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Ansvarsområder specielt:
Lars Hedelund, webmaster, Falstergade 2, 6400 Sønderborg. 
Tlf.: 51 34 05 15, mail: lars.hedelund@gmail.com
Steen H. Eriksen:  Markedsføring.
Karina Lund Jensen, arrangementskoordinator, tlf. 60 94 64 
65, mail: guzzikvinden@hotmail.com.  
Kontaktperson til MC-klubberne i ”Sydregionen”.

Bankkonto:
Arbejdernes Landsbank, Sønderborg: Kontonr. 5397-
0242615

Redaktion:
Poul Petersen
Layout: Merethe Lyck Nielsen.

Deadline:
Deadline for stof, hvis nogen vil have noget i bladet:  
d. 25. i månederne marts, maj, september og december.

Bestyrelsen i S.M.C.C.
Formand: Helge Johannsen, Søndergade 7 1th., Guderup, 6430 
Nordborg. Telefon: 42 49 18 18
Mail. helgejohannsen@live.dk
Kasserer: Karen Jensen Dam, Kongensgade 36, Stollig, 6200 
Aabenraa. Tlf. 21 77 19 50. Mail: kajenda@hotmail.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
Best.-medl.: Karina Lund Jensen, tlf. 60 94 64 65,  
mail: guzzikvinden@hotmail.com. 
Best.-suppl.: Knud Oluf  Petersen, Bjolderupvej 27, Bjolderup. 
6392 Bolderslev. Tlf.: 53 16 00 48, mail:  
knud.oluf.petersen@gmail.com
Best.-suppl.: Jørn Maron, Bækvej 1, Sjellerup. 6430 Nordborg. 
Tlf.: 20 25 03 30. Mail: mc-sjov@bbsyd.dk

Tøndeslagning er farlig. Nogen tog fejl af  Poul og tønden - læs side 13. 
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Intet at berette om klubbens tilstand. Det kører i olie.

Redaktørens rubrik:
justeringer tog 10 dage. Så havde vi fredag 
d. 1. april. Redaktøren skal have en uge til at 
skrive bladet og begyndte efter deadline, der 
var d. 25. marts. Bestyrelsen, der arrangerer 
alle aktiviteter, skal have tid til at lave deres 
ting, der skal annonceres. De skal have 
en uge efter betyrelsesmødet til arbejdet. 
Bestyrelses-mødet var også tirsdag d. 15. 
marts. Dvs. at formanden skal have dags-
ordenen ud en uge før og det var vel d. 8. 
marts. Man ser her, at der så ligger knap to 
måneders aktiviteter bag et Kubikken. Der 
er gennem årene skrevet mange Kubikkener. 
Jeg har prøvet at tælle op. Der kan obser-
veres 210 stk indtil i dag. Det er inkl. de par 
år, hvor bladet var en det af  Touring Nyt, 
og hvor vi betalte for at få vore aktiviteter i 
klubsiderne. Der er altså lavet en del arbejde 
i SMCC fra 1968.

Sekretær Allan har ansvaret for Kubikkens 
distribution. Han oplyser, at vi igen går over 
til omdeling med hjælp af  postvæsenet. Det 
er lykkedes os at få bladet et par gram ned 
i vægt ved at bruge andet papir og dermed 
er vægten faldet under 50 gram og forsen-
delsesomkostningerne går ned i nærheden 
at 10 kr pr. stk. Omdeling ved egen fraft til 
6,5 kr/ stk er vi så gået bort fra. Nu er det 
jo sådan, at PostNord omdeler, og det kan 
godt tage nogen tid.
Bladet må for alt i verden ikke komme for 
sent ud. Det bliver nemt en glidebane. Det 
har vi set i gamle dage.
Hvis vi tager 1. maj som postkassedag 
hos medlemmerne, så fik PostNord bladet 
mandag d. 25. april som nødvendigt. Tryk-
keriet fik bladet endnu 10 dage før, og det 
var så d. 11. april, fordi påsken var imellem. 
Opsætning af  bladet med korrektur og 

Leder:

Særlige fødselsdage eller begivenheder:
Teddy bliver 70 år d. 10. juli. Til lykke ønskes fra SMCC.

Har du husket at betale kontingent?
Det er vigtigt
Bank: 5397 0242615 - husk dit navn.
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Om nogle har fået nye motorcykler.  
– Ja antallet af nye er stigende.
Medlem Bjarne Beck har købt sig en ny Honda. 
Det er en NT 1100 med automatisk gear og 
dobbeltkobling. Motor-cyklen i sig selv ser stolt 
ud ved at være sammen med sin nye ejer.  

Medlem Morten Dall har købt sig et  
”Sauer Gespann”. Det er samme 
leverandør, som har leveret Knud Olufs 
ekvi-page. Morten er en klokkeren Åberå-
dreng; men bor i Klappholz få km syd for 
Flensborg sammen med Petra.

Webmaster Lars har købt sig en ny BMW. Det 
er en R 1250 GS Triple Black. En pålidelig kilde 
har meddelt, at Lars har sagt at denne MC ikke 
behøver nogen form for ekstraudstyr, da fabrik-
ken har leveret det hele i forvejen. Lad os nu se. 
Den gamle BMW GS gik for en god pris. 

Dirigent Hans ”Malabar” 
Jacobsen har købt sig 
en BSA. Det er en A7 Shooting Star nok produceret ultimo 
50-erne. Den iscenesatte ildhu var ikke på det nødvendige 
niveau, så projektet blev solgt igen, dog med fortjeneste.

Politiet har også fået nye motorcykler.
Medlem Poul Lervad har givet en forklaring. Se omme i 

bladet. Lars har mere at læse på hjemmesiden.  
Farvebillede er på bagsiden.

Om nogle har fået solgt deres motorcykel.
Redaktøren ved ikke noget ud over hvad der allerede er skrevet oven for.
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Specielt om kommende arrangementer:
Søndag d. 8. maj kl. 10: Süderlügum Motoradtage. 
Mødested Bolderslev rasteplads.
Arrangementet holdes af  Süderlügum handelsstand og motorcykelklubben Oldrid-
ers. Hele byen har åbent denne søndag. Se denne hjemmeside: http://www.oldie-
riders.de/ Steen har taget sig af  førerskabet og tager gruppen med på en lille omvej. 
Arrangementet i byen varer fra kl. 10 til kl. 16. Alle butikker åbner kl. 11.00. Der er 
live musik ved The Greyhounds.

Annette og Frank Madsen, Egtved har planlagt 
en pensionisttur. Det med ”pensionist” kommer af, at det er en onsdag.

Hej alle. D. 18. maj kl. 12.00 mødes vi hos Kolding MC på Trianglen 26.
Kør ad Dons Landevej. Bygningen kendes på logos for Triumph og Suzuki. Der er 
kaffe på kanden, og vi ser de nye samt brugte modeller. Kl. ca. 13.00 kører vi mod 
Kongernes by Jelling ad vej nr. 176 via Ørsted - Vingsted - Bredsten. Efter Bred-
sten til højre igennem Balle og derefter til venstre mod Jelling ad små spændende 
veje. Vi kører over jernbanen og 2. gade til højre er Vestergade. Her ligger det store 
museum med gratis adgang, og der er er et stort overdækket madpakkehus med 
borde og bænke. Vi parkerer på vejen lige ved siden af. Mad og drikke kan købes i 
Brugsen ca. 50 m. væk. Ellers er der café på Jelling Bryggeri i Møllegade nr. 10. Alt 
i gåafstand. Så efter besøg å Bryggeri, museum samt Jellingstenene som jo nu er på 
vore nye pas.
Her efter er det tid til at samles. Så nu 1050 år senere starter vi op og kører sydpå 
mod Vingsted, Ørsted og Eg-tved. Hvis tiden er til det, kan vi besøge Tørskind 
Grusgrav på denne lysegrønne eftermiddag, hvor motorcykler og biler samles hver 
onsdag. Sluttelig kører vi ca. 10 km. til Bølling og får Gullashsuppe, kaffe og kage.
Vi overholder alle re-
striktioner med afstand 
og sprit. Vi håber alt er 
åbent igen til maj.
Der er ingen krav om 
tilmelding, og vi håber, 
at alle får en god tur.
Med hilsen Annette og 
Frank. Nr. 697.

Fra Bindeballe gamle 
Købmandsgård.
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Specielt om kommende arrangementer:
Steens jordbærtur.
Det er den 10. juli kl. 10 fra stranden i Åbenrå!
Vi køren til et traktormuseum og en person, som I måske kender fra TV.
Her ser vi på sagerne, og der er tid til at nyde den medbragte madpakke.
Når vi har set herlighederne, kører vi ca. kl. 12.30 til jordbærmanden på Venbjerg. 
Der er jordbær, kaffe og kage. Det hele koster 25,- kr. pr. person.
Hilsen Bestyrelsen

Indbydelse og annonce:  
FIM*, Den fulde oplevelse i Rinkenæs. 
Vous Meritum d. 21. til 24. juli 2022.
Det er en invitationsbegivenhed, der kun er 
åben for de, der har deltaget i fem eller flere 
FIM-stævner eller Moto-camps. På dette års 
meritum er der dog dispensation, så danske 
motorcyklister også er velkomne, selvom 
de aldrig har prøvet et FIM arrangement. 
Det er en uformel sammenkomst af  erfarne 
motorcyklister, som alle har fælles Rally- og 
Motocamp-minder. Vil du være frivillig: 
Som frivillig hjælper får du 50% rabat på deltagergebyr og overnatning. Du skal reg-
istrere dig som alle andre deltagere under TILMELDINGSSKEMA i menulinjen på 
vores hjemmeside. Husk at oplyse, at du gerne vil være frivillig i mailen til Christian 
Kjær ckauto@mail.tele.dk, når du tilmelder dig med formularen.
Hjemmesider med alle oplysninger er: https://www.fim-touring.com/ og  https://
www.fim-meritum2022.com/
Hjælpere, der bor i området, kan selvfølgelig også bo derhjemme. Skriv det evt. 
på tilmeldingspapirernes program, der kan ses på hjemmesiden. Programmet er 
ikke endeligt, da vi mangler at få et par aftaler på plads. Der er bl.a. Dybbel Mølle, 
Guderups ringriderfests nationsparade, Sønderborg slot og en mulig musik kon-
cert lørdag aften på Benniksgaard Anneks. MVH Christian Kjær, medlem af  FIM 
steward licens 15602

* FIM er: International Motorcyklen Federation og det verdensomspændende styrende organ for aktiviteter 
på motorcykel. Det er en uafhængig sammenslutning, som samler 111 nationale forbund i denne verden. 
FIM er anerkendt af  Den Internationale Olympiske Komité. FIM administrerer også sportsdiscipliner 
samt fritidsmobilitet, transport, trafiksikkerhed og offentlige anliggender samt miljøet.
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Sidste  

 
 
Dato 28/5 fra klokken 12:00 til ca 20:00  
 

 .   
Vi fer mosik Rock 4 Dummies 

 
   

Do ka it soue h I ngen davre. 
 

Brum brum    Ulla /Geert  
20192080/61792918 
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Specielt om afholdte arrangementer:

Da der var usikkerhed pga ferie hos 
John og Birthe i Høruphav med datoen, 
tilbød Ingrid, at vi kunne være i Pouls 
værksted. Vi var omkring 20 personer, 
og der var dækket op i "corona stil" 
med afstand, og vi gjorde vores bedste 
ved at samle os ved 2 borde. 
Ingrid havde bagt flere slags lækre 
kager, som var pakket ind på coronavis 
(portionsvis).

Engangsbestikket var af  det bedste 
indpakkede fra lufthavnen. Så alt var 
corona sikret. 
Trods det havde vi en rigtig hyggelig 
aften. Torben fra Braue samt Pascal var 
kørende på mc, og vistnok også Karen. 

Tak til Poul og Ingrid for at tilbyde 
husly.

Onsdag d. 5 januar var der nytårskaffe 
hos Poul og Ingrid i Frederiksgård. 
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Dette arrangement var så det første efter 
coronaen, og som sådan var det meget 
spændende med tilmeldingstallet.
Den nye coronavariant kaldet Omik-
ron var i fuldt angreb, og aldrig havde 
så mange været smittet. Heldigvis er de 
fleste vaccinerede og de smittede er ge-
nerelt ikke ret syge. Allerede d. 7. februar 
har regeringen annonceret med, at alle 
resriktioner skal stoppe. Alt det betød, 
at det indledende tilmeldte antal, der var 
lavt, rettede sig i høj grad til sidst. Vi var 
ikke helt oppe antallet fra januar 2020; 
men det var jo også rekord og coronaen 
kendte ingen noget til.
Foredraget handlede om politiets motor-
cykler gennem tiden. Det blev holdt af  
vicepolitikommissær Erik Kristoffer-sen, 
der selv har ligget på landevejen med MC 
i embeds medfør. Vi hørte om mange 
sjove hændelser og det at væ-re MC-
betjent var god tjans, som han husker 
med glæde. Det sidste nye er, at politiet 
skal køre Ducati Multistrada V4 S.
Der indgået aftale med Ducati Danmark 
om levering og servicering de næste 7 
år. Ducati Danmark er i virkelighe-den 
SEMLER gruppen, der er VW-importør 
i Danmark. Nå, ja: Ducati er nok ejet af  
AUDI; men som igen er ejet af  VW.
Motorcyklen har 170 HK og koster for 
almindelige dødelige over 353.000 kr. på 
gaden. Redaktøren læste et sted, at de 20 
forsøgsstærekasser har givet 220 mio. kr. 
Hvis en af  de Ducatier så koster staten 
100.000 kr, ja så er der til 2200 stk Multi-
stada V4 S, eller sagt på en anden måde. 
Hvert ”stærebo” har givet 110 Ducatier.

Så blev det d. 30. januar, og der var 
gule ærter i Kværs.

Ærtespisere.

Erik Kristoffersen.

Politiets første. Elleham fra 1910.
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Så blev det d. 9. februar og foråret 
nærmer sig. 20 personer havde fundet 
vej til Guderup. 11 personer havde i 
forvejen på Chr. F. Andersens foranled-
ning fundet vej til ”æ tyrker” over for til 
fællesspisnig. Christian er tilhænger af, 
at Guderup ikke må dø hen, og af  den 
grund skal man holde strøelse under 
byens forretningsliv. Burgerspiserne var 
i overtal. Yderligere 9 personer 
indfandt sig til selve klubar-
rangementet. Helge fik her 
lejlighed til at præsentere sig 
som formand og ønskede på 
klubbens vegne os alle en god 
aften.
Poul Lervad var igen på banen 
med gode råd i et foredrag: 
Karen har behandlet sagen 
med dette gode indlæg. Som  
nu næsten alle ved har Poul 
været MC-betjent, og han 
interesserer sig for motor-
cyklisternes sikkerhed. Der var 
mange eksempler på farlige 
situationer og hvor vi fik for-
talt, hvad der er vigtigt at gøre. 
Poul havde medbragt et com-
puterprogram, hvor vi kunne 
afprøve vor reaktionsevne. På 
den måde kunne man beregne 
sin standselængde ved forskel-
lige hastigheder. Der skal altså 
ikke megen forøgelse af  has-
tigheden til inden standselæng-
den øges betragteligt. Bare 
en reaktionstid på 2 sekunder 
betyder over 50 meter inden 
bremsning begynder ved 100 
km/time. Tak for foredraget.

Klubaften hos Owe Johannsen.
Vi nød ellers Lines smurte fransk-
brød med ost, pølser, løg og det hele. 
Snakken gik godt og det var en fin 
aften. Selve husværten Owe havde 
været i Coronaland (Østrig) på skiferie 
og havde fået corona. Så ham så vi ikke. 
Coronarestriktionerne er ikke længere 
gældende; men helt så mange som før 
coronaen, var vi ikke.

Folk i klublokalet.

Hos tyrkeren.
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Fortsætter på side 12

På Gråsten Landsbrugsskole

Økologisk landbrug kontra konventio-
nelt landbrug!
Hvad betyder det, og hvad er forskellen 
på økologisk og konventionelt land-
brug? Er økologisk bedre??? Er konven-
tionelt store klima forbryder?? 
Nogle af  de bemærkninger, jeg ofte 
støder på er, at den konventionelle 
landmand ikke er god ved sine dyr. Tro 
mig, er det en realitet, så er han ikke 
landmand ret længe. Dyr yder for lidt, 
hvis de ikke bliver passet godt! 
Dyrevelfærd skal og kan blive meget 
bedre; men det kræver, at vi som 
forbrugere, betaler omkostningerne til 
bedre dyrehold.
Økologiske grise bliver født ude året 
rundt. Tænk, ved forsøg er bevist hvor-
dan de helst vil bo, og de vil ikke bo 
under 21 grader!! Og så megen klimafo-
randring har vi ikke, at vi har mindst 21 
grader om vinteren.
I en storm sker det, at en tredjedel af  
smågrise dør af  kulde i deres hytter. 
Derudover bliver de fravænnet ved 6 til 
7 ugers alderen og tilbringer resten af  
deres liv som andre konventionelle svin 
i stier indendørs. Legetøj skal begge for-
mer for svinehold have! 
Den konventionelle bruger så for me-
gen sprøjtemiddel. Nej, det er så dyrt, at 
der bliver brugt mindst muligt og dertil 
kommer, at landmanden nok er mere 
bevist om forurening end gennems-
nits befolkningen. Han er jævnligt på 
kursus, ellers kan og må han ikke omgås 
sprøjtemidler på sin egen jord.

Onsdags møde d. 16. marts på Gråsten 
Landbrugsskole!
Karen har lavet dette intense referat. Hun har selv fået sin teoretiske landbrugsuddannelse på 
denne skole.

Et af  kriterierne for økologisk land-
brug er, at de skal pløje jorden. Vendes 
jorden, udskilles der meget co2, da der 
sker en forbrænding af  planterester i 
jorden ved iltning og som så frigiver 
Co2 ved pløjning.
Ukrudt må ikke bekæmpes med 
sprøjtemidler, hvilket vil sige, at hvis 
ukrudtet ikke skal overtage hele marken, 
skal det bekæmpes maskinelt. Kørsel 
med have op til flere gange i løbet at en 
vækstsæson, betyder mere forbrug af  
brændstof. 
Væsentlig er også, at økologiske land-
brug kun avler en tredjedel af, hvad 
konventionelt landbrug gør. Enten skal 
vi importere større mængde korn fra 
andre lande, da det ikke er nok med en 
kødfri dag. Det bliver nærmere en mad-
fri dag, og hvor blev økologien så af??  
Den regering vi har nu, har påbudt den 
konventionelle landmand kun at bruge 
70 % af  den gødning marken har brug 
for, hvilket har den konsekvens, at vi 
ikke kan bruge vores danske hvede til at 
bage brød af, det kan ikke hæve!!! Der-
for er mel steget i pris, da Ukraine og 
Rusland sammen med Frankrig er vores 
største leverandør af  bagemel!
Vi bliver forblændet af  dårligdomme. 
De er også mere spændende, end gode 
nyheder, men det forbyder os jo ikke, at 
tænke os om, spørge ind til, om det der 
kommer frem i nyhederne, nu også er 
sandheden!
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Fortsat fra side 11

Lad os se på, hvorfor vi nu alle skal 
køre i elbiler?? Forurener vores benzin 
og diesel-biler virkeligt så meget, at 
vores jord snart ser den undergang. Ja 
vi bliver forskrækket og vil gerne gøre 
det, der er godt for alle! Men er det hele 
sandheden?? Er el- eller plug-in biler så 
rene???
Hvem er det der tjener på, at vi omstill-
er hele bilparken?? Lidt forskning viser, 
at der er mere eller mindre de samme, 
som har tjent godt på olieindustrien.
Det sidste vulkanudbrud syd for New 
Zealand udspyede mere co2 på en gang, 
end DK på et år!!! 
Vores husholdningsforurening ville se 
anderledes ud, hvis vi fik påbud om 
ikke at bruge så megen rengøringsmid-
del, som vi gør; men vi har alle en pligt 
til at formindske forureningen.

Der vil altid være fordele og ulemper 
og kun ved et objektiv syn på, hvad der 
tjener os alle bedst, kan fremskridtet 
ske hurtigere. De tiltag der gøres nu, 
er politiske og handler mest om hvor 
mange stemmer der kan erhverves, og 
det gælder alle partier. Den amerikanske 
udenrigsminister Albright sagde: for at 
være en god forhandler, skal jeg være 
i stand til at se forhandlingsgrundlaget 
med modpartens øjne, måske er det 
derfor, at vi stadig har krige!!!
Tusind tak til Henriette og Bjarne 
Ebbesen (forstanderpar)for en informa-
tiv og underholdende aften, hvor vi fik 
set en moderne og effektiv landbrugss-
kole, som har alle pladser fuldt besat af  
elever, så jeg er fortrøstning fuld for det 
fremtidige danske landbrug. 

Karen

Kaffe efter foredrag og rundvisning.
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Kl. 14. løb det af  stablen. 
Ganske kort tid efter var det 
hele forbi, idet både tønden 
samt Poul Christensen havde 
fået bank og var slået til 
ukendelighed. Det har noget 
at gøre med, at befinde sig 
inden for køllens radius. Både 
kattekongen og katteprinserne 
var så fundne. Kattekongen 
blev Mathias Eis. Katteprinser 
blev Hans Marcussen og Peter 
Rudolph. De var to på cyklen 
og mente, at så skulle de begge 
have præmien. Kirsten fra 
Kajs MC gik med til det, og de 
fik som ønsket. Det vældige 
blåvvalaslag gik så hurtigt, at 
der ikke kom nogle billeder ud af  gefægten. 
Regionsmøder er en fortløbende møderække med deltagere af  samarbejdende syd-
jyske MC-klubber.

Fastelavn og tøndeslagning hos Kajs 
MC d. 27. februar.

Karina har lavet referat: 
9 klubber var repræsenteret. De kunne 
alle fortælle, at der havde været svagt 
fremmøde af  medlemmer vinteren over. 
Et par af  klubberne havde helt holdt 
vinterlukket. Selv MC Vinterhi i Bovrup 
var gået i vinterhi med den konsekvens, 
at endda grønkålsspisning var aflyst.

Sønderborg mc var dog ikke plaget af  
vinterhi. Der havde haft flere spise-
aftener.
Næste møde d 7 oktober hos Sønder-
borg MC. 
OBS OBS!! Man bedes man lige be-
mærke i den foregående tekst alt det, 
der foregik i SMCC.  

Regionsmøde d. 4. marts hos  
MC-Kæden.

Kattekongerne og Kirsten med flere. 
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Poul har været politibetjent på MC, og 
har haft besøg af  et par kolleger. En på 
den nye Ducati og en på Yamaha FJR. 
Den fulde ordlyd fra Poul findes på 
hjemmesiden.
Ducati vandt udbudsrunden og politiet 
skal nu i 7 år køre Ducati Multistada V4 
S.
Efterhånden vil de afløse de veltjente 
Yamaha FJR 1300 og BMW K1600.
Jeg fik god forklaring. Der er nu ikke 
længere generelt krav om kardantræk. 
Den nye Ducati bliver efter sigende lev-
eret med en særlig robust kæde. Så må 
tiden vise, hvor ofte den skal justeres 
og udskiftes for at sikre en konstant 
optimal funktion. 
Vedrørende motorkraft var udbudskra-
vet en motorcykel med mindst 115 hk. 
Og det lever Multistrada med sine 170 
hk fuldt ud op til. Den nye motorcykel 
er helt forskellig fra de foregående 
og vil også blive opfattet sådan. Ved 
gennemgangen af  Ducati’en be-

Her er der så en nøjere beskrivelse af 
politiets nye motorcykler. 

mærkedes, at den har en betydelig større 
frihøjde. Og så er den endda udstyret 
med et kraftigt bundskjold. Selv om 
man yderst sjældent kører væk fra banet 
vej, så kan en god frihøjde være af-
gørende for at køre ud i terræn, på stier 
eller for så vidt også trapper.
Da Ducati’en holdt ved siden af  FJRen 
var synsindtrykket, at Ducati’en så 
kortere ud. Min første tanke var, at 
den ved kraftig acceleration nemt ville 
løfte forhjulet, men et nærmere kig i 
de tekniske data viste dog, at akselaf-
stand på FJR er 1545 mm, medens det 
tilsvarende mål på Ducati er 1567 mm. 
Endvidere er Ducati’en udstyret med 
alskens elektroniske finesser, der bl.a. 
kan forebygge hjulspin, og at forhjulet 
løfter sig.
En af  politiets testkørere fortalte, at 
forlygterne giver et godt lysskær, og at 
den tillige er udstyret med små tågel-
ygter. Politimodellen har også fået et 
særligt kraftigt sidestøtteben. Også en 

Medlem Poul Lervad har sendt det:
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vigtig praktisk detalje til politibrug. Der 
er kun siddeplads til en person, idet 
bagsædepladsen er erstattet med en 
radiokasse, der også er udformet, så den 
kan bruges som lasteflade. Sidetaskerne 
er af  forskelligt rumindhold. Akkurat 
som på BMW K1200, hvor placerin-
gen af  den højt monterede lyddæmper 
sætter begrænsning i størrelsen af  den 
højre sidetaske. En anden detalje var, at 
Ducati’en har håndtagsbeskyttere. De 
formodes at skærme mod kolde vinde 
og direkte slagregn. En god detalje i 
forhold til kørsel på de kølige årstider.
Ducati’en opgives med en motoreffekt 
på 125 kw/170 hk ved 10500 omdr., 
hvilket er ca. 24 hk mere end Yama-
haen. Ducati’ens max. drejningsmoment 

er 125 Nm, ved 8750 omdr., medens 
FJR’s tilsvarende data er 138 nm ved 
7000 omdr. Begge har 6 gear. Ducati’en 
med quickskift. Ducatien formodes at 
veje ca. 80 kg mindre. Det hele er en 
stor fordel til formålet.
Skulle nogen desuden tro, at det er rent 
højrehåndsarbejde at håndtere en politi-
motorcykel, kan man jo kaste et blik på 
venstre styrhåndtag. Derved vil enhver 
kunne forstå, hvorfor en forstuvet vens-
tre tommelfinger på en mc-betjent kan 
give nogle sygedage:) 
De første Ducati’er forventes at komme 
i patruljetjeneste i løbet af  2022, så der 
vil givetvis ved forskellige lejligheder 
være mulighed for at studere modellen 
nærmere.

Læserbreve:
• Fra Benthe M. Rasmussen: Der blev på generalforsamlingen talt en del op of-

fentliggørelse af  bestyrelsens beslut-ninger. Der blev til slut vedtaget, at be-
styrelsens referater bestyrelsesmøderne skulle være at finde på klubbens hjem-
meside. Jeg har ikke været i stand til at finde disse referater. Er de optaget på 
hjemmeside eller ej? I givet fald hvordan finder man dem? 
Fra undertegnede redaktør Poul: Jeg er jævnligt konfronteret med spørgsmålet 
om at nyindtrådte ”gamle” med-lemmer med nyt medlemsnummer ønsker at få 
deres gamle medlemsnummer tilbage. Har bestyrelsen et officielt svar?

• Bestyrelsens svar på læserbrevene fra februar bladet. 
Svar til medlem Leif  Jacobsen, Vollerup. Det var om søndags arrangementer for 
at tilgodese mennesker, der arbej-der om lørdagen. På arrangementskoordinato-
rens vegne svarer formand Helge, at bestyrelsen for eftertiden vil gøre mere for, 
at det sker. Man vil have et vågent øje på arrangementskalenderen og gøre det, 
hvor det er muligt.

• Svar til medlem Bent Holm, om det stadig er rigtigt, at man kan søge klubben 
om støtte til medlemsarrangementer. 
Formand Helge svarer på bestyrelsens vegne: Der gælder stadig den politik, at 
støtte med glæde gives. Der er dog det krav, at projektet på en eller anden måde 
skal støtte SMCC’s formål. Man indsender i god tid til arrangements-koordi-
natoren et arrangement, som man vil lave sammen med en ansøgning. Sagen 
behandles, af  bestyrelsen og der vil også blive taget hensyn til, om der er penge 
til projektet. Senest blev entréen til Hedebymuseet i Slesvig støttet. 
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Følgende for de teknisk interesserede:
Vi er efterhånden klar over, at i det 
snævre perspektiv er almindelig gam-
meldags benzin uovertruffet. Tanken 
fyl-des på kort tid, holder længe og der 
kan tankes straks over alt. El-køretøjs-
folket må ofte se på med misundelse. 
Aviserne beskriver besværlighederne 
dagligt. 
Men der er dukket nye ting op. Synte-
tisk benzin. Hvad er nu det? Ja, i 2024 
skal 40 % af  benzinen til MotoGP 
samt Moto2 og Moto3-racerne være 
den slags benzin og i 2027 skal det 
være 100%. Mon ikke også i formel 1. 
Hos Porsche, der laver dyre biler i mil-
lionklassen, og hvor benzinprisen for 
kunderne derfor ingen rolle spiller, ar-
bejder man også på denne slags benzin. 
Benzinen er CO2-neutral lige som brint 
til brændselsceller og strøm til batter-
idrift, alt-så hvis den da produceres af  
sol, vind og atomkraft. Den nye benzin 
beskrives ofte på Internettet. Jeg har set 
på sagen:
Vi må gætte på hvad det bliver. Det skal 
ikke kun være CO2 neutralt, men også 
til at leve med.
Hvad indeholder sagen: Ja udgang-
spunktet er 100% strøm fra vind og sol.
Bemærk lige i nedenstående, at man 
ikke kan lægge procenterne sammen. 
Det skyldes, at den følgende pro-
cent fortløbende er en andel fra den 
foregående proces.
1. Batteridrift: Energitab i elledninger 

fra vindmøllen taber 5%. Veksel-
strøm til jævnstrøm via ladestanderen 
taber 5 % af  det, der var tilbage. 
Opladning af  bilens batteri med 

Om alternativer til gammeldags benzin. 
Håbet er grønt. 

jævnstrøm taber igen 5 % af  resten. 
Afladningen af  batteriet under 
kørslen taber også 5 %. Elmotoren 
taber 10 %. Resten er mindre end 70 
% af  de 100 %. Det er ikke så ringe 
endda.

2. Brændstofcelle på brint: Ved elek-
trolyse af  vand (H20) opfanges den 
brint, der bobler ud. Brændselscellen 
laver strøm af  brinten; men inden da 
opfanges brinten og pumpes under 
højt tryk til en tank i køretøjet (600 
bar af  pladshensyn). Ilten, der er 
restprodukt fra elektrolysen, sendes 
bare ud i luften, hvor den nok i sin 
tid kom fra, eller sælges. Hvor ender 
energien? Ja, elektrolysen af  brint ud 
af  vand koster 30 %. Transport og 
tryksætning via kompressor koster 25 
%. Brændselscellen, der laver strøm 
af  brint taber 50 %. Transformerin-
gen til brugbar strøm koster 5% og 
bilens drivmotor igen 10 %. Der er 
så ca. 22 % tilbage af  de 100 %.

3. Om den syntetiske benzin: Da skal 
man vide, at benzin, er kulbrinter, 
dvs. molekyler af  kulstof  og brint. 
Afbrændingen giver den varme i 
cylinderen, som vi kører på. Synte-
tisk benzin laves ved at køre for-
brændingen så at sige baglæns ved 
tilførsel af  energi fra møllerne. Man 
tager brinten ud af  vand som i 2; 
men yderligere med denne strøm i 
en syntese spalter CO2 ud af  luften 
omkring os. Med den brint og den 
CO2, fremstiller man nu med vind-
møllestrøm nyt molekyle (benzin). 
Men hvor ender energien? Ja, ele-
ktrolyse til brinten koster 30 %. At 
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tage CO2 ud af  luften tager 37 %. En 
forbrændingsmotors virkningsgrad 
er ringe, idet mere end 70 % går ud 
gennem udstødning og via kølevand 
i køleren samt varme fra motorens 
overflade. Resten er kun 13 % af  
den oprindelige energi fra vindmøl-
len og solcellerne. Se https://www.
hvilkenbil.dk/porsche-paa-vej-med-
syntetisk-benzin/ 

Er der håb for vores gamle motor-
cykler? Politikerne er glade, hvis de kan 
lukke alle de gamle CO2 kraftværker; 
men stadig have elektricitet nok til alle 
industrierne samt til varmepumperne og 
de elektriske biler. Nogle fantaserer om 
at sætte solanlæg op i ørkener og store 
vindmøller i storm-områder. I disse 
områder skal der så være fabrikker til 
syntetisk benzin. Benzin transporteres 
væk i tankskibe, som vi kender. Hvem 
sagde ”tidshorisont”? Er det slut for os?
Jeg har prøvet at lave et lille regnestykke 
om antal møller til syntetisk benzin. Om 
biler altså:
Efter Internettet sælges 4,7 milliarder 
liter brændstof  til biler om året i Dan-
mark.

Da hver liter indeholder 9 kWh (kilo-
Watt-timer), giver det et energiforbrug 
på 42 milliarder kWh.
En bils virkningsgrad er reelt ikke 
meget over 20 %, dvs. til hjulene er der 
8,5 milliarder kWh.
Vi ser oppe i teksten, at de 8,5 mil-
liarder udgør 13 %. Dvs. at møllerne 
skal give 56 milliarder kWh = 100 % i 
løbet af  et år. De nye 278 meter høje 
Siemens vindmøller leverer pr. stk. ca. 
70 millioner kWh om året. Vi skal så 
have 42 milliarder divideret med 70 mil-
lioner = 600 vindmøller. Hvis halvdelen 
af  landets areal skal have vindmøller, er 
der 21000 kvadratkilometer til det. Hver 
mølle får så 35 kvadratkilometer. Det 
er en firkant med 6 kilometer på hvert 
led. Med det regnestykke skulle der på 
Als, hvor jeg bor, sættes 4 eller 5 møller. 
Det må de gerne for mig, hvis jeg kan 
få syntetisk benzin. Hele verden skulle 
gøre det samme, ellers er det jo ikke 
meget ved. Jeg formoder, at mine over-
vejelser ligger inden for plus / minus 
20%. Håbet er som bekendt grønt.

Hilsen Poul

Fra pressen:
Må jeg skifte forgaffel? Fra Touring Klubbens Touring Nyt.

Det drejer sig om grænserne for reparation og ombygninger mellem, at der skal 
betales ny registreringsafgift eller ej.
Man kan diskutere om grænserne ligger rigtigt; men skattevæsenet skal roses for, 
at der gives så klar besked, og at det faktisk føles rimeligt. Hvis man sådan følger 
lidt med i, hvad der sker, så vil man vide, at der findes noget, der hedder ”Mo-
torhistorisk Samråd”. Det er en gruppe brugere af  specielt historiske køretøjer, 
der har set en fare i, at der fra myndighedernes side af  bureaukrater laves umulige 
forordninger, hvor man af  den grund har bedt myn-dighederne om at være med i 
arbejdet, og hvor der til ros for myndighederne er kommet et godt arbejde i gang og 
med et godt resultat. Tag din computer. Skriv i Google-feltet: Skat og kør igennem.
Skat.dk: Borger / Motor / Ombygning og reparation af  bil og MC 
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Maj

Juli

Søndag d. 8 maj kl. 10.00: Süderlügum 
Motoradtage. Mødested Bolderslev 
rasteplads. 
Nærmere beskrivelse foran i bladet.

Torsdag d. 10. maj kl. 19.: Varme hveder 
hos Karina og Bent, Sønderborgvej 
190, Svejrup i Aabenraa. Parkering evt. 
på modsatte side af  vejen. Der er ca 40 
pladser. Sidste tilmelding d 9 maj på tlf. 
60 94 64 65.

Onsdag d. 18 maj: Medlemstur ved Frank 
Madsen. Se Franks beskrivelse foran i 
bladet. 

Husk: Steens Kristihimmelfartstur fra  
d. 26. maj er aflyst. 

Lørdag d. 28 maj  Oldtimerløbet i 
Gråsten. Der kan købes drikkevarer 
og andet til ganen både i centrum og 
på pladsen. Fælleskørsel for Harleyer 
fra torvet kl 12. Se deres hjemmeside: 
https://www.oldtimerlobet.dk/  

Søndag d. 19 juni: Storketur til Bergenhu-
sen. Afgang fra Bolderslev rasteplads kl 
10. Steen fører an.
Der er usikkerhed om kroen i byen har 
åbent. Fælles kørsel hjem til Bolderslev, 
hvor Helge Lieberg er klar med grillen. 
Helge giver pastasalat, drikkevarer, samt 
tallerkener, knive og gafler. Kød skaffer 
man selv, evt. på hjemvejen. 

Onsdag d. 22 juni: Grill i Genner kl 19. 
hos Pia og Henrik på adressen Nør-
reskovvej 24. Værterne gør klar med 
grill, borde og stole. Egen forplejning, 
tallerkener, bestik, mad og drikkelse. 

Lørdag d. 25 juni kl. 9: Mølleløb med 
Bjarne Beck, Hellevad-Bovvej 2, Bry-
strup. Det er nord for Hellevad.
Inden afgang bliver der serveret et fan-
tastisk morgenbord. Efter en god fæl-
lestur sluttes af  med pølser fra grillen. 
Klubben betaler forplejningen. 

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.

Juni

Søndag d. 10 juli kl. 10: Jordbærtur med 
Steen. Se beskrivelsen foran i bladet.

Onsdag d. 13 juli: Grill hos Henning og 
Lillian, Nørregade 13, Guderup, 6430 
Nordborg kl 19.00  Tilmelding på  
tlf  42409397 eller 61859413.

22-24 juli: Touring Camp. Vi mødes 
deroppe. Om man vil sove i telt, i hytte 
eller shelter er ligegyldigt, vi skaber nok 
hyggen alligevel. Der er regler for at 
benytte campingpladsen. Se deres hjem-
meside. https://www.touringcamp.dk/

22-24 juli: FIM Meritum i Rinkenæs på 
Benniksgård. Se foran i bladet eller på 
hjemmesiden. 

Onsdag d. 3 august kl. 19: Grill i Åbæk. 
Klubben er vært for pølser og drikkeva-
rer. Fælleskørsel fra stranden i Aabenraa 
kl. 18.30.

August
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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:

Praktiske oplysninger:
Hvor der er krav om tilmelding:
Hvis andet ikke er anført så 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.

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.

Vi havde en 
god dag på 

landbrugsskolen 
i Gråsten.

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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Politiets nye Ducati. Det er Multistrada V4S.

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.


