 
ud af, at denne blindhed kan skyldes, at hjernen simpelt hen udblænder situationen, fordi 
bilisten helt grundlæggende ikke regner med tilstedeværelsen af  en motorcyklist. En af  kon-
sekvenserne er, at der til køreundervisningen skal indgå konkret optræning af  bilister vedr. 
omgang med motorcyklister. Ligeledes skal motorcyklister have optræning i udvikling af  en 
”hjerneradar”, så man er i stand til at se situationer i god tid og opfatte, hvordan disse kan 
udvikle sig

Regler fra Nepal:
Den nepalesiske regering har her i januar givet nye regler for bestigning af  Mount Everest, 
der er verdens højeste bjerg. På grund af  flere fatale ulykker er det nu ikke længere lovligt bl. 
a. for blinde og folk, der mangler begge ben, at bestige bjerget.
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Der er altså tale om sidevognskøretøj, der kun bruges til ligfærd. Skattevæsenet tolkede reglerne 
bogstaveligt således, at afgiftsfritagelse kun gjaldt biler. Landsskatteretten tolkede ud fra, hvad der var menin-
gen. Der skulle således ikke svares afgift. 
Der er er til støtte for påstanden en henvisning til en artikel fra Kristeligt Dagblad. En rust-
vogn er historisk set ikke er en bil, men derimod en hestetrukket vogn. Ordet "rust" stam-
mer fra Tyskland, hvor det i ældre tid betød udrustning eller at forberede sig. Når datidens 
konger og storfyrster skulle transporters rundt i landet, skulle bagagen, maden og den mil-
itære udrustning medbringes i en separat vogn, med tiden kaldet rustvognen. Senere begyn-
dte man også at bruge vognene til at transportere rustninger og ammunition ud til soldaterne 
ved fronten. Samme vogn tog man de døde soldater med tilbage. Dermed fik rustvognen sin 
forbindelse til døden. Siden 1900-tallet har ordet været brugt i den betydning, som vi kender 
det i dag.
I Danmark er indregistreret motorcykler, der er fritaget for afgift, som udrykningskøretøjer, 
idet bl.a. den privatejede ambulanceoperatør G2 har fået afgiftsfritagelse for en "akut-
motorcykel". Der er udstyret med en hjertestarter. Der er således i forhold til andre typer af  
køretøjer ikke skelnet mellem motorcykler og biler i relation til reglerne i registreringsafgift-
slovens § 2. Der er derfor heller ikke belæg for at antage, at afgiftsfritagelsen for rustvogne i 
bestemmelsen skal begrænses til alene at omfatte biler. Denne fortolkning er både for snæver 
og forkert. Både i Danmark og de nærmeste nabolande findes rustvogne, som ikke er biler

Vort sejeste medlem 
John begraves. Det er d. 
25. september 2015 fra 

Åbenrå.

Om registreringsafgift på motorcykel til transport af døde 
ved begravelser, altså en ”Rustmotorcykel”. 

Nabostridigheder er dødsens farlige.
Jydske d. 14. januar oplyser, at nabokrige koster menneskeliv. Instituttet for Folkesundheds-
videnskab og Center for sund Aldring, begger fra Københavns Universitet redegør for det. 
Et studie varende over 11 år over midaldrende danskere godtgjorde en dødelighed, der var 
tre gange højere for for mennesker i konfliktfyldte naboskaber end for andre. Det kan så un-
derbygge det fornuftige i medlem Porno Kajs metode, hvor en strid afsluttes med: ”Du får 
ret og jeg får fred”. Farligt må det så være at være retshaverisk og evt. kontrær, med mindre 
man har en drøm om hurtigt at komme væk fra denne verden.
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Maj

Juni
Lørdag d. 9. juni 
Mølleløbet. Se inde i bladet.

Lørdag d. 16. juni kl. 10 
Storkebyen Bergenhusen. Fra Bold-
erslev rasteplads kl. 10.00. Se inde i 
bladet.

Onsdag d. 20. juni kl. 18  
Grill tændt i Genner, Nørreskovvej 24 
kl. 18. Bestik og mad har man selv med.

D. 2. og 5. maj  
Orienteringsløbet. Se Kubikken fra 
februar side 5 eller ring til Knud Oluf  
på 53 16 00 48.

Kristi Himmelfart d. 10. maj
Neubrandenburg-turen er fyldt op.

Juli
Søndag d. 1. juli kl. 10  
Steens jordbærtur. Afgang kl. 10.00 fra 
stranden i Åbenrå.

Onsdag d. 11. juli kl. 19 
Grillaften hos Henning Thiesen Nør-
regade 13 i Guderup. Meld til på tlf. 
42409397 eller 61859413. 

Lørdag d. 21. juli 
Touring Camp. Se inde i bladet. 

Onsdag d. 1. august kl. 18.30 
Grill i Åbæk. Vi mødes på Bolderslev 
rasteplads kl. 18.30. Kurt Olsen tager os 
med på en lille afstikker.

August

Nogle af  andres arrangementer (man skal 
selv holde nærmere øje med tider og steder):
• MC Kæden åbent hus 5 maj i Hardeshøj.
• Süderlügum MC dage d. 6. maj.
• Brede MC 35 års jubilæum (træf) 5 maj.
• Duerne åbent hus med gris 19 maj. Åbenrå.
• Oldtimerløbet i Gråsten. 26/5.
• Alsheimertz åbent hus 7 juli. Nordborg.
• Mad Cartoons Jyndevad 4-5 august. 
• Honda Classic, Flensburg Tydal. D. 11/8.

SMCC 
trøjer og 
Caps. 

Husk at 
bestille hos 
Allan.

SMCC på Facebook
Så er der oprettet en Facebook profil 
for SMCC. Søg efter:
Sydjysk MotorCykelClub SMCC

Formålet med profilen er primært at 
kunne lægge billeder op "her og nu" og 
kunne udbrede kendskabet til SMCC.

Begivenheder og 
oprettelser af  ture 
mm. hører til på vores 
nye hjemmeside.

Langt fra alle af  vores medlemmer er på 
Facebook. 
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Kørsel fra Åbenrå strand 
kl. 19 på onsdage: 
Husk de ugentlige onsdagskøreture 
fra parkeringspladsen over for stran-
den i Åbenrå er allerede startet:).

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

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

Kirsten og Kaj hørte til de få, der var på motorcykel til gule ærter.

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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Ikke alle i Italien retter sig efter styrthjelmspligten (Napoli).
I redaktørens unge dage vægrede pigerne sig ved at bruge styrthjelm. 
De mente, at deres hår blev helt fladt. Det er nok det samme her:)

Redaktøren har selv taget billedet i Napoli.


