
Kubikken-

Sydjysk MC-Club

Maj 2019

Tøndeslagning og glade mennesker.



-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
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.: Allan Callesen Michelsen, Pileparken 18, 6230 
Rødekro, Telf: 25 13 79 14. Mail: acmichelsen@gmail.com
Suppleant: Jørn P. Branderup, Bag Hjelm 19. 6200 Åbenrå. Tlf.: 
74 62 75 25. Mail: jpbranderup@hotmail.com
Suppleant: Karen Jensen Dam, Kongensgade 36, Stollig. 6200 
Åbenrå. Tlf. 21 77 19 50. Mail: kajenda@hotmail.dk

Karina er 
sydregionsrepræsentant.

Redaktørens firkant
større og måske lidt uvedkommende 
billeder, fordi man ikke har andet. Man 
kan også finde gode historier fra andre 
medier og give dem plads. Dette blad 
består nok af  lidt af  hvert.

Undertegnede redaktør ønsker alle en 
god sæson i 2019 med mange gode 
oplevelser.

Hilsen Poul

Maj-bladet er så her. Vinter og kold tid 
er ude af  syne og der med ude af  sind.
Kubikken skal indeholde 20 sider, 
hvoraf  side 1, 2 samt 19 og 20 skal være 
i farver. Det betyder igen, at de bedste 
billeder fra den foregående periode nor-
malt får plads her. Den kolde tid bety-
der naturligvis for et motorcykelblad, at 
der er lidt tyndt besat med vilde 2-hjul-
soplevelser og tilhørende fortællinger. 
Man kan jo så pryde siderne med lidt 

Fødselsdage og 
lignende og til 
lykke: 
Allan blev 50 og alle var  
indbudt.  
Jack Bülow Nissen blev 
60 år. 
Betina Saldern blev 55. 

Alle holdt de fest. Til lykke 
og vi håber på mange år 
til jer.
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Lederen
Om problemer, der er under vejs:
Det hele er ikke benzin: Jeg kan ikke lade 
være med at have en kommentar her. 
Lidt livsvisdom har vi alle godt af:
Globaliseringen truer ligheden. Det 
skriver JV d. 21. januar. Denne gang 
er det ikke venstrefløjen, men fra be-
styrelsesformanden i AP Møller. Der 
er kommet rigdom hos os i nord og 
rigdommen på verdensplan er også 
øget. Knap så godt er, at mange føler 
sig hægtet af, og de gør brug af  deres 
demokratiske rettigheder. De sympa-
tiserer med de politikere, der lover guld 
og grønne skove, og som kommer med 
nemme løsninger på komplicerede 
problemer. Det har givet os Trump i 
USA, Brexit og partiet Alternative für 
Deutscland, der er ved at blive større 

end Tysklands socialdemokrati samtidig 
med, at autoritære strømninger bryder 
frem i flere østeuropæiske lande og de 
gule veste minsandten i Frankrig an-
griber præsidenten. Det betyder, at nogle 
tror, at verden bliver bedre af, at man 
forlader internationale aftaler og kon-
ventioner. Men hvis tilstrækkelig mange 
borgere oplever at være blevet hægtet 
af, kan ethvert alternativ bruges. Ad-
varslerne betyder, at vi skal høre efter, og 
vi må tænke på at justere kursen, inden 
alt for mange føler sig fortabte og bruger 
deres demokratiske rettigheder til at få 
os bort fra den liberale orden med bl.a. 
den frie samhandel, som jo har vist sig at 
være god for os alle sammen.

Hilsen Poul.

De fleste har ikke vinterforsikring; men 
må køre fra ovennævnte dato.
Vort seneste arrangement her i skriv-
ende stund er Tøndeslagning hos Kajs 
MC i Sønderborg. Dette afholdtes 3. 
marts. Der kom så mange, som vi ikke 
har oplevet tidligere. Det skyldes nok 
det med forsikringen.
Vi har alligevel ikke ligget på den lade 
side i ”stilleperioden” fra 1. decem-
ber. Vi har været til julefrokost hos 
Owe i Sjellerup (godt nok d. 24/11), 
Grünkohl Essen hos Honda Klassik, 
Flensborg, julestue hos Karina og Bent 
i Svejrup, nytårskaffe hos Birthe og 
John i Høruphav, gule ærter på Kværs 
Kro, klubaften hos Owe i køreskolelo-
kalerne i Guderup, kunstaften hos 

Inger Dethlefsen i Mjels og så nævnte 
tøndeslagning.
Vi har endnu mange arrangementer på 
listen, så glæd jer til annonceringen i 
Kubikken og på hjemmesiden. Ellers 
er det håbet, at antallet af  spontanture 
kan holdes lige som sidste år. Christian 
Franke Andersen, Guderup har glædelig 
vis været aktiv omkring opstart af  shel-
terture. Det er glædeligt og mere af  det.
Kør nu fornuftigt. I forhold til så 
mange andre klubber har vi været 
forskånet for alvorlige uheld på vejene 
med vore motorcykler. Man bedes dog 
være opmærksom på de annoncerede 
kørekurser. De er på hjemmesiden og 
man skal melde sig på.

Endelig: Første marts er nemlig 
kalenderens første forårsdag
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Det har jo så Allan. Han har købt Mads Jensens nye Suzuki V-Strom 1000. Vi så 
ham på den første gang til besøget på politimuseet i Kolding.

Nogle har fået ny motorcykler: 

Vi skal til Bad Sachsa. 
Det er 460 km fra 
rulletrappen. Vi bor 
på Hotel Ursula på 
Moltkestrasse 10. 
GPS koordinaterne er 
51.598140, 10.546679

Harzen blev helt op i Middelal-
deren kaldt Hardt (Bjergskov). Bjerg-
massivet er den nordligste del af  de 
tyske Mittelgebirge og omfatter samtidig 
de højeste bjerge i Nordtyskland. Flere 
delstater har andel i Harzen: Nieder-
sachsen, Sachsen-Anhalt og Thüringen. 
Fra 2. verdenskrigs slutning til Tysk-
lands genforening gik zonegrænsen 
mellem Øst- og Vesttyskland således 
gennem Harzen.

Bloksbjerg med sine 1.142 m over 
havet, er det højeste punkt i Harzen, og 
det hed sig fra senmiddelalderens tid 

Lidt om Harzen, da vi nu skal der hen i 
slutningen af måneden:

om bjerget, at det var heksenes festplads 
på Valborgsaften. Allerede bronzealde-
rens ”Himmelskiven fra Nebra” dateret 
til 1600 f.kr. fundet i Sachsen-Anhalt er 
indrettet på, at skulle sigtes ind mod 
Bloksbjerg.
Mineindustrien i Harzen strækker sig 
mindst 1000 år tilbage i tiden. Op gen-
nem middelalderen og frem til sidst i 
det tyvende århundrede, havde minein-
dustrien og udvindingen af  sølv, kob-
ber, bly og andre metaller stor betyd-
ning for egnen. Vigtige minebyer er Go-
slar med Rammelsberg samt Clausthal-
Zellerfeld.

Harzen under 2, Verdenskrig: Harzen 
havde under krigen en strategisk vigtig 
placering midt i landet (”Mittelraum”). 
Mineindustrien havde gavn af  den let 
tilgængelige og billige arbejdskraft, 
bl.a. Rammelsberg havde egen tvangsar-
bejdslejr med 350 straffefanger.

Se kortet side 20.
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Kuns numme 13 Internasjonal Fjelbytræf

D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…Dato 1/6 fra kl. 12:00

Do tæje sel MC, telt å æ glant humør mæ. Øl, vand o´ ma ka 
køfes heæ ve vos.

Vi fer mosik om etter´merran a Anders Munch og Klaes (Kim Larsen)
Å om auten mæ Almost (weltklasse)

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 

9

14.-15.-16. juni

14.-15.-16.

14/6

15/6

16/6

8.6.2019
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Fortsætter på side 8

Hvorfor det??:
Igen en lille teknik historie fra Knud Oluf  
Petersen:
Forleden dumpede der et brev ned i 
postkassen fra Færdselsstyrelsen, ved-
rørende: ”Kampagner på din motor-
cykel”.
Med venlig hilsen BMW Motorrad Nor-
therm Europe
ØRRR hvad?!!
Nå!  Jeg skulle kontakte Xpedit for nær-
mere information.
Efter en snak med værkføreren ved 
Xpedit, hvor vi aftalte en dato, jeg skulle 
komme med min MC, fik jeg at vide, at 
det drejede sig om defekte baghjulslejer. 
“OK”
Jeg gik straks ud i værkstedet og under-
søgte mit baghjul og kunne ikke mærke 
noget slør og hvis, havde jeg jo bare 
skiftet dem, da jeg altid har betragtet 
hjullejer som sliddele på samme måde, 
som jeg ser på kæde og tandhjul.
 Efter lidt mere nærlæsning af  skriv-
elsen opdagede jeg, at registreringsnum-
meret ikke var det på min F700 GS men 
på Bittens F800 ST
 “ØRRR hvad!!” Garanti-reparation på 
en over 10 år gammel Motorcykel.
Efter en megen “Frisk” tur til Ølgod 
med is og salt + spritnye dæk kom den 
på liften, hvor mekanikeren ikke kunne 
konstatere nogen form for slør eller 

mislyde fra baghjulet. Det kunne jeg 
godt have fortalt ham!
Efter en del læsning i dokumenter fra 
BMW hentede han en kasse med en 
komplet ny leje kassette (se billede)

Redaktøren takker for sådan noget. Den slags er helt uovertruffent og af  interesse for næsten os 
alle sammen. Alle læsere bedes være opmærksomme på sådanne store og små ting og se at få det 
sendt til redaktøren. Har du ikke lige noget aktuelt???  - så se at få det. 

Knud Oluf skriver: 

Tak til Knud Oluf for en fin beskrivelse med billeder 
af noget fuldstændig uventet.
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Fortsat fra side 7

Det var rart at se at 
han nøjagtig vidste 
i hvilken rækkefølge 
man udfører en 
sådan reparation, da 
det kræver at kas-
setten placeres i den 
helt rigtige position 
før demontage. Leje-
huset / kassetten 
er excentrisk for 
at kunne stramme 
remmen, og det kun 
er et ganske bestemt 
sted den kan afmon-
teres, og yderlig er 
der en meget skjult 
låsebolt som skal 
afmonteres.

Mekanikeren kunne 
ikke svare på, om 
det var selve lejerne 
eller lejehuset der kunne give proble-
mer. Hvis det er lejerne, der har for 
kort levetid, ville jeg da mene, at det var 
bedre at skifte selve lejerne. Men måske 
er arbejdet med at skifte selve lejerne 
dyrere end at skifte hele “Kassetten”.
Jeg fik også lige en reprimande om, at 
jeg ikke måtte smøre mine hjulbolte 
med aluminiumsfedt. NÅ!!, kun når 
man kunne høre gevindet “Knirke”, må 
man smøre ganske lidt på de første mm 
af  boldten.
Jeg har nu altid lært, at stålbolte i 
aluminiumsgevind skal smøres, før 
de spændes med momentnøgle, for at 
undgå rivninger. Mekanikeren sagde, at 
BMW sagde, at der var for stor risiko 
for løse hjulbolte, når der var fedt på 
gevind og konus.

Jeg fik også lige et lille “Kursus” i at 
stramme remmen korrekt, og i samme 
omgang konstaterede han, at der var en 
lille sten, der havde arbejdet sig så langt 
op i remmen, at man kunne føle den på 
oversiden, men han ville ikke fjerne den, 
da det ville beskadige remmen mere 
end at lade den side. Han malede en 
lille hvid plet på oversiden, så jeg kunne 
holde øje  med den. BMW anbefaler 
at man skiftede den efter 40000 Km, 
så efter det, skulle den jo gerne holde 
20000 Km endnu.

Hilsen Knud
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Lidt om nogle af de kommende arrangementer: 
Oldie Riders Süderlügum Motorradtag. 
Det er d. 5. maj fra kl. 9.00 til 16.00.
Mange motorcyklister og andre besøgende ses på markedspladsen. Der er musik og 
alt til halsen. Der er arrangementer for enhver alder. Vi ses bare der ovre eller finder 
nogle at køre sammen med. Lav en spontantur.

Varme hveder hos Karina og Bent, Sønderborgvej 190 
i Svejrup: 
Det er som nævnt aften før bededag. Vi mødes kl. 19. Tilmelding pr. SMS et par 
dage før hos Bent påtelefon 20 27 07 45 eller mail på: guzzikvinden@hotmail.com

Vi skal se tre tons, 23 meter langt og 1700 år gammelt 
træ.
Onsdag d. 22. maj kl. 18.30.  Arrangør er Ingolf  Lorenzen, der også er medlem af  
”Jaguar Club of  Denmark”. Klubnavnet er naturligvis på engelsk, da Jaguar-bilerne 
er noget af  det mest engelske, der findes. Gæt: Det betyder ”Danmarks Jaguarklub”.
Vi taler om at opleve Nydambåden. Den er fundet i Nydam Mose ved Øster Sot-
trup i 1863. De, som forstår sig på årstal vil bemærke, at båden er 600 år ældre end 
vikingeskibe. Det er derfor en jernalderbåd. Sønderjylland blev tysk året efter fundet 
i 1863 og båden endte på Gottorp Slot i Slesvig. Det vi ska se, er dog en efterprodu-
ceret model lavet i 2005 til 2013 af  ”Nydambådens Laug”, der er en underafdeling 
af  Nydamselskabet. Båden er døbt Nydam Tveir. Bådebyggerne havde endnu mere 
energi og byggede en ”Naust”, der er et bådehus. Det var færdigt i 2017. Nu er man 
i gang med et info-center med kaffehus. Vi mødes på stranden i Åbenrå og studerer 
hinandens ting. Kl. 19.00 kører vi sammen mod skibet. Her vil Jørgen Lind fortælle 
os historien. Vi skal selv have kaffe, brød og kage med. Der er intet krav om tilmeld-
ing. Det er en fælles klubtur 
for de to klubber. Flere af  
Jaguar-folkene har naturligvis 
motorcykel; men de kom-
mer forhåbentlig i Jaguar. Vi 
glæder os til arrangementet. 
Adressen er Sottrupskov 36A. 
Det er lige bag ved stedet 
hvor Sottrupskov Kro lå.

Læs mere på nydam.nu
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8. juni er der Mølleløbet: 
Der stadig er ikke flere møller. Karen laver en havne-tur. Som altid: Kaffe fra Kajs 
MC kl. 9.30. Vi slutter med grill hos Poul i Frederiksgård. Der er ingen tilmelding. 
Klubben giver pølserne og væske.

Om Bjarne Becks tur:
Lørdag d. 15. juni kl. 10.00: Vort relativt nye medlem Bjarne Beck laver en tur. Vi 
ankommer kl, 10.00 på hans adresse, der er Hellevad-Bovvej 2 6230 Rødekro og 2 
km nord for Hellevad-rundkørslen. Der er indledningsvis en kop kaffe og snak. Der 
efter er der en tur, som Bjarne har strikket sammen. Efterlods er der lidt på grillen. 
Tilmelding senest et par dage før på SMS eller mail på: Nr. 30 47 21 76 eller: bjarne-
beck62@hotmail.com.
Arrangementet falder desværre sammen med, at klubbens hårde kerne tager til 
Motorclub de Gasschoeve i Holland. Det ser Bjarne stort på og holder fast ved sin 
dato. Sådan skal man også gøre og redaktøren håber, at mange tager mod tilbuddet 
fra Bjarne denne dag.

Onsdag d. 19. juni fra kl 18. Grill tændt i Genner, 
Nørreskovvej 24. 
Bestik og mad har man selv med. Der er intet krav om tilmelding. Man kommer 
bare.

Søndag d. 30. juni, storketur til Bergenhusen. 
Fra Bolderslev rasteplads kl. 10.00. Iris og Bent laver turen. De sigter efter aftale 
med Gaststätte Hoier Boier i byen, og vi spiser der, hvis der er plads. Vi ender hos 
Helge Lieberg i Bolderslev. Her kan også ristes lidt. Egne indkøb gøres under vejs 
efter egen lyst. Helge kan godt lide Moto Guzzier og vi skal se de mange, han har. 
Drikkelsen køber vi af  Helge. OBS! Helge vil have en reminder på SMS to dage før. 
Han har telefon: 41416177. Ring til ham inden afgang med antal besøgende.

Onsdag d. 10. juli kl. 19: Grillaften hos Lilian og 
Henning i Guderup. 
Man skal kun have sig selv med. Henning har resten. Tilmelding på tlf. 
42409397/61859413.

Weekenden d. 20. juli: Touring Camp på Djursland. 
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.
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Klubaften hos Owe onsdag d. 13. marts. 
Der er ikke indløbet noget om det.

Kunstaften hos Inger Dethlefsen  
d. 20. februar. 
Vi var rigtig mange. Inger blev overrasket. Til sådan noget viser det sig, at kvind-
erne er vel repræsenteret. Inger solgte nogle af  de fine ting.

Inger med inspiration fra Firenze.
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Tøndeslagning d. 3. marts:
Tak til Kajs MC og os selv for et godt arrangement.
Os selv i den forbindelse er Kirsten og Peter Juhler fra Braue, De skaffede slik og 
tønder.

Aldrig har der været så mange til tøndeslagning. Det hjalp nok også, at vi måtte 
køre, da fastelavn jo lå efter 1. marts. Som det næsten er tradition, blev Poul Chris-
tensen fra Helved konge. Han kendes på det ildrøde hår. Prins blev Peter Iversen, 
Åbenrå. Han slog nemlig bunden ud, så slikket kom. Han er derfor den vigtigste. 
Hos børnene var der en rigtig diktator. Det var en pige ved navn Maja H. Brus 
Larsen. Som vist på billedet fik hun både lille og stor krone i samme omgang.

Kirsten og de sejrende deltagere.
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Sheltertur d. 13. marts:
Så var der d. 13. marts en sheltertur. Leif  Jørgensen, Sønderborg fik mig med på 
ideen. En sheltertur er noget med bålsted, hygge, medbragt mad og røverhistorier. 
Arrangør var Christian Franke Andersen, Guderup. Han har også været krumtap i 
foregående tur af  slagsen. Christian var godt hjulpet af  Jens ”Kaks” Knudsen fra 
Bramdrupdam.

Dagen oprandt i øsende regnvejr. Man kunne ane det allerede i forvejen med al 
den regn samt fra vejrmeldingerne. Leif  ville ikke deltage under de forhold. Jeg 
har ham mistænkt for, at det slet ikke var regnvejret som sådan; men at Triumphen 
stod hjemme under tag med det nye udstødning og i nypudset tilstand. Leif  havde 
alligevel været optimist til det sidste. Han havde nemlig forlods købt godt ind med 
dåsebøf  og alt muligt. Det må han så spise på næste sheltertur. Stedet var i øvrigt en 
mark klos op ad Åbenrå.

Nogle af  deltagerne.
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Politimuseet i Kolding d. 20. marts. 
Så var motorcyklerne kommet på gaden. Nogle kom dog i bil. Vi var mange og 
blev godt modtaget. Rundviserne var pensionerede personer fra politiet og anklage-
myndigheden. Det var meget interessant. Hovedfortælleren var Helge Willesen. Vi 
startede med gode lagkager indeholdende appelsin og overdænget 
med flødeskum. Det var godt.

Henning 
Willesen 
fortæller. 

Leif  Aasholm 
fortæller.
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Hvor der er en vilje, er der en vej:
Hvordan anskaffer man sig den sjældnbe Triumph Daytona af  den model med sponsorbemal-
ing fra ”Mercedes Benz” og cigaretmærket ”West”? Günther Florath fortæller om sin erhvervelse 
netop af  et stk. ”Triumph Daytona 955i West Editition med serienummer 3”. Historien stod i 
martsnummeret af  Motorrad News i 2019.

De nye cykler blev i 1999 udbudt til salg i en begrænset mængde på 100 stk. Med 
til en motorcykel hørte i samme bemaling en hjelm og et ”West” ur. Der hørte også 
en beskrivelse med om motorcyklens første ejer. Da cyklerne blev udbudt, gik der 
få timer inden de rundt om i hele verden var solgt, og ingen havde i realiteten en 
jordisk chance for at få et eksemplar. Günther søgte jævnligt på nettet efter en cykel 
og i 2006 var der pote. Der fandtes en i De Arabiske Emirater og efter endeløser 
og månedlange samtaler blev motorcyklen endelig til salg. Men det begyndte først 
rigtigt her: Betalingen fra Tyskland til Emiraterne skulle foregå gennem en notar. Så 
var cyklen da betalt. Efter Günthers eget ønske skulle Triumphen sendes med fly til 
Köln og ikke pr. skib og lastbil. Efter 3 måneder fik han en mail fra toldvæsenet og 
han måtte rejse fra hjemmet i Alicante i Spanien til Köln for personligt at fortolde 
maskinen.
På grund af, at alle papirer var udfyldt på Arabisk måtte motorcyklen tilbage til 
Mercedesfabrikken i Stuttgart, hvor man ud fra cyklen kunne udstede de nød-
vendige papirer og efter i alt yderligere 3 måneder kunne cyklen udleveres i origi-
nal og komplet udførelse personligt til Günther Florath. Pr. lejet kassevogn blev 
cyklen transporteret 
til hans andet hjem 
i Sauerland. Efter ni 
uger kom endelig de 
udfærdigede registre-
ringspapirer med alt 
godkendt fra TÛV. Nu 
fik Günther så fat i 
nok en en kassevogn, 
så motorcyklen kunne 
transporteres til Span-
ien. Til det brug skulle 
der for en sikkerheds 
skyld laves en særlig 
forsikring. Günther 
kører nu kun på den 
om søndagen, når det 
er godt vejr. En lille 
udflugt er næsten en 
hellig handling.
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Dette blad er engelsk og omgandler 
primært engelske motorcykler og deres 
ejere ovre i selve England. Jeg har gen-
nem årene sikkert købt flere tons af  alle 
mulige MC-blade. Jeg smider dem ud 
eller forærer dem væk, når de er læst. 
Jeg kikker alligevel aldrig i dem igen. 
Classic Bike er en undtagelse. Jeg kan 
ikke nænne at smide dem ud. Dette 
blad er på mange måder et must for 
englænderkørere. Der er alt om al den 
slags, og så er der salgsannoncer om 
det, der skal til for at ”keep those british 
bikes going”.

Udgaven her er fra juni 1991 og formelt 
ikke særlig nyt mere. Men da jeg ikke 
kan huske så langt tilbage, er det som at 
læse et nyt. Jeg studsede fornyligt over 
denne artikel, der beskriver et lykketræf  
for ung mand med drømme om motor-
cykel; men som endnu ikke er gammel 
nok. Jeg kunne præcis sætte mig i hans 
sted. Jeg har oversat Alan Stills læser-
brev efter bedste evne. Det starter med 
overskriften: Min helt og fortsætter:
I mine unge år levede jeg i Chippenham 
og kun få miles fra den nærliggende 
racerbane. Jeg plejede at cykle ud til 
banen og så på alle mine helte. Det var 
et privilegium.

En helt særlig hændelse fra vel 
1964 husker jeg klart. Det drejer 
sig om den berømte kører, Dave 
Croxford. Sagen er, at jeg sam-
men med min ligeledes 17 år 
gamle ven kørte ud til banen på 
hans gamle stivstellede Velocette. 
Vi så på træningen et stykke tid. 
Der efter hoppede vi over ind-

hegningen og kom ind i ryttergården. 
Vi opdagede snart en kører, der bøvlede 
med noget justering på den mærkeligste 
motorcykel og havde kun en hånd fri. 
Det mærkelige var stellet, der var en 
rumlig konstruktion af  tynde rør, som 
der kendes fra biler og der var en AJS 
7R racermotor monteret. Bremserne var 
skivebremser- og så på en motorcykel. 
Vi kikkede på dette sælsomme skuespil 
med forbløffelse. Køreren råbte os an 
og bad os om at give ham en hånd. 
Vi fortsatte dagen med ar være gratis 
entusiastiske mekanikere for selve Dave 
Croxford, for det var lige netop ham.

Løbet i 350 cc klassen startede og vor 
mand dukkede op som den første efter 
første omgang. Han faldt imidlertid 
tilbage og fik løbets 3. plads. Hans 
kåbeophæng var brækket under 2. om-
gang, og han måtte køre med den ene 
hånd på kåben under resten af  løbet. 
Som dagens højdepunkt vandt Dave 
den store 500 cc klasse og jeg blev bedt 
om at køre han Norton Manx Racer 
tilbage til pitten, medens han kørte 
æresrunden. Sådan en helt enestående 
oplevelse, vil man aldrig glemme, og så 
kun 17 år.

Fra Classic Bike. 
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Man kan i ”Das Motorrad” af  8. de-
cember 2017 læse følgende:
Da olie med tiden degenererer, skal den 
fra tid til anden skiftes. Det skal ske:
• Enten efter en kørt mængde 
kilometer
• Eller efter en bestemt tid.
Mange ældre motorcykler har endnu 
skifteintervaller på 6000 km, hvor nyere 
har 10.000 til 12.000 km; men i alle 
tilfælde bør man skifte olien og filteret 
efter 2 år. De længere skifteintervaller 
bunder i dagens bedre olier. Der an-
befales alligevel at skifte, hvis man har 
nærmet sig skiftetidspunktet. Manden, 
der skriver er Ralf  Petersen. Han er 
lærer på en højskole i Duisburg og un-
derviser i motorer og vedligeholdelse.
Hvordan skal vi læsere så se på det? De 
6000 km henviser nok til disse ældre 

cyklers instruktionsbøger, der er skrevet 
med udgangspunkt i de daværende olier. 
Olier er blevet meget bedre i nyere tid 
og additiverne gør, at de nu ikke dege-
nererer i samme grad som før. Derfor 
de længere intervaller. Det indvendige 
i motorerne består stadig af  tandhjul 
og lejer. Benzinen, forbrændingen og 
andet, er der jo ikke ændret meget på. 
Efter min overbevisning mener man 
med ”ældre motorcykler”, at de er 
måske 15 år gamle. Der tænkes ikke på 
de gamle cykler fra tiden før oliefiltre.
Konklusionen må være, at man ikke 
konsekvent skifter hvert efterår, men 
vender skråen, medens man overvejer 
sagen og ikke bare konsekvent smider 
god olie ud, hvis man kun er halvvejs. 
Almengyldig regel haves altså ikke.

Om olieskift op til vinteren: Hvis der er 
stofmangel.

Fra gule ærter i Kværs.
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Maj

Juni
Lørdag d. 8. juni: 
Mølleløbet. Se inde i bladet.

Lørdag d. 15. juni: 
Medlem Bjarne Becks arrangement. Det 
er med tilmelding. Se inde i bladet.

Onsdag d. 19. juni: 
Sankt Hans grill på vingården. Se inde i 
bladet.

Søndag d. 30. juni: 
Storketur til Bergenhusen. Se inde i 
bladet. Og husk reminder til Helge 
Lieberg, tlf. 41 41 61 77. 

Søndag d. 5. maj  
Motorradtag i Süderlügum. Se inde i 
bladet.

Torsdag d. 16. maj 
Varme hveder hos Karina og Bent i 
Svejrup. Tilmelding. Se inde i bladet.

Onsdag d. 22. maj. 
Fællestur med Jaguar Klubben til Ny-
dam båden. Guffe har arrangeret. Se 
inde i bladet.

Lørdag d. 25. maj: 
Oldtimerløbet i Gråsten. Dansk BSA 
klub er særlig indbudt og stiller op med 
en stand.

Torsdag d. 30. maj ff:  
Steens Kristi himmelfarts tur.  
Overtegnet.

Juli
Søndag d. 7. juli:  
Steens jordbærtur med jordbærarrange-
ment. Kl. 11.00 fra stranden i Åbenrå. 
Vi kører en omvej.

Onsdag d. 10. juli kl. 19: 
Grillaften hos Lilian og Henning, Nør-
regade 13 i Guderup. Se inde i bladet.

Touring Camp: 
Der er weekenden med lørdag d. 20. 
juli: Se inde i bladet.

Mekanisk Museum i Hokkerup. 
Veterantræf: Har du tid så kom: Lørdag 
og søndag d. 20. og 21. juli.

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

August

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

• Mad Cartoons Jyndevad 4-5 august. 
• Honda Classic, Flensburg Tydal. 

11/8.

SMCC trøjer og Caps. 

Husk at bestille hos Allan.
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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:

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 os-
temad. Hvis ekstraordinært 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 parkerings-
pladsen ved Gammel Flensborgvej 9 
og ikke under sejlet.

Christian Franke Andersens regnfulde sheltertur.
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