
Kubikken-

Sydjysk MC-Club

August 2019

Kaj, som vi husker ham.



-Kubikken2

Ansvarsområder specielt:
Henrik Frandsen.  Webmaster 
Tlf. 28717023. Mail: info@frandsen-foto.dk.  
Steen H. Eriksen:  Markedsføring.
Karina Lund Jensen, tlf. 20 27 07 45/60 94 64 65, mail: 
quizzikvinden@hotmail.com.  
Kontaktperson til MC-klubberne i ”Sydregionen”.

Redaktion:
Poul Petersen
Layout: Merethe Lyck Nielsen.

Bankkonto:
Arbejdernes Landsbank, Sønderborg: Kontonr. 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. Mobil: 29 85 58 20. Mail: pp@eucsyd.dk
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Elke og John ænser 
kun deres iskaffe på 

Hexentantzplatz, Harzen

Redaktørens firkant
Ellers anvendes SMS på min mo-
biltelefon eller fastnet med numre 
angivet på side 2. Jeg skal gøre mit 
bedste. Fastnet virker bedst for mig.

Fra formand og redaktør: Min 
mailadresse har altid været den i bladet 
angivne.

Jeg er blevet 70 år og stopper med 
at arbejde, hvorfor min hidtil brugte 
arbejdsmailadresse ikke dur på længere 
sigt. En ny god en vil fremkomme på 
hjemmesiden og fra næste blad. Hold 
øje ---.

Fødselsdage 
og lignende 
og til lykke: 
Helge fra Guderup 
blev 60 år d. 19. 
maj.
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Lederen
Det er vigtigt, at SMCC udvikler sig hele 
tiden. Vi kan desværre se, at især efter 
hver kontingentbetaling, mister vi en del 
medlemmer. Tilsvarende nye medlem-
mer skal hentes ind. Det er vigtigt, at 
kendskabet til klubben udbredes. Den 
bedste måde er at få udenforstående til 
at deltage. Hvis I kender nogle motror-
cyklister, så få dem med til vore arrange-
menter. De behøver ikke at være med-
lemmer. Det bliver de, hvis de føler sig 
velkomne. Medlemmernes arrangerede 
arrangementer er gode til formålet.
Varme hveder er eksempelvis et med-
lems arrangement. Det er altså dem, der 
er vigtige. Af  samme slags har vi i juni 
Karens mølleløb, Bjarne Becks køretur, 
Pia og Henriks grill på vingården, og Iris’ 
storketur til Bergenhusen. I juli fortsæt-
ter det med arrangementer arrangeret af  
medlemmer så som Lilian og Hennings 
grillaften i Guderup. Sådan har det kørt i 
mange år og kun med få justeringer.
Vi har tænkt på at afholde et klubbetalt 
lille træf. Vi kunne kalde det overskud-
stræf.
Der skete jo følgende. Vi nåede 50 års 
jubilæet. Det skulle holdes, og det ville 
nok blive dyrt, og det ville heller ikke 
gøre noget. Samtidig steg jo Post Nords 
porto med flere niveauer, så klubkontin-
gentet nok ville ende med at være i un-

derkan-ten. Vi anmodede generalforsam-
lingen om at måtte sætte årskontingentet 
op med 50 kr. Det fik vi lov til. 50 kr. var 
jo kun halvanden hotdog, så det skulle 
nok gå. Kasserer Erika er bestyrelsens 
nøjsomme sjæl. Hun mente, at vi kunne 
tilgodese klubkassen ved selv at køre 
blade ud i de nærmeste områder og så 
lade Post Nord om de dyre og umulige. 
Til jubilæet havde vi besluttet mad og vin 
i ubegrænsede mængder til alle deltagere, 
om de var medlemmer eller ej. Prisen var 
kun 150 kr. pr. deltager. Det viste sig, at 
jubilæet økonomisk kom til at hvile i sig 
selv og at bladudbringningen var langt 
mere profitabel end forudset. Det har 
betydet, at klubkassen er godt polstret og 
at vi ville give lidt tilbage.
Der er kommet lidt ud om dette her, og 
der har været kritiske røster gående ud 
på, at de, der ikke kan deltage derved 
snydes. Problemet kendes jo overalt i 
samfundet. Bare se med det kongelige 
teater, hvor de, der ikke kommer der 
betaler, for noget de ikke bruger. Selv 
om vi lever i en nulfejlskultur, hvor vi 
er bange for at blive kritiseret, har vi 
besluttet at fortsætte med projektet. Det 
er planlagt til at løbe af  stablen d. 4.. til 
6. oktober. Vi arbejder på det, men er 
lydhøre for kommentarer. 

Porno Kaj er død d. 14. juni i en alder 
af  76 år. 
Kaj var gennem årene kendt i de fleste 
kredse. Det skyldtes hans venlige væsen, 
hans interesse for alt muligt, og at han 
deltog i det hele så snart det kunne lade 
sig gøre. Naturligvis var han med til at 
starte SMCC og deltog således i den 
første generalforsamling. 

Kaj var et interesseret menneske og 
inviteret som kær gæst alle steder til 
alle tider. Kaj var til sidst svagelig. Kaj 
efterlader en søster og to brødre. 
Billedet på forsiden viser Kaj som vi 
husker ham, nemlig i en diskussion om 
et eller andet principielt eller noget fra 
avisen.

Kaj Hansen, Søgård er ikke blandt os længere.
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På Facebook kan brugerne holde sig 
opdateret om hinandens liv, danne 
netværk i alverdens interessegrupper og 
iscenesætte ’deres gode liv’. Virkemåden 
ligner lidt følgende: Man kan demon-
strere sit heldige liv for alt og alle.
Der oplyses, at 80 % af  danskerne er 
på Facebook. Den har måske overtaget 
noget fokus fra hjemmesiden.
Faktum er dog, at Facebook engagerer 
en masse mennesker omkring aktiviteter 
i vores klub. Disse mennesker ville ellers 
af  mange grunde ikke være kommet til 
orde, fordi en computer er fremmed for 
dem. Det er de så kommet nu. Er det 
så årsagen til, at så få som 3 til 4 per-
soner ud over Henrik, selv sætter ting 
på hjemmesiden og som Henrik i øvrigt 
bruger oceaner af  tid på og som så ikke 
er lønsomt. Alt det kan diskuteres. Jeg 
mener, at det altid har været sådan, at 
aktørerne var disse få. Opslagene på 
hjemmesiden er der imod rigtig mange 
og stort set uforandrede.
Den gang SMCC’s brug af  Facebook 
var til diskussion, advarede medlemmer 
mod dette forum. Bestyrelsen valgte 
alligevel at tage det op, fordi det efter-
hånden var en dominerende størrelse. 
Vi var altså blevet gjort opmærksom 
på risikoen. Vi har således på en måde 
ladet give los og tilladt en eller anden 
balance at indfinde sig. Den balance 
er måske kommet og som webmaster 
Henrik lufter, er justering af  arbe-
jdsmåderne måske aktuelle.
Af  medier til omverdenen har vi altså 
tre:
1: Det gamle blad Kubikken.
I gamle dage gjorde Kubikken det ud 
for alt. I dag er Kubikken for dens 

Hjemmside, Facebook og lidt 
panderynker:

redaktør et symbol på klubben og lidt et 
pædagogisk talerør til folk, der er inden 
for den rækkevidde. Den videregiver ge-
nerelle og helst interessante oplysninger 
om teknik og fra vores samfund. Jeg 
kunne godt tænke mig, at mange andre 
end Knud Oluf  og jeg tager ting op her. 
Og så har vi.
2: Den særdeles nødvendige hjemme-
side.
Hjemmesiden har overtaget, hvad Ku-
bikken før stod for. Mange følger med 
her. Den holder klubben i balance med 
vigtige oplysninger fra dag til dag. Klub-
ben i sin nuværende form kan slet ikke 
køre uden den. Hvordan man styrer 
hjemmesidens udformning efterhånden 
som informationssamfundet udvikler 
sig, kræver Fingerspitzengefühl inden 
for navigering. Samfundsudviklingen 
lader sig ikke skubbe. Hjemmesiden 
styrer på en måde klubben og dens 
aktiviteter.
3: Facebook.
Facebook er den mest besøgte af  sin art 
på verdensplan og efter sigende med 2 
milliarder deltagere og 250 tusinde nye 
brugere hver dag (Wikipedia). Den er 
måske en ”Pjankeside” og det er nok 
korrekt for meget af  indholdet; men 
den glæder mange. Jeg tror, at vi må 
leve med de nødvendige justeringer, 
som verdens udvikling påbyder.
Det er mit håb, at vores webmaster, 
der har det rette talent, vil fortsætte og 
udvikle sit arbejde, så hjemmesiden op-
fylder sit primære mål og at jobet bliver 
så ukompliceret, som det nu er muligt. 
Hjemmesiden kan ikke undværes.
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Lidt om nogle af de kommende 
arrangementer:
Onsdag d. 7. august: Grill i Åbæk.
Vi har altid haft en fællestur i forbindelse med dette arrangement. Kurt Olsen har i 
de seneste år ført an og vi har startet i Boldferslev fra rastepladsen. Kurt har fores-
lået, at vi stopper med det. Og det gør vi så. Argumentet er, at de fleste tager direkte 
til Åbæk og at holdet fra Bolderslev er blevet for lille. Tak til Kurt.

 
Lørdag d. 17. august. Pistolskydning i Bolderslev.
Lørdag d. 17. august. Pistolskydning i Bolderslev. Afgang kl. 9.30 fra Bolderslev 
Rasteplads.
Bent Holm og Tonny Sztuk er medlemmer af  Bolderslev Skytteforening. De har 
igen i år inviteret os til en prøvedag på Enghøj Skydebane, hvor vi kan prøve vore 
evner med pistol af  typen kaliber 22, 9 mm og 357 Magnum. Der vil også blive 
lejlighed til at skyde med gevær.
Hele arrangementet koster mellem 100 og 150 kr pr. person inkl. pølser, krudt og 
drikkelse.
Tilmelding hos Bent Holm senest 7 dage før på tlf. 23 74 05 61.

Rømø Motorfestival d. 31. august og 1. september:
Vi finder selv følgskab med andre, eller vi mødes der ovre. Se mere på hjemme-
siden.

Lørdag d. 28. september: Sort Sol.
Vi starter fra Bolderslev rasteplads kl. 16.
Bent Holm vil igen i år tage os med på en fantastisk tur. Husk passet.
Efter, at vi er stoppet med afslutningen på Christies i Sønder Hostrup kører vi 
tilbage til Gasthaus Utspann i Schafflund. Når vi starter aftales antallet af  spisende 
og Utspann får besked.
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Fredag d. 4. til søndag d. 6. oktober: SMCC 
hyggetræf.
Fredag d. 4. til søndag d. 6. oktober: SMCC hyggetræf. ER OK NU
Det er på Spejdergården Ringvej 6A, 6230 Rødekro (GPS koordinater 55.062735, 
9.328492)
Der vil være åbent fra fredag aften kl. 19 og til søndag morgen after morgenkaffe 
og oprydning.
Prisen er 50 kr. pr. deltager uanset tidspunkt. Ikke medlemmer er velkomne og 
betaler den samme pris.
Arrangementet vil være af  høj kvalitet. Det er nemlig vort mest aktive medlem, 
Karen Jensen Dam, der står for det. Vi håber, at so mange som muligt vil deltage. 
Vil man kun deltage om lørdagen er det helt fint og man må deltage i fællesspisnin-
gen på lige fod med alle andre.
Tilmelding senest mandagen før til Karen på SMS: 21 77 19 50 eller mail: kajenda@
hotmail.dk

Lørdag d. 12. oktober: Skaldyr i Husum.
Afgang fra Bolderslev rasteplads kl. 10.00. Poul har arrangeret en fin tur gennem 
Sydslesvig.

Onsdag d. 23. oktober. Øster Højst. Slås sammen 
med ”Sidste onsdag fra Åbenrå Strand”.
Vi mødes ved kroen og tager dagens ret. Har man særlige ønsker, så hold øje med, 
hvad kroen kan servere og giv besked, når du tilmelder dig til Poul senest d. 18. 
oktober. Husk, at beskeden skal være på SMS med nr. 29855820 eller mail med 
adressen: pp@eucsyd.dk De folk fra stranden, der ikke er medlemmer, må vi finde 
på noget til sammen med kroen. Det skulle nok kunne lade sig gøre.
Er der dårligt vejr, kommer man bare i bil.

Onsdag d. 6. november. Klubaften hos Owe.
Der er i sine teorilokaler på Søndergade 7 i Guderup. Der er almindelig hygge, hvor 
en god MC-ferie kunne præsenteres og lidt trafiksnak komme på bordet. Det koster 
20 kr. pr. person. 
Meld til hos Poul. Se side 2.

Åbent hus hos Kajs MC den 6. april:
Det var et større arrangement. Der kom rigtig mange fra vor klub. Kirsten og Kaj 
har været medlemmer siden starten og Kaj er æresmedlem. Flere af  vore aktiviteter 
tager udgangspunkt fra deres adresse. Vi skal støtte op om dem.
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Stumpemarked i Brunde ved Rødekro d. 13. april.
Ove Julius er aktiv omkring stumpemarkedet i Brunde. Han spurgte, om det ikke 
var en idé om SMCC satte en stand op til hvervning af  medlemmer. Som sagt så 
gjort. Steen var på pletten som arrangør og han havde lavet en fin stand. Karina 
hjalp på dagen og Owe Johannsen havde stillet en BMW K1100 RS op, der var til 
salg. Der var en hektisk aktivitet omkring standen og vi fil 1 nyt medlem. Ellers var 
det mange besøgende, der var medlemmer af  vor klub. Man så det bl.a. på alle de 
SMCC caps, der bevægede sig rundt.

Esbjerg skærtorsdag:
Der er ikke kommet stof  til redaktionen om dette arrangement. Steen nævnte, at 
der var mødt over 3000 motorcykler.

20. april. Tønder påskelørdag.
Der er ikke så meget at sige om arrangementet i Tønder ud over, at der på grund af  
det gode vejr var proppet med motorcykler.

Mikes nye sidevognsekvipage, 

Nogle har fået ny motorcykler: 

Jacks nye Triumph 1200.
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21 april. MOGO i Husum.
Vi tog 9 personer fra rulletrappen mod MOGO i Husum her 1. påskedag.
Antallet lyder ikke af  meget; men vi må huske, at mange af  medlemmerne
var i Esbjerg skærtorsdag og i Tønder påskelørdag. Hvad kan man forlange.
Vort lille antal blev opvejet af  de tusindvis af  andre MC-ister.
I øvrigt har vejret i hele påsken været uforligneligt.
I Robert -Koch-Strasse med åbent hus hos forhandlere og TÛV samt minirace, var 
der tæt pakket.Pølser, pommes og drikkelse var der i overflod. Der var alkoholfor-
bud, så Hans-Werner Wolff  mente, at han havde smagt bedre øl tidligere.
Omme på Marktplatz i selve byen ved kirken, var der om muligt endnu mere tæt 
pakket. Ud over velsignelsen var der forskellige foranstaltninger.

Sheltertur til Årslev hos Birthe og Peter d. 1. maj.
Birthe var 
selvfølgelig 
hjemme 
fordi det 
var 1. maj. 
Det er 
arbejdernes 
kampdag. 
Vi fik 
demon-
streret 
Peters 
nybyggede 
shelter. Det 
var flot 
og af  høj 
kvalitet. 
Der var 
hynder og 
alt muligt. 
Jeg er sik-
ker på, at man kan leje shelteret af  Birthe og Peter; men det er ikke sikkert, at det er 
billigt.

5. maj. Motorradtag I Süderlügum.
Der er ikke kommet stof  til redaktionen om dette arrangement. Der var lidt 
på hjemmesiden; men det lød ikke af  så meget. Det afholdes vist formelt af  
handelsstandsforeningen.
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Glædeligvis var der flere af  vore nye 
medlemmer med. Man bestiller selv 
hytter og finder selv ud af  hvem, der 
følges.
Den store fællestur blev aflyst på grund 
af  formiddagens dårlige vejr. Op ad 
dagen blev det bedre.
Aftenens kulinariske eventyr blev sat 
på benene af  Steen. Han vandt jo det 
gyldne piskeris sidste år. Steen er jæger 
og kom med rådyrkød leveret af  2 styk-
ker vildt.
Steen var godt støttet af  sovsegruppen, 
waldorffsalatgruppen, svampegruppen 
og borddækningsgruppen.
Medlem Frank Madsen, der er profes-
sionel kok og har lavet mad til dronnin-
gen, styrede amatørerne, og sørgede for, 
at prikken over i-et kom på plads. Fra 
grupperne blev udtrukket ihærdigheds-
vindere. Her vandt en fra hver gruppe, 
og det blev Hans Jørgen, Bent Jensen, 

Vi var fra d. 26. april 26 personer på Svinkløv 
Camping.

Vivi og Bjarne Bech, De modtog hver 
den gyldne grydeske. Som helt uover-
truffen aktør vandt Vibeke førstepræ-
mien, der er det det gyldne piskeris. 
Vibeke har været aktiv hvert eneste år.
John viste sig som morgenmand. Han 
ryddede op i festlokalet, så da Steen 
kom for at rydde op, var alt for længst 
klaret. Allan skal også have stort applaus 
for sine SMCC hatte (man skal vist sige 
caps i dag). De har været en stor succes 
og de lyste op over alt på pladsen.
Men ellers: Vi begyndte egentlig med 
disse forårsture for mange år siden på 
Hjardemål Klit Hotel. Det ligger 15 km. 
nord for Thisted. Her var der ålespis-
ning og dans. Det stoppede i 2004, da 
værterne solgte hotellet.
Efter den tid har vi brugt Svinkløv 
Camping, dog med en enkelt afstikker 
til Thyborøn.

Steens 
festmiddag.
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Heldigvis har Karina og Bent et stort 
hus.
Endnu en gang tak til værtsparret for 
arrangementet. Vi var, sagde de, 45 
personer.
Det er ny rekord og heldigvis var der en 
del nye medlemmer med.
Hyggeligt var det og Karina sagde, at 
de gerne vil holde arrangementet igen 
næste år. 

Hvorfor egentlig varme hveder: Særligt 
to traditioner er knyttet til store beded-
ag og aftenen før.

Varme hveder 16. maj:
Mest kendt er skikken med at spise 
lune hveder store bededagsaften. Bag-
grunden er, at end ikke bagerne måtte 
arbejde fra solnedgang aftenen før store 
bededag og hele den følgende dag. Der-
for kom de helligdagen i forkøbet ved at 
bage ekstra store hvedeknopper dagen 
før, som folk så kunne købe med hjem 
til at varme og spise dagen efter. Det 
blev imidlertid hurtigt til, at hvederne 
blev spist samme aften – medens de 
endnu var lune og sprøde. Skikken kan 
føres tilbage til midten af  1800-tallet, 
men er sandsynligvis ældre.
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Hele historien bag Nydambåden og 
historien bag den kopi af  båden, som vi 
var ude at se, er beskrevet i Kubikkens 
maj-nummer side 9. Tak til Guffe og 
Jaguarklubben og ikke mindst til Jørgen 
Lind fra Nydamselskabet. Han var en 
formidabel fortæller. Billig har båden 
ikke været. Bare tegningerne ville Na-
tionalmuseet vist have 400.000 kr. for. 
Det endte med millioner kr. her og der 
med de byggede huse til projektet mm. 
Meget velvillige havde Statsskovene 
også været omkring det at fremskaffe 
egetræer. Danfoss var generøs med 
penge.
Jørgen Lind sagde i øvrigt: Som bekendt 
er den originale Nydambåd på Gottorp 

D. 22. maj. Nydambåden og vores besøg:
Slot i Slesvig, altså Tyskland. Tyskerne 
er meget mere stolte af  skibet end 
danskerne nogensinde ville være. De 
føler ejerskabet. Skibet blev jo fundet 
før 1864, hvor Sønderjylland hed Her-
tugdømmet Nordslesvig. Området blev 
Tyskland efter 1864. Det originale skib 
er fra perioden, der hedder Germansk 
Jernalder, altså 700 år før vikingetiden.
Men ellers: Vi var en hel del Jaguar biler 
og rigtig mange motorcykler. Jeg kørte 
bag ved sammen med Knud Oluf  og 
hans sidevognsekvipage. Rækken var så 
lang, at begyndelsen på rækken kunne 
ikke ses nede bag fra.
Det var meget vellykket.

Guffes Jaguar. Tvejr i sit rette element

Rækken af  
MC-er på vej 

til Nydam 
båden.
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SMCC er vigtige hjælpere i denne sag. 
Vi har været med til at starte det op for 
næsten 30 år side. Margit fra Tandslet 
var drivende kraft fra vor side sammen 
med Lions Bjarne Hansen og Bjørn 
Hansen. Lige siden har vi været hjæl-
pere med opsætning og nedtagning, 
trafikrgulering og at tage dommert-
jansen. Teddy har været meget aktiv i 
mange år lige som Peter Rudolph. Colin 
og Thomas fra Felsted har gjort stor 
indsats med op- og nedtagning samt 
trafikregulering.

I år var Oldtimerløbets specialtemaer 
Ford A og motorcykelmærket BSA. 
Dansk BSA klub var repræsenteret ved 
deres formand Peder Jensen, næstfor-
mand Niels Nielsen og BSA klubbens 
redaktør Otto Uldum. På bagsiden af  
dette blad ses Niels Nielsen og hans 
Elin. Han er også medlem i SMCC og 
bor i Vester Sottrup. Dansk BSA klub 
har i underkanten af  700 medlemmer i 
Danmark. Undertegnede redaktør Poul 
af  dette blad er også medlem af  Dansk 
BSA klub og har været det siden begyn-
delsen af  1980-erne.

Lørdag d. 25. maj var der Oldtimerløbet 
i Gråsten.

Rømø Motor Festival voksede nærmest 
ud af  rammerne på Lakolk - med 
kilometerlange køer som resultat. Årets 
udgave blev den klart største Rømø 
Motor Festival til dato, og arrangørerne 
fejrer resultatet - men beklager samti-
digt over for de fans, der måtte vente i 
timevis for at nå frem.
LAKOLK: Rømø Motor Festival 
druknede næsten i egen succes. Den 
tredje udgave af  det historiske motors-
portsarrangement på Lakolk trak et så 
stort tilskuertal, at trafikken til Rømø og 
på hovedvej 11 gik helt i stå.
Ifølge den officielle pressemeddelelse 
fra arrangørerne, kom der et anslået 
deltagertal på 20.000 for at se motor-

cykler og biler fra 11 lande køre løb på 
Lakolks strandsand. En kæmpe succes 
- men også en succes, som lægger op 
til mere arbejde på det trafikale plan, 
erkender Rømø Motor Festival i en 
udsendt pressemeddelelse.
Festivalen beklager, at nogle entusiaster 
aldrig nåede frem til stranden på grund 
af  de meget lange køer fra fastlandet og 
ud over dæmningen. Festivalen vil gøre 
sit yderste for - i samarbejde med myn-
dighederne - at finde brugbare løsninger 
på de trafikale udfordringer. At lave den 
optimale festival er en proces, og der 
er hele tiden nye erfaringer og udfor-
dringer, skriver de. Hvad de løsninger 
indebærer, er der endnu intet bud på.

Om Rømø Motorfestival: Fra Jydske sidste år: Jagter 
løsninger på trafikale problemer

Fra pressen:
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34 personer var vi tilmeldt. Den offici-
elle afgangstid var Kristi himmelfarts-
dag d. 30. maj kl. 9.00. Der blev kørt 
fra rulletrappen ved Kruså i forskellige 
hold.
John Iversen og Elke fra Høruphav 
samt Jan ”Kok” Felstedskov og un-
dertegnede slog os sammen til en tur 
til bestemmelsesstedet: Hotel Ursula, 
Moltkestrasse 10 i Bad Sachsa. John 
og Elke havde til senere brug lånt en 
lejlighed der nede. Her skulle de være 
nogle dage.
Vi ville have god tid og kørte allerede 
onsdag d. 29. Vi ville tage en rute ned 
langs den tidligere zonegrænse fra 
Travemünde ved Lübeck og ned over 
via Salzwedel, hvor vi havde booket ho-
tel. Vi havde bestilt asparges med skinke 
og sauce hollandaise.

Turen er vist ved billedet. Med færger 
kom vi over Slien ved Mysunde og over 
Elben ved Darchau. Floden var her 
den såkaldte ”Indre tyske grænse”, altså 
zonegrænsen.
Men første pause var helliget en ”brat-
wurst” på Restaurant Grüner Jäger syd 
for Eckernförde. Elke oplyser her, at de 
har glemt nøglen til lejligheden, så hvad 
nu?
Løsningen lå lige for. Vende cyklen og 
køre de godt 100 km til hjemmet efter 
nøglen og så for fra. Vi ville så først ses 
i Salzwedel. Jan og jeg fortsatte alene. 
Vi havde pause på en ø ved Elben. Her 
var byen Hitzacker. Her er ”Hollands 
prins Henrik” født. Han hed Claus von 
Amsberg og var i 37 år prinsgemal til 
dronning Beatrix af  Nederlandene. 

Steens Kristi himmelfartstur til Harzen.

Poul og Claus 
v. Amsberg.
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Det var meget 
kontroversielt, 
idet Tysklands 
dårlige behan-
dling af  Holland 
under krigen 
ikke var glemt. 
Claus havde som 
dreng været Hit-
lerjugend. Der 
var i Hitzacker 
opsat en buste 
af  Claus von 
Amsberg. Man 
var stolte af  det. 
Han endte med 
at blive ret pop-
ulær i Holland 
og han fik den 
danske Elefantorden i 1975.      
Så var der det med aspargesene i Salz-
wedel. Køkkenet var lukket på grund af  

sygdom. Vi mener, at det var løgn og at 
det i stedet var for dyrt at lave retten til 
os få folk. De sagde, at vi kunne få as-

Zonegrænsen krydses.

Klar til 
lørdagens 

tur.
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pargesene på Restaurant Amadeus. Der 
var reklameret med store skilte; men det 
kunne vi da ikke få. Ja, men hvorfor så 
al den reklame for aspargesene?? Hum-
bug og svindel.
Næste morgen, altså d. 30. maj gik turen 
med en afstikker til Marienborn. Her 
var DDR’s transittoldsted for trafik over 
zonegrænsen. Hele øvelsen for DDR 
regimet var at forhindre folk i at flygte 
fra arbejderparadiset og til det frygtelige 
kapitalistiske og dekadente vesten. Vi 
gennemgik det interessante museum. 
Nå, videre til hotellet i Bad Sachsa. Selv 
om vi var 2 dage under vejs var vi de 
sidste, der dukkede op.
Til dagen efter havde Steen arrangeret 
fællestur til hængbroen ved Rappbode 
Talsperre. Imponerende at køre bag 

den store flok af  SMCC-er. 34 personer 
havde meldt sig på. Det var interessant 
og mange var der i lang tid. Efter det 
gik gruppen i opløsning og folk fulgte 
deres individuelle ønsker. Aftenhyggen 
foregik udendørs. Der var piger med og 
vi drak vin, men der var ingen sang. Jeg 
tror gerne, at man ville; men det er jo 
nok en hæs forsamling.
D. 1. juni er jo efter kalenderen den 
første sommerdag. Det var godt nok 
også op til 25 grader. Vor lille gruppe 
kørte ud til Hexentanzplatz i Thale, 
hvor det meste af  eftermiddagen gik. 
Der efter gik det hjemad med en afstik-
ker op til ”Drei Annen Hohne”, hvor vi 
kunne se damplokomotiver i fuld funk-

Hygge på Sternberghaus trækulsbrænderi.
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tion. Om aftenen var der igen hygge og 
det var sidste aften. Mange gik tidligt til 
ro, da det var hjemtur næste dag.
Jan og jeg fulgtes. Vi hørte kl. godt halv 
ni og var hjemme i Nordborg kl. godt 
13.30. Vi havde kun et stop og det var 

 

Kort over tur.

tankning ved Harburger Berge lige syd 
for Hamborg. Der var kø ved et par 
Bausteller samt ved trafikuheld. Jeg 
havde kørt i alt 1350 km.

Poul
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Arrangør var medlem Karen Jensen 
Dam.

Arrangementet hedder ”Mølleløbet” og 
emnet var ”Havne”.
Forvirringen hænger sådan sammen, 
at det første mølleløb i sin tid var fra 
Svenstrup Mølle med morgenkaffe. Der 
af  navnet. Denne gang var der, som det 
nu er standard, start med morgenkaffe 
fra Kajs MC i Sønderborg. Det deler vi 
sådan, at SMCC giver rundstykker og 
smør. Kajs MC giver resten.

De besøgte havne var efter tur: Sønder-
borg, Gråsten, Åbenrå, Kalvø (madpak-
kespisning), Ballebro (retfærdigvis fordi 
vi skulle med færtgen), Hardeshøj. Her 
havde vi en lille afstikker til medlem 
Detlef  Dethlefsen. Han skulle have den 
hat, han havde bestilt. Ellers gik den til 
Ingrid og Poul i Frederiksgård.
Her gav klubben pølser med kaffe kage 
og det hele. Vi sluttede sidst på eftermi-
ddagen.
Der var godt besøgt med over 20 cykler.

Mølleløbet d. 8. juni.

Karen gør sig klar.
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August

September
Lørdag d. 28. september: 
Sort Sol. Se inde i bladet.

Onsdag d. 7. august  
Grill i Åbæk. Vi mødes ved stranden 
i Åbenrå kl. 18.30. Vi kører til Åbæk i 
fællesskab.

Lørdag d. 17. august 
Pistolskydning i Bolderslev. Se inde i 
bladet.

Oktober
Fredag d. 4. oktober til søndag d. 6. oktober 
SMCC hyggetræf. Se inde i bladet.

Lørdag d. 12. oktober:  
Skaldyr i Husum. Vi kører fra Bolder-
slev rasteplads kl. 10.00.

Onsdag d. 23. oktober kl. 18.30:  
Øster Højst Kro. Slås sammen med on-
sdagskørsel fra Åbenrå. Se inde i bladet.

Onsdag d. 6. november kl. 19.00: 
Klubaften hos Owe. Se inde i bladet.

Søndag d. 17. november: 
Generalforsamling hos Owe. Mere i 
novemberbladet.

November

Praktiske oplysninger:
Hvor der er krav om tilmelding: 
Hvor ikke andet er anført gælder, at sidste tidspunkt for tilmelding er tre dage 
før. Hvis andet ikke er anført så hos Poul på: SMS (29 85 58 20) eller mail: pp@
eucsyd.dk
Hvis medlemmer holder et eller andet med f.eks. fortæring:
20 kr. pr. person for f.eks. kaffe og ostemad. Hvis ekstraordinært flot med cognac 
så er højst 40 kr.

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

• Mad Cartoons Jyndevad 3-4 august. 
• Honda Classic, Flensburg Tydal. Intet træf  I år desværre.
• Alstræff  d. 16 - 18. august.
• Panthers træf: 25 - 27 august.
• Alsløbet d. 26. august kl. 9. Nørrekobbel 5, Sønderborg
• Rømø Motorfstival d. 31. August.
• Højer Fåremarked: 8-10. september 2017
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Kørsel fra Åbenrå strand 
kl. 19 på onsdage:  
Husk de ugentlige onsdagskøreture 
fra parkeringspladsen over for 
stranden i Åbenrå. .

OBS:
Hvis det øser ned aflyses turene.  
Se hjemmesiden eller kontakt  
arrangøren, hvis du er i tvivl.

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

Nærmere forklaringer til 
mødesteder.
Nærmere forklaringer til mødesteder.
• Bolderslev Rasteplads ligger på 

Hellevad-Bovvejen umiddelbart 
syd for Kohbergs Brødfabrik på 
den østlige side. Plad-sen er anvist 
ved skiltning.

• Stranden i Åbenrå er altid parker-
ingspladsen ved Gammel Flens-
borgvej og ikke under sejlet

• Rulletrappen er Tysklands første 
parkeringsplads ved kørsel over 
grænsen fra Kruså.

SMCC trøjer og Caps. 

Husk at bestille hos Allan.

Heksen fra Hexentantplatz i Thale, Harzen.
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Elin og Niels. Næstformand i Dansk BSA klub og medlem 
i SMCC.


