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Redaktørens rubrik
Vores nye formand,

Helge Johannsen. 

Ingers og Guffes 
sheltertur med 

grønlangkål ved 
Gyldne Løve ved 

Varnæs.
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Vor nye formand Helge skriver: Tak for valget af  mig som formand for SMCC. Jeg går til sagen 
med ydmyghed og finder min egen stil:
1. Jeg håber på, at den positive ånd vender tilbage i klubben. Det går jo ud på at køre mc, at 

have et godt fællesskab, at opleve gode ting sammen og have et netværk, hvor vi hjælper 
hinanden.

2. Huske på at alt arbejde i mc klubben er frivilligt arbejde, og at alle prøver at gøre det så godt 
som muligt.

3. Bestyrelsen er valgt af  medlemmerne, så de må have tiltro til, at den gør det bedste den kan 
for SMCC.

4. Arrangementskalenderen er jo meget usikker i disse Corona tider, så vi vil gøre vores bedste 
for at vores hjemmeside er opdateret med eventuelle aflysninger.

5. Vi skal prøve at være bedre til at komme med materiale til vores blad i form af  lidt tekst og 
billeder fra de forskellige ting som vores medlemmer arrangerer af  forskellige ture.

6. En plads i bladet til at sætte ting til salg.
7. Håber på et godt mc år i 2022

Hilsen fra den nye formand, og mine data står at læse i rubrikken side 2.  

Redaktørens rubrik:
eller indskrænkede. Vi er et netværk af  inte-
resserede mennesker. Men ellers:
Ved at kikke ned i deadlines vil du bemærke, 
at de er sat til en uge tidligere end hidtil. 
Det er fornuftigt al den stund, at klub-
bens bestyrelse som helhed i højere grad 
deltager i fremstil-lingen af  dette klubblad. 
Risikoen for forsinkelser øges altid lidt, når 
flere deltager. Det nye er aftalt med bestyr-
elsesrepræsentant Steen i juli under afleve-
ringsforretningen ved min fratræden som 
formand og min bibeholdelse af  arbejdet 
som redaktør.
Desuden vil man bemærke, at bladet føles 
lidt anderledes. Det skyldes en vægtbespar-
ende papirkvalitet. Forsend- 
else med PostNord billiggøres i væsentlig 
grad, da vi kommer under en vægtgrænse. 
Den personlige omdeling, som vi har kendt 
nogle år, kan eventuelt droppes. Vi hørte 
også om det på generalforsamlingen.

OBS OBS til alle medlemmer:
Der er den almindelige opfattelse, at Kubik-
ken er den instans, der adskiller SMCC fra 
andre og som er med til, at vort medlemstal 
har været støt stigende. Det skal det blive 
ved med, og det er også jer alles ansvar. Vi 
er i den situation, at hovedparten af  vore 
medlemmer ser vi sjældent, og det er nød-
vendigt, at de får noget for deres kontin-
gent. Det der med kun at putte noget op på 
Facebook, som mange gør, er ikke nok.
Kunne I ikke, af  det der opleves, sende lidt 
skriveri og billeder til dette klubblad. Ikke 
nødvendigvis kun om motorcykel og ture, 
men også om andet, der kunne være interes-
sant for os medlemmer. Elbiler, solceller, 
anden alternativ energi investeres der i som 
aldrig før. Er du interesseret i sådan noget 
og arbejder i det eller noget andet, så lad os 
høre om det. Har du båd, så lad os høre om, 
hvad du oplever og har du måske fanget en 
kæmpe fisk. SMCC er hverken forstokkede 

Leder:
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Om nogle har fået nye køretøjer.
Karina oplyser: Anders Bukhave i  
Tråsbøl har anskaffet sig en af  de nye  
BMW 1800 kubik. Til lykke med den.

     
 

Preben ”Bundgas” Petersen, fra Hjord-
kær har købt sig en brugt og meget fin 
Honda 600 cc.

Karina har fået solgt sin BMW R1200C. Den er nu på Falster.
Om nogle har fået solgt deres motorcykel.

Kontingent 2022 – kr. 200,00
Beløbet indbetales på Bank: 5397 og konto 0242615
Husk medlemsnummer - og betal senest 1. marts.
Beløbet kan også betales kontant eller på mobilepay til Gule ærter
på Kværs Kro d. 30. januar. Lykkes det ikke kan i ringe på 21 77 19 50,
og vi finder en løsning. 
Med venlig hilsen 
kasserer Karen

Fra sekretæren: Opråb til alle sammen. Der 
er en række "huller" i vores medlemsliste.
Vi vil så gerne have en så fyldestgørende medlemsliste, der samtidig er HELT op til 
dato med ALLE jeres info såsom navne, mail osv. 
Send en mail med jeres oplysninger til sekretær Allan Michelsen på  acmichelsen@
gmail.com med følgende oplysninger:  
Fulde navn, adresse, postnummer, by, telefon (fastnet?), mobilnummer. 
Mailadressen kan jeg dog se, når du svarer; men ønsker du en speciel, så sæt 
den ved. Ekspedition af  al mulig info lettes i højeste grad til gavn for alle.

Karina oplyser: 
Medlem Helge Lieberg i Bolderslev blev 75 år d. 4. januar. SMCC ønsker til lykke.
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Specielt om kommende arrangementer:
Kristi Himmelfartsturen til Harzen er 
aflyst. 
Coronasituationen gør, at det bliver for usikkert. Det er jo Tyskland.
Virksomhedsbesøg i februar: Dette arrangement er aflyst denne gang. Vi vil ikke 
spørge om det i denne coronatid.

Nordjyllandsturen d. 22. til d. 24. april:
Steen har forsøgt; men det er meget vanskeligt.

Vi har reserveret et opholdssted i Gettrup ved Hurup, nord for Struer.
Men, da vi ikke har noget konkret endnu, kommer der oplysninger på hjemmesiden!
Det er et tidligere plejehjem, der er lavet om til værelser med fælles køkken og 
opholdsrum, så det kunne blive godt, at være sammen til måltiderne.

Venlig hilsen  
fra bestyrelsen.

I folkeskolen i Rinkenæs lærte vi, at en 
HK var den effekt, der skulle lægges for 
dagen for at løfte 75 kg op i en meters 
højde i løbet af  den korte tid på et 
sekund. Yder du derimod 2 HK, kan du 
gøre et samme på den halve tid. Selve 
arbejdet, som vi udfører, er et samme i 
begge tilfælde; men ved mange HK, går 
det bare hurtigere.
Det hele startede ovre i England med 
noget helt andet. Dampmaskinen var 
opfundet og den brugtes til at pumpe 

grundvand op af  minerne. Inden damp-
maskinen kom, brugte man heste, der 
dagen igennem gik i cirkel medens de 
drejede et pumpehjul. Hvis en damp-
maskine kunne pumpe lige så meget 
vand op af  minen som 10 heste, ja så 
sagde man at dampmaskinen var en 10 
hestes dampmaskine. Enhver kan se 
logikken. At så skolelærere og andre har 
omdefineret og bearbejdet, så det lyder 
efter noget helt andet, ja så stammer fra, 
da dampmaskinen tog over.  

Hilsen fra Besserwisser.
En hestes kraft. Ja, hvad er det. Vi skriver jo HK;  
men hvad ellers?
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Specielt om afholdte arrangementer.  
Karina oplyser:
Den 3. november holdt vi klubaften hos 
Owe i hans køreskolelokaler.
Emnet denne aften var sikkerhed 
på to hjul. Vort gamle medlem 
og med mange år som MC-politi-
betjent, Poul Ler-vad delte ud af  
sine erfaringer. Vejsidesyn og de 
nye regler ville han ikke ind på; 
men det var en god aften.
Alle hyggede sig med Lines 
æblekage og kaffe. Tak til Owe 
og familie.

Den 14. november var der 
generalforsamling. 
Den blev afholdt hos Bjarne Beck i Brystrup ved Hellevad.
Hans ”Malabar” Jacobsen var ordstyrer og arrangementet blev afholdt i nogenlunde 
god orden.
Ny bestyrelse blev valgt og 
Helge Johannsen, Guderup 
på Als blev valgt til den tunge 
opgave som formand.
Referatet fra generalforsam-
lingen er et se på SMCCs 
hjemmeside. Man kan vel ved 
anmodning få det tilsendt 
(red).
Øvrige medlemmer blev: 
Steen H. Eriksen, Karen 
Dam (kasserer), Allan C. 
Michelsen og Karina Lund 
Jensen.
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Den 20. november var der julefrokost.
Endnu en gang var det et ar-
rangement hos Bjarne Beck. 
Han havde pyntet så fint og 
Karen stod for fortæringen.
Vi var 23 personer og der blev 
snakket, skålet og hygget. Se på 
billedet side 19. Jytte glæder sig 
over, at Allan vandt en man-
delgave. Overnatning var mulig 
og man må sige, at interessen 
for at hjælpe til var stor. Super 
godt.
Tak også her til Bjarne. Ham 
kan vi ikke undvære.

Den 12. december var der traditionen 
tro julestue hos mig selv og Bent i 
Svejrup.
Der var coronaopdækning med 4-5 personer ved hvert bord. Flere dukkede ikke op; 
men resten hyggede sig med gløgg, æblskiver, kaffe og kringle. Prisen på 20 kroner 
var i underkant-
en på grund af  
det manglende 
antal. Vi skal 
ikke tjene på ar-
rangementerne; 
men de skal løbe 
rundt. Tak fra 
SMCC til Karina 
og Bent for ar-
rangementet.
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Fra Karen: Den 8. december kl. 12  
ved Den gyldne Løve i Varnæs:  
Nissetur - Grønkålsspisning!! (Se billedet side 2.)
Guffe lagde en spontan tur op på nettet d. 23 nov.  Nissetur til hans kajakklub.
Dagen oprandt, men Brieshit (min BMW MC) havde ikke tænkt sig at skulle ud i 
regnvejr – men efter 1 times op-ladning blev hun overtalt. 3 andre Mcer var kom-
met ud af  vinterhiet og 11 mand og 3 kvinder var mødt op, senere mødet politiet 
også op, men det var kun for de skulle tisse!!! 
Inge ville komme med grønkålen – og det gjorde hun – Guderup var tørlagt for 
grønkål, og den havde snurret hele formiddagen, den var bare super god. Selv skulle 
vi medbringe tilbehør. 
Guffe havde sørget for brændekomfur, hele tre styk og skulle det ikke være nok var 
der også bål inde i shelteren.
Et dejligt sted – lige ned til vandet og samtidig have følelsen af  at være midt i en 
skov. 
 Ved 12-tiden bød Guffe velkommen, og der blev ”guffet” ud over grønkålen – 
hamburgryg – kålpølser –flæsk og bruunkartøfle, hummm.
Som kronen på værket blev der disket op med risalamande og kirsebærsovs, dejligt, 
og for at slå den sidst rest af  sult ihjel, blev der serveret pomle, (æbleskiver)behøver 
jeg at sige, resten af  dagen blev der kun indtage væske. 
Tusind tak for invitation og for hyggeligt samvær, I ønskes alle et godt og lykkebrin-
gende Nytår på alverdens veje.

Karen

Lidt om priser på fisk. Fra TV i december.
Da vi var børn, var fisk en billig spise.
Nu er der kommet kraftig kvotering og i særlig grad er der diskussion efter Brexit.
Det sidste er kvote på 12.000 tons makrel til danskerne og til en anslået pris på 125 
mio. kr.

Det giver ca. 10,50 kr. til fiskerne pr. kg.
En 250 gram røget makrel koster små 16 kr. for 

250 gram plus moms i butikken.
Det er 64 kr. pr. kg. plus moms. Oven i er mom-

sen så 16. kr. pr. kg, så staten får sin del.
Der bliver altså bearbejdet og tjent en 

de l  på vejen fra fiskerne 
til forbrugerne.
Røget makrel er 

noget af  det bil-
ligste.
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Fortsætter på side 10

Vi var en flok, der havde planlagt en tur 
til race på øen Isle of  Man i det Irske 
Hav. Det skulle have været i 2020, men 
nej. Så i 2021; men det blev heller ikke 
til noget igen på grund af  coronaen. 
Vi havde fået logi på øen, endda på 
promenaden i hovedbyen Douglas. Det 
var Bruno, der havde skaffet dette logi. 
Arrangementerne på øen blev simpelt 
hen aflyst. Sådan et arrangement med 
ca. 50.000 tilskuere på en ø lidt større 
end Als og med faste beboere, kræver 
lang tids planlægning. Usikkerheden var 
for stor for arrangører og publikum. Vi 
besluttede os for en Elben tur, og den 
skulle forgå i det samme tidsrum, fordi 
folk jo i anledningen havde fået ferie 
fra deres arbejdsplads. Ideen til turen 
fik jeg fra det tyske motorcykelblad, 
”Motorrad News”. Den blev naturlig-
vis arrangeret, så den opfyldte SMCC’s 

Om en uges tur langs floden Elben: 
Planlagt og skrevet af  redaktør Poul.

kerneværdier om også at være en kul-
turel forening, hvor man som medlem 
bliver lidt klogere af  at være med.
Mit forslag om denne alternative tur 
blev godt modtaget, og vi endte med 
et klientel meget lignende den oprin-
delige skare. Vi blev følgende: Allan 
fra Rødekro, Bent fra Genner, Bruno 
fra Gesten, Hans ”Malabar” fra Vejen, 
Helge fra Guderup, John fra Høruphav, 
Knud Oluf  fra Bjolderup, Lars web-
master, Steen fra Djernæs, Teddy fra 
Tumbøl og undertegnede fra Nordborg. 
I alt 11 personer. Jeg boede i tremands-
værelse sammen med Allan og Bent.
Turen skulle vare ca. en uge. Den skulle 
følge Elben fra Hamborg til Dresden og 
vi skulle således opleve en væsentlig del 
af  den forhenværende ”Innerdeutsche 
Grenze”, som vi danskere kalder 
zonegrænsen. Dresden er en fantastisk 
by, der har fået en særlig aura over sig 
som følge af  dens oprindelige skønhed, 

dens ødelæggelse 
under 2. Verdenskrig, 
dens misligholdelse 
under DDR-tiden og 
dens tilbagevenden til 
fordums glans efter 
murens fald. Som 
overordnet tidsfordel-
ing kunne umiddel-
bart fastslås, at godt 
160 km. om dagen 
samt to overnat-
ninger i Dresden ville 

Første stop hos Grüner Jäger ved Eckernförde.
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Fortsat fra side 9

10 Tur langs floden Elben

fylde tiden ud. Startdatoen var 
tirsdag d. 24. august og afslut-
ning søndag d. 30. august d. 30 
august.
Vi skulle mødes på startdatoen 
i Lauenburg sydøst for Ham-
borg om aftenen. Vi havde 
bestilt logi på hotel ”Zum alten 
Schifferhaus”. Der var 273 km 
dertil for mig. Vi mødte alle og 
havde et godt ophold til 300 kr. 
pr. næse i et tremandsværelse 
inkl. morgenmad.
Der fra gik den ca. 160 km 
ad Elbens bred til Apartment 
Hotel i Wittenberge. Første 
pause holdt vi ved Checkpoint 
Harry. Navnet gør lidt grin med Check-
point Charlie i Berlin; men funktionen 
i DDR-tiden var den samme, det var 
nemlig et overgangssted, der nu var 
lavet op til restaurant. Der var ingen 
fortæring, idet morgenmaden fra Lauen-
burg på tidspunktet næppe var fordøjet. 
Rundt omkring stedet og langs Elben 
var der tiloversblevne vagttårne, hvor 
DDR’s ”Grenztruppen” havde holdt 
øje med illegale grænsepassanter. Lars 
sendte en drone op; men nu var der jo 
fred; men der var alligevel interesserede 
tilskuere. Billedet viser os alle ved mind-
etavlen ved Bleckede. Der er også vagt-
tårnet på stedet, samt færgelejet, der gav 
adgang for de udvalgte til det forjættede 
land, nemlig Forbundsrepublikken. 
Næste Pause var i en by på en ø i Elben, 
nemlig Hitzacker. Byens berømteste 
søn er diplomaten Claus von Amsberg, 
tidligere hitlerjugend, der fordrejede ho-
vedet på Holland kronprinsesse Beatrix 
og blev senere Hollands ”prins Hen-
rik”. Jeg husker fra min ungdoms tid, 

at det var meget upopulært i Holland 
efter den behandling landet fik under 
2. Verdenskrig. Alligevel tog de Claus 
til sig, og han blev en populær borger i 
landet. Hans hoved i bronze var sat på 
en søjle på stedet, hvor han var født. 
Efterfølgende var der pause i Schnack-
enburg, hvor de utydelige personer i 
tårnet er SMCC-er. 25. august boede vi 
på Apartment Hotel i Wittenberge var 
som navnet antyder et antal lejligheder 
i en bygning. Der var ingen service ud 
over morgenmaden. Prisen for det hele 
var på samme niveau som i Lauenburg, 
dvs. ret billigt.
D. 26. August gik den med forskellige 
Elben-færger og det regnede. Vi endte 
på Jerichow Kloster. Det er grundlagt 
i 1150, og er i dag et af  de største og 
ældste byggerier af  det, vi kender som 
murstensbyggerier. De fleste tog på 
klosterrundvisning og andre tørrede sig 
fortsat på Gasthaus Heinemann, hvor 
vi i forvejen havde fået vores middags-

SMCC på toppen i Schnackenburg.
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Fortsætter på side 12

mad. Vi nød de tørre 
mellemperioder; men 
ellers endte vi i ”heavy 
rain” på Hotel am Ring 
i Magdeburg. Det lå lidt 
i byens udkant; men vi 
spadserede efter indlo-
gering ind til et restau-
rant-område i byen. Her 
var det faktisk svært at 
finde et åbent sted; men 
vi stødte på en argen-
tinsk bøf-restaurant, 
hvor der i øvrigt var alt 
muligt andet.
Den følgende morgen 
tog vi afsted og fulgte 
Steen. Han var noget kendt i dette 
område omkring Dessau. Det stammer 
fra gamle dage, hvor han som standard, 
når vi var i området, skulle ind i denne 
by for at købe nogle særlige sokker. Nu 
ville han vise os det såkaldte Ferropo-
lis (byen af  jern), der er en samling af  
kæmpemæssige brunkulsgravemaskiner. 
De vejer 2000 tons, er 120 meter lange 
og 30 meter høje. Stedet er museum og 
udnævnt til ”industriel kulturarv”. Det 
hører til historien, at den største del af  
landet fik energien fra brunkul. Kul-
lene skulle graves frem og der blev i et 
brunkulsværk i størrelse som 3 gange 
Enstedværket brugt 450 kg pr. sekund, 
der svarer til over 1700 tons i timen. 
Brunkul er det mest problematiske 
brændsel; men der er meget af  det og 
selv i dag kommer den største del af  
tysk elproduktion fra brunkul. Man kan 
læse om, at brunkulsproduktionen i 
DDR var så vigtig, at man fjernede op 
250 landsbyer i gennem tiden for at få 
fat på kullene under byerne.

Men inden vi nåede der ud, skete der 
noget meget positivt. Vi mistede nogle 
stykker af  selskabet. I ventetiden fandt 
vi ud af, at vi stod over for den fra 2. 
verdenskrig så kendte Junkers flyfabrik. 
Det var nu museum, og vi havde nogle 
meget interessante timer også der. Sær-
lig interessant var at se den produktion, 
som man var blevet nødt til at lave efter 
krigen, hvor Tyskland fik forbud mod at 
producere fly og andre våben. Man gik 
over til alt muligt andet som kogeplader, 
gasovne, køleskabe, frysebokse mm. 
Men der gik ikke lang tid. Stedet lå i øst-
zonen og russerne fik produktionen i 
gang med at lave fly til anvendelse i den 
kolde krig mod vesten.
Vi skulle nå mere den dag: SMCC’s 
kerneværdier kræver nemlig, at vi også 
kommer ind at kontrollere, om Luthers 
95 teser mod aflads handelen nu også 
var på kirkedøren i Wittenberg. De var 
der naturligvis og vi fik efterlods noget 
godt mad i skrutten. Bemærk, at denne 

Tur langs floden Elben

På vej til spisning i Magdeburg.
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Fortsat fra side 11

Sovjettisk mindesmærke. 

by ikke den samme som den før nævnte 
Wittenberge.
Teddy havde ønsket at se det sted i 
Torgau, hvor der under 2. Verdenskrig, 
da tyskerne var slået, at den russiske hær 
mødte den amerikanske hær på over-
gangstedet ved Elben. Det var tydeligt 
at se på de store opstillede russiske 
mindesmærker, at Rusland var en besæt-
telsesmagt. Ingen skal bilde mig ind, at 
tyskerne frivilligt ville gå med til sådan 
et russisk praleri. På den 
anden side set: Der døde 
i henhold til Google 23,6 
millioner russere under 
2. verdenskrig. Vi over-
nattede inden besøget på 
stedet på byens ”Central 
Hotel”. Bemærkelsesvær-
digt var, at de broer over 
Elben, som tyskerne selv 
sprængte for at hindre 
russerne i fremrykningen 
fra øst, stadig står som 

ruiner. Kommunisterne 
er er dog stadig. Rundt 
omkring i mindeområdet 
var der sat små mindeflag 
op, og de var skænket af  
kommunistiske partier 
fra Tyskland selv og fra 
omkringliggende lande.
D. 28. august og efter 
dette mindeområde, tog 
vi vejen ad Dresden til. 
Vi skulle naturligvis ind 
at se Meissen-området. 

Det er kendt for den omfattende 
porcelænsproduktion. Af  den grund 
var det et must, at besøge selve byen 
Meissen. Fantastisk, hvad vi så udstillet 
og fantastisk, hvad vi fik at spise ved 
den rare vietnameser og hans hustru. I 
øvrigt var der i Meissen sat mål af  op 
ad husenes mure. Her kunne man se, 
hvor højt Elben havde stået i perioder 
med oversvømmelse. Der må altså være 

Junkers i Dessau.
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druknet nogen, når vandet har stået 
mere end 6 meter over gadeniveau oppe 
i selve byen.
Vi endte med at komme i god til på 
hotel City Herberge i Dresden, hvor vi 
skulle være to overnatninger. Vi havde 
således en aften og en hel dag i denne 
flotte by. Hotellet lå midt i byen, og vi 
havde kun 15 minutters gang til byens 
centrum. Vi må have gjort det ret grun-
digt. Helge kunne se på sit omfattende 
elektroniske udstyr, at han havde gået 
over 17.000 skridt på den 29. august, 
der jo var vor hele dag i byen. Dagen 
gik med besøg i Stasi museet og i Stasi 
fængslet. Af  alt det udstillede kunne 
man se, at det væsentligste vokseværk 
af  ansatte i Stasi var i anledning af  den 
vesttyske kansler Willy Brandts ”Øst-
politik”. Man var internt i DDR blevet 
bange for den udvikling, som Willy 
Brandt satte i gang. Det, der egentlig 
stoppede hele østblokken, var den 
kendsgerning, at landene gik konkurs. 
Dødsårsagen var ”kommunisme”. Men 
ved at læse om de ældste kommunister 
og deres syn på livet, så har de været 
ærlige idealister. Princippet duede bare 

ikke. Ingen har jo 
ønsket, at det skulle 
gå sådan. Vi endte 
studiet af  Dresden 
ved at se Militärhis-
torisches Museum 
der Bundeswehr”. 
Det er altså ikke 
noget fra DDR; men 
et museum over 
hvad der er foregået 
i det nye Tyskland og 

hvad man har i dette vestlige forsvars-
system. Selv affyringsramper på last-
vogne for ”Stingermissiler” var udstillet.
Vort store mål, at komme ind at se 
den legendariske og i 2. Verdenskrig så 
sønderskudte Frauenkirche lykkedes 
ikke for os. Der var hele tiden optaget 
af  koncerter og arrangementer, så det 
var umuligt, at komme ind. Ellers gik 
en stor del af  den resterende tid med at 
opleve det kulinariske.
Den 30. august gik den så hjemad i 
spredt fægtning. Allan tabte vi i et vejar-
bejde; men han fulgtes med Helge og vi 
mødte dem på Prignitz Raststätte nord 
for Berlin. Ellers var der ikke megen 
mukke ri ud over, at Helge og Steen 
ikke var helt tilfredse med, at i Dresden 
på ungdomshotellet ”City Herberge” 
var toilet og bad på gangen. Næste gang 
vil jeg for en sikkerheds skyld sørge for 
et hotel til den lidt ældre årgang.
Alle kom godt hjem. 

Hilsen Poul

SMCC's netværk i en 
"Gaffareperation"
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Jeg blev forleden mindet om mit liv 
med en Ducati Darmah. Det var ver-
sionen med 32 mm karburatorer i rød 
og hvid. En vidunderlig cykel; men dog 
ikke problemfri. Jeg besluttede på et 
tidspunkt at tage en ferietur til det euro-
pæiske fastland sammen med min ven, 
Jim. Vi ville være væk en uge og lade 
det spænde af, som skæbnen nu ville. 
Ugen i forvejen blev jeg endda kørt ned 
af  en bil, og måtte få skaderne udbedret 
bl.a. i form af  uoriginale støddæmpere. 
Der skete også under ferien sjove ting, 
f.eks. at en sikring til hovedlyset sprang 
midt i den mørke Mt. Blanc tunnel.
Omkring Bologna gik den med anselig 
fart ude i motorvejens yderspor, da 
baghjulet pludselig punkterede. Jeg fik 
lavet en ”lucky slow down”, dog ved 
brug af  3 vognbaner. Men det gik. Det 
viste sig, at den støbte Campagnolo 
bagfælg var af  dårlig kvalitet, og der 
var fløjet et stort 
stykke alumini-
umsgods ud af  
fælgen og luften 
var taget samme 
vej. Vi fik fat i en 
lille lastbil og kørte 
ind i byen. Det var 
lørdag og lukket 
over alt. Søndag 
morgen tog vi ud 
til Ducati fabrik-
ken; men alt var 
naturligvis også 
her lukket.

Min Ducatis kollaps. Heldigvis i 
Bologna, hvor Ducati jo har hjemme.
Fra et engelsk motorblad. Francis fortæller:

Mandag morgen bankede vi igen på 
hos Ducati fabrikken og en engelsk-
kyndig sekretær hjalp os på vej. Ja, vi 
var simpelt hen kommet det rigtige sted 
hen. Fabrikkens racing team blev sendt 
afsted for at hente cyklen. Ducatien 
blev simpelt hen repareret i racing af-
delingen. Det hele var ganske surrealis-
tisk og vi blev præsenteret for selve ”dr. 
desmo”, nemlig dr. Fabio Taglioni selv. 
Han var interesseret i de særlige uorigi-
nale støddæmpere samt meget ked af  
det med den dårlige fælg. Men det endte 
med, at vi fik en fantastisk rundtur på 
fabrikken, og vi så mange ting som f.eks 
nye prototyper af  nye modeller.
Da jeg fik motorcyklen tilbage var der 
ny fælg og dæk, samt der var lavet det 
store service. Det kostede ikke en klink. 
Vi havde en god dag med de venlige 
mennesker. Det var ganske simpelt hen 
uovertruffet.
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Fra den 1. januar 2022 er motorcykler 
omfattet af  reglerne om periodiske syn 
efter periodesynsdirektivet. Folketin-get 
har netop vedtaget, at EU-reglerne skal 
implementeres med stikprøvekontrol 
ved vejsiden frem for, at alle mo-tor-
cykler skal til syn. Dermed sikrer man 
også, at motorcykler med ulovlig og 
larmende udstødning får lovligt udstyr 
før synet. Færdselsstyrelsen vil under-
søge, om motorcyklen overholder de 
gældende støjkrav og krav til den tekni-
ske stand. Der gælder i dag forskellige 
støjkrav afhængigt af  alderen og typen 
af  motorcyklen, som f.eks. veteranmo-
torcykler, og det vil stadig være tilfældet.
Fakta: Det fremgår af  færdselslovens 
§ 118, stk. 8, at det anses for en skær-
pende omstændighed ved fastsættelsen 
af  en bøde, når en motorcykel larmer 
mere end tilladt. I bemærkningerne til 
færdselslovens § 118, stk. 8 fremgår det, 

Om vejsidesyn:  
Pressemeddelelse fra Transportministeriet 21-12-2021

at retningslinjerne for straffastsættelsen 
er en bøde på 2.500 kr. for førstegang-
stilfælde. Herefter stiger bødestørrelsen 
trinvist op til 17.500 kr i 6-gangstilfælde.
Hvad skal vi motorcyklister så mene: Vi 
skal vist være glade og det i to omgange. 
For det første frem til dags dato. Vi 
har været helt fri for syn ud over ved 
ejerskifte efter 2 år. Det slap vi for ved 
MC Touring Klubbens og Gunnar 
Skrydstrups hjælp. Man fik overbevist 
myndighederne om og kunne bevise, at 
kun 0,5% af  alle MC-ulykker skyld-tes 
mekaniske fejl, og der var endda inkl. 
punkteringer. Vi slipper nu igen for at 
skulle stille op til periodiske syn; men 
skal som lastbilerne være udsat for 
vejsidesyn. Der er simpelt hen fundet 
et fornuftigt kompromis, som EU så er 
med på. Det var dem, der pressede på. 
Det lykkedes altså ikke for lobbyisterne.

Et flertal i Folketinget stemte tirsdag for at vedtage den såkaldte lov om vejsidesyn af  motorcykler. 
Det giver Færd-selsstyrelsen "adgang til at foretage vejsidekontroller af  motorcyklers tekniske 
stand, og om de støjer for meget," lyder det i en pressemeddelelse fra Transportministeriet.

Michelin-stjerne-Restaurant Noma får lige her en 
gratis reklame i Kubikken:
Fra menukortet d. 18. januar – 21. maj 2022

Frokost med fisk og skaldyr:
Til frokost tilbyder vi reservationer som en pakke, der indeholder menu, juice- eller 
vinmenu, vand og te eller kaffe.
Menu med vinmenu-pakke: 4.900 kr. per person.
Menu med juicemenu-pakke: 4.100 kr. per person.
Alle priser er inklusiv 25% moms – ændringer kan forekomme.
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Læserbreve:
• Fra medlem Leif  Jacobsen, Vollerup 2-hjulscenter:  

Hej SMCC: Jeg er en af  de mange i dette land, der skal arbejde også om  
lørdagen. Kunne klubben ind i mellem også tænke på os, og lave nogle arrange-
menter om søndagen? 

• Fra Poul, medlem nr. 88: Fra motorbladet Bike kan læses. Finske Sinisalo er 
produceret af  det samme firma, der fremstiller Rukka, og tøjet er baseret på 
tidligere Rukka-modeller. Beklædningen er en del billigere. Måske er kvaliteten 
den samme?

• Fra Bent Holm, Bolderslev. 
Anbefaling: Der findes nu et godt middel i kampen mod det problem, at en 
eller anden kollega kører foran og blinker hele tiden. Kør ud til Kajs MC og 
køb til ca. 600 kr. et lille udstyr til montage.

• Og videre fra Bent til bestyrelsen: Er det rigtigt, at man efter visse regler kan 
søge om tilskud til arrangementer, som man vil planlægge for klubben? 

Om ældre trafikanter: Fra Trygfonden undersøgelser 
2013: Resumeet fra undersøgelsen er således.
I modsætning til, hvad man måske skulle tro, er ældre den sikreste bilistgruppe 
(OECD, 2001).
Trafikgerontologisk forskning peger på specifikke strategier som karakteristiske for 
ældres bilkørsel, der gør kørslen nemmere og reducerer uheldsrisikoen. Høj alder 
medfører fysiske og psykiske ændringer og kan betyde nedsat funktionsevne, der i 
nogle tilfælde kan vanskeliggøre bilkørsel. Derfor kan kompensationsstrategier ses 
som centrale færdigheder hos ældre bilister, idet kompensationsadfærd kan gøre det 
muligt for ældre mennesker at vedblive med at køre sikkert og dermed forblive ak-
tive bilister i længere tid.
For ældre mennesker har den mest tilfredsstillende form for transport vist sig at 
være bilkørsel (OECD, 2001), idet evnen til at køre bil i de fleste tilfælde forringes 
senere end evnen til at cykle og gå. Derfor er bilkørsel ofte en velegnet transport-
form for ældre mennesker med fysiske mobilitetsbegrænsninger, nærmere betegnet 
for ældre, der har svært ved at gå.  For de kommende årgange af  ældre vil bilen 
derfor få endnu større betydning, da langt flere ældre har kørekort og bruger bilen 
aktivt. Læs evt. mere her: https://www.researchgate.net/publication/273444021_
Danske_AEldre_Bilisternes_Selvregulering_i_Trafikken
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Det er almindeligt kendt, at temper-
atursvingninger hæver og sænker luft-
trykket, og fugtig luft kan trække ind 
i tanken – med rust som resultat. Hav 
derfor altid en fuld tank ved opmagasin-
ering (eller en tom og tør tank) ligegyl-
digt, hvilken benzintype du anvender. 
E10-benzin og gummislanger kan være 
et problem, når benzinen i slangerne 
bevirker, at de såkaldte elastomerer 
(blødgørere) i gummiet fortrænges og 
erstattes af  aromatiske kulbrinter fra 
benzinen, så slangerne bliver hårde og 
krymper. Det gør gummiet sprødt, så 
der kan opstå utætheder, og derfor bør 
man montere nye moderne slanger, 
der kan klare E10-mosten. For bedre 
koldstart benyttes stoffer i benzinen, 
der er mere flygtige og fordamper hur-
tigere, og især oldtimere kan til foråret 
have svært ved at starte, hvis de flygtige 
elementer er fordampet. Problemet er 

Om moderne benzin og bioætanol.
Fra det tyske blad ”Oldtimer Markt”, januar 2021, med 
egne kommentarer.

mindre på moderne køretøjer, hvor 
benzintankene er tætte. Holder vi på 
en tankstation, må vi tage, hvad vi kan 
få, og det er efter min opfattelse lige 
meget, hvilken benzin vi vælger, bare 
oktantallet passer.
   På min gamle BSA tanker jeg al-
tid den billigste benzin – uden at 
bruge tilsætningsstoffer. Den er med 
Triumph-¬motor (men BSA ejede jo 
det hele, så materialerne er nok ens). 
Siden jeg fik motoren monteret i 2007, 
har jeg kørt 116.000 km. Topstykket har 
været afmonteret på grund af  utæthed i 
udstødnings-stødstangsrøret, da gum-
miet på grund af  varme (sikkert ikke på 
grund af  sprit) var omdannet til noget i 
retning af  bakelit og knækket. Ventiler 
og sæder var og er stadig tætte, og jeg 
har bortset fra ovennævnte erfaringer 
ingen dårlige oplevelser med den mod-
erne benzin.

Fra pressen:
Det tyske Auto Bild fra d. 4. november 
skriver noget om skader på vejene:
Baggrunden for temaet er, at batteribiler er væsentlig tungere end biler med for-
brændingsmotorer.
Vejsliddet er ikke kun slid på det øverste slidlag. Vejsliddet kommer også af  defor-
mation af  de underliggende lag. En vej kan sammenlignes med en burger eller en 
lagkage. Pres og andre påvirkninger oven fra betyder, at mellemla-gene skrider ud til 
siderne med deformationer og revner til følge. Derfor slider tunge køretøjer meget 
på vejene. Beregninger ud fra 4. potens-regelen viser, at en fordobling af  akseltryk-
ket giver et 2 x 2 x 2 x 2 = 16 gange krafti-gere slid.
Motorcyklers slid på vejene kan man derfor se helt bort fra.
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Februar

Praktiske oplysninger:
Hvor der er krav om tilmelding:
Hvis andet ikke er anført så hos Karina på: Se side 2.  
Indtalte beskeder gælder ikke. Det er for usikkert.
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:
20 kr. pr. person for f.eks. kaffe og ostemad. Hvis ekstraordinært flot med cognac 
så er højst 40 kr.

April

Nogle af  andres arrangementer (man skal selv holde nærmere øje med tider, 
steder og corona):
• Fredag d. 4. marts om aftenen er der regionsmøde hos MC Kæden i Hardeshøj. 

Interesserede er velkomne.
• Lørdag d. 9. april kl. 14 er der åbent hus hos Enfant Terrible i Tandslet.  

Det er et sted på hovedgaden.
• I begyndelsen af  april er der stumpemarked i Rødekro. Mere kan Karina ikke oplyse.

Karina oplyser, at vi arrangerer i vores plan som om, at coronaen 
ikke eksisterer. Når så tingene løber af stabelen vurderer vi 
ud fra offentlige instrukser, hvad der skal gælde og aflyser om 
nødvendigt. Følg med på hjemmesiden.

Karinas arrangementskalender:

Onsdag d. 9. februar kl. 19
er der klubaften hos Owe i hans køres-
kolelokale på Søndergade 7 i Guderup.

Søndag d. 27. februar kl. 14  
er der tøndeslagning hos Kajs MC i 
Sønderborg.

Skærtorsdag d. 14. april kl. 10.30  
er der fælleskørsel til MC-arrangementet 
i Esbjerg. Afgang fra Flagermusenes 
klubhus på ringriderpladsen i Åbenrå.

Lørdag d. 16. april  
er der MC-arrangement på Torvet i 
Tønder. Intet er dog annonceret. Der 
vides ikke mere.

Første påskedag d. 17. april kl. 10.00  
er der fra Rulletrappen ved Kruså 
fælleskørsel til MOGO i Husum.

I dagene 23. til 26. april  
er der Nordjyllandstur. Mere fra Steen. 
Se side 5.

Om Mekanisk Museum 
Sønderjylland, Lundtoftvej 
6A, Hokkerup. 6340 Kruså.
Sæson fra 15. marts til 15. oktober. 
Entré 50 kr. dog børn under 12 år 
gratis. Der er også café.
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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. Pladsen er anvist 
ved skiltning.

• Stranden i Åbenrå er altid parke-
ringspladsen ved Gammel Flens-
borgvej og ikke under sejlet.

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

Allan vandt i pakkeleg.

Kørsel fra Åbenrå strand kl. 19 
på onsdage:  
Husk de ugentlige onsdagskøreture fra 
parkeringspladsen over for stranden i 
Åbenrå. De starter i år d. 30. marts.
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Brunkulsgravemaskine i Dessau.

Køb af  klubtrøjer og Cap’s. 
Allan er kontaktperson - se kontaktoplysninger side 2.

Om at handle lokalt  
Husk at overveje køb hos din lokale forhandler. Det gavner i det lange løb.

Køb og salg:
Bestyrelsen har besluttet, at der i bladet skal være en rubrik til køb og salg. Den 
er hermed oprettet.
Angiv en fornuftig beskrivelse og husk at meddele din mailadresse eller telefon-
nummer.
Send det til redaktør Poul: Der er kontaktoplysninger på side 2 i dette blad.


