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Besøg på Lodsbåden
o

iAbenrå Af Kirsten og Peter Juhler
Foto: Steen H. Eriksen

Dervarengang.. . -den 29. sept. 1999!
- planlagt en køretur og en rundvisning
på lodsbåden.
En del medlemmer mødte op på P-plad-

dede transportmaskiner. Fiskerne lsrlel
gik her, så vi fandt ved Georg's
kammerats hjælp en stille plads til vo-
res motorcykler - og biler.

sen ved stranden i

Åbenrå. Alle var
spændt! - så vi kon-
taktede bådsmanden
Georg, og fik at vide,

Ut der ikke var plan-
lagt en "akut" tur
denne aften, så vi
kunne godt komme
straks.
Det blev så ikke til en
kørelur, da det snart
blev mørkt, men alle
blev guidet på den an-
den side til havnen.
Her var liv alle steder.
I en bygning arbej-
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S. M.C.C.'s hjemmeside!
SMCC vil fremover her på siden annoncere med klubbens
produkter. Her vil også blive plads til små meddelelser tir
medlemmerne.

SMCC tilbyder:
T-shirts istr.
S-L-XL-XXL, stk. 60,- kr.
M er midlertidig udsolgt
Stofmærke, stk. ....25,- kr.
Klæbemærke, stk. .. .5,- kr.
Teltvimpel, stk. ..... 1 40,- kr.

Kan købes ved SMCC's arrangemen-
ter, eller bestilles hos formanden på
74 40 40 08.

Onsdagsmøder
Bestyrelsen efterlyser nogle medlem-
mer, der kunne tænke sig at holde et
onsdagsmøde.
Gennemsnitlig kommer der fem med-
lemmer, og menuen beståraf fransk-
brød med ostellerpølse, og dertil kaffe
og the.
Prøv det engang, der må da være flere
en de sædvanlige.

Bindestreg - efter datoen i arrange-
menter, betyder at de efterfølgende
dage er incl.

Bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er den 6.
april2000.
Har i noget bestyrelsen skal disku-
tere, kan i indsende det til et af be-
styrelsesmed lemmerne.

Nye medlemmer
Poul Juhler, Busholmvej7,631 0 Bro-
ager.

Sidevognskort
SMCC vil prøve at arrangere fælles
kø retimer til sidevogn.
Derfor vil vi gerne have jeres mening.
Hvor mange vildeltage?
For at det skal kunne lade sig gøre,
skal vi vide, hvor mange der ønsker
at få sidevognskoft!
Ring eller skriv til formanden, for at
tilmelde jer, så de kan komme videre
med arbejdet.

?il4&o ttll
Mimmiog Svend Nansen Paulsen er
blevet gift.

!-

Bestyrelsen i S.M.C.C.

Formand: Poul Madsen, Lille Mommarkvej3g,
Lillemommark, 647 O Sydals, telt. 7 4 40 40 08.
Kassserer: Hanne Wolff , Lærkevej 17, Nybø|,
6400 Sønderborg, telf. 74 4678 82.
Næsttormand: Teddy SZuk, Tornhøjvej 25,
Tombø|, OZOO ÅOenrå ,lett 74 68 58 20.

Best. medl.: Verner Jensen, Kongensgade 82,
Stollig, OZOO ÅOenrå ,lelt.74 62 16 21.
Peter Juhler, Mølmark Søndergård,
Bønnelandsvej4, 6310 Broager, lelt.74 44 11 35.

1Yg).Gg1u3gl
Redaktion:
Steen H. Eriksen, Djernæsvej119,
6100 Haderslev, telf. 74 57 58 55.
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Så var der rundvisning på lodsbåden.
Den var meget velholdt. Georg fortalte
om bådens opbygning, og styrehuset
hang bl.a. i gummiremme - det hjalp på
vibrationerne, nårto stk. 000 HK Scania
moto re r fik omd rej ni nger.
I styrehuset var der en masse teknik,
det hedder vist navigationsudstyr! Flere
skærme, 6n med dybde, 6n med "land-

, -kolt" så man kunne se hvor man sej-
Ueoe.

Vagtplanen var således, at to mand ar-
bejdede i 14 døgn, og havde så 7 døgn
fri.

Georg: "Så sejler vi"!

Nøøjjjj . . . . hvor motoren spandt, med
skumsprøjtom l<ølengikdet ud af Åbenrå
Fjord, tilvivendte ved Varnæs. Og hvor
den trak når den fik noget "pedal".
Men alt har sin pris, - med et brændstof-

forbrug på 200 liter itimen, er det jo ikke
kun pjat man sejler efter.
Vel i havn, og en masse snak - igen, -
kørte vi hen på Fjordkroen og fik kaffe/
the med franskbrød og ost.

PS! Det blev altså ikke til nogen |aretur,
som planlagt, men dervar ingen der pro-
testerede.
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Skærtorsdag
til Esbierg
! Esbjerg er der jo tradition for, at Skær-
torsdag mødes motorcyklister på tor-
vet, for alkøre til klubhuset.
Det syntes Carsten, at SMCC skal del-
tage i, så iopfordres til at køre med.
Vi starter f ra stranden i Åbenrå torsdag
den 20. april kl. 1 2.00, og kø rer i samlet
flok til Esbjerg.
Der er virkelig gang i den, mange hun-
drede motorcykler kommer der, så det
er en oplevelse.

Fyn er fin
Formandenprøveu igen, at arrangere en
tur rundt på fyn.
Denne gang bliver det ikke hele Fyn
rundt, men kun en del af den.
Den 13. maj mødes vi ved Karoline-
cafeteriet ved Middelfart kl 11.00
Turen gårforbi PeterOvesen, han altid
har noget at se på, og han er flyttet, så
det er ikke det samme sted som vi har
værelfør.

BASF Tryksystemer

Hvis det var noget, at se hvordan man
laver trykfaruer, altså de faruer der bruges
til emballage eller Billedbladet, samt de
farver der trykker vores eget blad, skal i

deltage i turen den 19. februar.
Vi kører fra stranden i Åbenrå kt. 13.

Laue Tandrup i Haderslev blev 80 år
den 17. januar 2000.

Flemming Hansen 50 år

Onsdagsmøde hos Bodil
og Hans Christensen
Nybøl Landevej 3,
6310 Broager - den 12. april

Hans har solgt den ene Nimbus, men
istedet har han købt en Gold Wing, for
bedre at kunne komme med på de lidt
lange ture.
Den vil han gerne vise os, og samtidig vil

Bodil vise os sin smykkesamling/
værksted, og det er nok mere interessant
for den bedre halvdel, at tage med til.

Dannevirke i Slesvig
den 6. mai

Turen starter syd for Padborg ved "Zur
Krone's butik", cå. 6n km syd for
grænsen.
Der er afgang kl. 11.00 præcis, og turel
ledes af Poul Petersen.
Er der nogle der har lyst til at starte med
fælles morgenmad, serverer Eva og
Teddy kaffe med rundstykkerfra k|.9.00.
Kaffe og rundstykker koster 15,- kr., men
i skal tilmelde jer på 74 68 58 20.
Turens tempo vil være moderat, da Poul
forventer atl<øre på sin 350'er BSA.
Der holdes pauser, hvor der er noget at
kigge på, og jeg vil sætte mig ind i hvad
derfindes af interessante steder på vejen.

ll,
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Gene ralforsam lingen
den
21. I'tovember 1999
Der var mødt 23 medlemmer op til
generalfoprsamlingen, og de valgte Her-
luf Jakobssen som dirigent.

!) Herluf konstaterede som sædvanlig, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt,
og gav derefter ordet til formanden.
Poul kunne berette, at der havde været
20 arrangementer i '99. Fastelavn,
onsdagsm øder,varme hveder, fyn rundt,
Mølleløb, Nordjyl land, Åbæk weekend,
besøg hos john Hansen, Kvistrup, Los-
båden, endstedværket, Oldtimerløb
omm. Beretningen blev godkendt.

Regnskabet blev oplæst af Hanne Wolff ,

og næsten uden diskussion blev det
godkendt.

lndkomne forslag.
Bestyrelsen foreslo g 25,- kr. i kontingent-
forhøjelse.

^Dervar et forslag fra et medlem på 200,-
1.r., men det syntes bestyrelsen, var for

meget.
Herluf mente der måske kunne spares
andre steder. Pascal sagde, at
ÅøæXnytten - og - Gnil på stranden,ikke
måtte sammenlignes. Weekender i

ÅOæfnymen skal ikke droppes for evigt,
men måske skal der et køre-arrangement
til.
Enstemmigt vedtog man kontingent-
forhøjelsen, og den er hermed kun på
150,- kr. om året.

Valget blev næsten et genvalg.
Poul Madsen og Peter Juhler blev gen-
valgt, men Peter Rudolph ønskede ikke
at fortsætte, og efter en del forslag til
posten blev Verner Jensen valgt.
Revisor var genvalg til Peter Høi.
Suppleant til bestyrelsen vedblev at være
Steen H. Eriksen, og revisorsuppleant
blev Poul Petersen.

Under eventuelt, var der forslag om at få
TV-Syd med på en onsdagstur!
Bestyrelsen arbejder på det.
Poul Petersen mente også, at Jydske
Vest§sten kunne ofre en artikel, på en-
ten en madpakketur eller et onsdags-
møde.
Hvor langt skalvi køre påvore ture?
Egon Villumsen sagde, at nogle vil blot
køre 50 km, mens andre gerne kører
500. Og så er der jo de "barske", der
helst skal køre så meget som muligt.

Dirigenten ringede for sidste gang med
klokken.

Tak til Peter Rudolph, for vel-
udført arbejde som bestyrelses-
medlem.
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Fanø strand
- oott?rdo?tfifuø/ru
Fanø 4. og 5. sept. '99

Havde man fantasien i sin magt, er det
nemt at forestille sig stranden her i

2Oerne hvor grever, baroner og andre
,,sportsidiotel' mødtes for at afprøve de-
res legetøj i form af racerbiler og motor-
cykler. For Fanø var allerede dengang
med i det internationale motorsports
miljø. Mange at kørerne og arrangører
havde i dagens anledning fundet det tids-
typiske løj trem, kvinder traFanø sås i

egnsdragterne, ren nostalgi, som er
enormt hyggeligt at være i selskab med,
mens nutiden ligger brak for en stund.
Livet på stranden er en scene helt for
sig selv. lkke så meget der kunne for-

virre og distrahere, for strandsildene og
de toptunede adoniser befandt sig helt
ude ved den yderste strandkant. (Hel- !
lere en halv løgn, end en kedelig sand-
hed). Vejret var nærmest optimalt, det
man ville kalde !ndian summer - mindst
25 grader i skyggen, man skulle nok
have taget de kortærmede bukser med,
(men bagkloghed er nok den mindst
anvendelige form for intell igens.)

Bilerne og deres førere
En amerikaner hjemmehø rende i Sweitz
havde tilmeldt sin Bugatti35 C til Fanø,
men blev sat ud af spillet med en smad-
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ret gearkasse til løb i Sydfrankrig - Det
forlyder at han ,,kom til" at sætte i bak-
gear, ved et sving - tandhjulene stod i

|<øtor at komme ud af gearkassen. Men
heldigvis kom der så mange andre
Bugattier, deriblandt en 37 A med
compressor,tørl af en nordmand - lige-
ledes en landsmand i enType 13. Man
regner med at der er produceret 7.800
biler og henved 1800 er bevaret. Produk-
tionen stoppede i 1956. Alene navnet får

. pulsen til at slå lidt hurtigere hos en rig-

Utig bilentusiast og den har siden tider-
nes morgen høstet mange laurbær på
alverdens vædeløbsbaner, og tilmed
hundedyr som inversteringsobjekt, vær
rolig ved det.... Ved Bugattier med kom-
pressor er styret flyttet længere bagud,
det giver mere plads i motorrummet. At
se på dens formfuldenthed - og så lyden
når den kraftfulde motor accelererer, især
når det er den giftige udgave med kom-
pressor, så består den simpelthen
gåsehudspøven.

Motorcyklerne
I motorcykelrækkerne var der også me-
get at kigge på, den mest iøjefaldende
racervar nok Søren Weibels New lmpe-
riallJAP - men også Erling Holm på sin
hjemmekomponerede Harley racer var
noget der ville f rem i verden. Hele fami-
lien Holm samt andre mærkefanatikere
oversåede stranden med deres vellyd-
ende Harleyer. Men der var også Hen-
ning Pedersen på kakkelovn srør tra'23,
- motorcyklen var udlånt af hans arbejds-
plads Nilfisk. Også Rudge, lndian, Nor-
ton og Sunbeam var at finde blandt de I
deltagende Harleyer.
De fyrige heste i motorcyklerne var yp-
perligt trænet til kamp, og de ville helt
sikkert kæmpe cykel mod cykel til sid-
ste benzindråbe.
Stranden var desværre for blød om søn-
dagen, især motorcyklisterne havde pro-
blemer med at køre og de sidste MCIøb
blev derfor aflyst, - den ægte motor-
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sportsmand Svend Nissen sagde, man
skal bare holde på - så går det, og så
brændte han Nortonen af, så man stod
og spurgte sig selv,,går det nu godt" ?
En enkelt gang måtte han dog ned og
ligge i det bløde strandsand, men der
skete heldigvis ikke noget.

Løbets trækplaster
John North tørte den kæmpestore
Scariscrow ien stildervaren konge vær-
dig, naturligvis iført ulasteligt jakkesæt
og kravetøj, hervarvist ingen huller iselv-
tilliden. Hele teamet af amerikanerne var
utroligt flinke og charmerende menne-
sker. Bilen er en Brooklands racer med
et forstærket Mercedes chassis og en
6 cyl. Benz flymotor smidt ned i som
trækdyr.
John fortalte at
den ved
15oo
orrf

i3.
gear gik
100 miles, dvs.
160 og i 4 gear gik den
over 200 km/t - det er godt klaret af den
tunge racer. Sidst på søndagen lød bi-
len ikke særlig godt længere og olien
sølede ud af motoren, gik der et leje el-
ler et plejlstangsleje, den var i hvert fald
ikke længere stueren? Som en smede-

svend ville sige til lærlingen, al gang fore-
går i løb, her var der ikke noget med
tomgangskørsel, det var klampen i bund.
Bilen deltog forøvrigt i Fanø Motorløb i

1 922 med englænderen Scarisbrick ved
rattet.
Det var ikke den eneste bil der fik pro-
blemer, en Saschaitørl en tysker, ,,ffii-
stede" 2. gear, så det var om at køre
den godt op i 1 gear, inden han skiftede
til 3. gear. Den stod da forståeligt nok
og hvilede i udstillingsteltet søndag, det
ville da også være synd at aflive den helt.

Hyggekørsel
Ved startstedet var der for nogle tale om
tilbagelænet sofatempo, men for de fle-
ste var det pedalen i bund og de drø-

nede afsted. Manden/
kvinden ved

rattet
slap

16

lin -

gen r

rette øje-
blikog motoren

spandt naturligvis som
en gammel gårdkat. Det gamle
tidtagningsudstyr var selvfø lgelig også
kørl i stilling.

Rullende museeum
Cambells Sunbeam Bluebird - den be-
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rømle strandracertralg24 deltog ikke i

løbene - et knytnæve stort hul i motor-
blokken nede ved bundkarret gav svaret
og frit udsyn til 2 rimeligt sammenkrøl-
lede plejlstænger.
Bluebirden blev ved TV optagelserne
trukket af en anden bil, for at de skulle
se livagtigt ud, alt imens Scariscrow'en
kørte foran og bagved. Så Jørgen Lind
kunne sige at han er den efter Cambell
der har |arlpåFanø i Sunbeam (uden
motorens hjælp). Den trængte til en ko-
stelig mekan isk organtransplantation. Til

-!aglig opholder den sig på National Mo-
tor Museum i England. Reservedele til
den 1 8.322 kubik store bil er ikke læn-
gere gængs hyldevare.

Men dervar også meget andet at kigge
på. En 6 cyl MG magnette tørtaten sven-
sker, den havde kompressor, 150 HK,
en vægt på 970 kg og kostede den nette
sum af 900.000 kr. Den er blevet brugt
som træningsbil for dem som skulle l<øre
Mille Miglia. Her var Riley lmp, Swift,
Mercedes, Aston Martin, BMW med
flere - alle blærebilerne lige fra øko ud-
gaven til den hæmningsløse super-
sportsvogn. BMWen l<ørtefrem med hele
arsenalet af teknisk snilde og vandt i sin
klasse. Nok så spændende var en lille'rrt racer på 746 cc kaldet MG e
§fiecial. Også en hjemmelavet racer med

Morris motor og fint forarbejdet alu-skjold
var smart og den stod faktisk kun ejerne
i 16.000 kr.

Diatto startede i 1907 stoppede i 1930.
De første biler blev samlet i ltalien, og
blev egentlig kaldt Diatto-Clement, det
sidste navn skyldes at Clement havde
aktiemajoriteten. Den lignede meget en
Bugatti typå 13 fra 1 911 . Midt i 1 920erne
kom der en racerudgave med en I cyl.
rækkemotor. Denne blev overtaget af fa-
bri kkens chef i n gen iør Alfiero Maserati,
der benyttede den som grundlag for at
starte sin egen senere så legendariske
fabrik. ltalienerne har som franskmæn-
dene en meget udviklet sans for lækre
biler, der kan æde km efter km. Biler
der ofte er dyrere i drift end konen og får
mere opmærksomhed end børnene.

Afslutning
Den dag fik alle 10.000 tilskuere en snert
af historiens vingesus - og Willy Poul-
sen speakede så festligt dertil, det si-
ges at han kan snakke en sulten ko ud
af en kløvermark. Man kunne mageligt
gå rundt og snakke, forundres, opleve,
grine, kort sagt ta' livet iflugten. En total-
oplevelse hvortilskuerne fik brug forøjne,
ører og næse - (for et liv uden fester og
oplevelserersom en lang landevej uden
kroer sagt af en filosof allerede 400 årf.
Kr. f.)
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Set og hørttrabilletsalget itids-
rummet 8 - 17, og på små af-
stikkere ud på pladsen. Dagen
igennem varderet utroligt godt
salg af billetter, al den almin-
delige sammenpressede do-
venskab man havde oparlcejdet
i vinterens løb, blev arbejdet ud
i et tempo som vore respek-
tive arbejdsgivere ville have for-
svoret.

Jeg skiftevis sad/stod/og hang
med udsigt til flot blålig Anglia
fra 1956 sideventilet og med 3 gear. ,,De
kloge" sagde det var forløberen for
Anglia'en med den skrå bagrude. Ja, en
af dem i billetsalget havde sågar haft en
skrårudet Anglia - han bedyrede, at den
var så tam, at den næppe kunne trække
skindet af en budding. Ejeren mente nok,
at den var på henved 800 kubik uden at
overdrive for meget.

Jeg så også en charmerende Chevrolet
1/2 tons ladbil, med en kuffert og en sæk
"et eller andet ubestemmeligt" på ladet.
En bil vi alle har set på et tidspunkt i

amerikanske film, hvor enhver bonde-
mand med respekt for sig selv, nærmest
bli'r terrængående med en,,Chevy". Her-

hjemme servijo også bønderne fise rundt
i en pick-up af japansk herkomst, gad
vide om de har set for mange amerikan-
ske film. Nogle af bilfolkene havde i da-
gens anledning taget tidstypisk tøj på.
det var flot - andre havde taget de sq.,
,,Kadett-solbrillel' på som EL: Ron: Harald
har gjort så populære hernede i det
sydjydske - kan man li'at studere men-
nesker ogkøretøjer, er dette et rent el-
dorado.
Mit kamera indfangede også en Alvis,
som forøvrigt har medvirket i Morten
Korch filmen (TV2). En af mine arbejds-
kollegaer har også en Alvis og han for-
tæller mig, at det er en meget sjælden
bil. Denne her 52 eller var det 53 model
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havde gjort turen fra Sjælland. Bilen er
bygget i Coventry i England. Et sted i

familiegalleriet, er der også nogle der har
gjort sig som fabrikanter af seriøse
mærker som Rolls Royce og Bentley.

Mini Sturgis i Gråsten er svaret på det
sagnombruste HD træf i de sorte bjerge

gennem tiderne BSA" der er stykket
sammen af flere årgange. Der var Harley
og lndian med det seje store styr, der
gør kørslen ligeså behagelig, som at
sidde hjemme i sofaen foran TV, (det er
egentig kun kaffen der mangler)og man
befinder sig i en sund kørestilling, som
hindrer muskelinfiltrationer i nakken og

John tjekker lige en veterankører.

,,overthere in United States". -,, Mand,-
mand" var der en af tilskuerne der sagde,
- {et er noget der trækker tænder ud",
l8fafien var nærmest helt fugtig af alt
det savlen, da HD'erne skred fra torvet i

samlet flok - når 200 Harleyer starter op
på 6n gang i bymidten, sker der noget,
det rungede mellem husenes facaderog
gjorde på det nærmeste tilskuerne helt
kulrede, da cyklerne fik lov at strække
ud, vel uden for byskiltet.

Oppe på selve træfpladsen var der me-
get at kigge på. Der var enkelte som
Jønne så rammende kunne sige en,,op

gir plads tilat være igod foderstand. Den
ting har jeg da måttet sande ved at få
BMW med stort styr, det er rigtig fedt.
Edin fra Ebeltoft havde en smuk gam-
mel Douglas og han kunne fortælle at
alt det øjet kunne indfange på cyklen var
ganske originalt, doglige undtaget side-
spejlet.

Skagen - Gråsten turen løb at stabelen
for 6. gang, med 50 deltagende MC'er.
En uheldig kvindelig MC'ist steg af cyk-
len og måtte aflægge visit på skade-
stuen, men hun arriverede alligevel til
aftenfesten. Som Bjarne så rammende

.\
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l<vinde -"børn, der fødes un-
der forestillingen, betaler
ved udgangen". Nogle
mænd forsøgte at snyde sig
ind, ved at hævde at deres
kone sagde, at de var barn-
lige, men det gik ikke, for vi
har alle undskyldninger for
at komme gratis ind, skre-
vet op bag øret. Men den
bedste unds§ldning burde
faktisk præmieres.

Nimbusser var der mang-a
af, eller havelåger som jeg
hørle nogen kalde dem for-
jeg skal ikke nævne navne,
for så vil Preben fra det sjæl-
landske kontinent sikket
rive i min hestehale næste
gang der er noget nyt i

motorcykelkredse. Men at
der er så mange af dem må
jo have noget med kvalitet
al gøre.

Hans tænker! - Det kunne ieg egentlig også tænke mig I knallertrækkerne kunne
at prøve? - "Du Bent, - er det hårdt'? derfindes mangefineogtop_

restaurerede mærker man
siger: ,,det er kun for mænd med hår på
brystet, og kvinder med brystet på rette
sted". Her uddeles sjove utraditionelle
pokaler som bedste kammerat, mind-
ste motor og mest rustne MC.

Sent på eftermiddagen på billetsalget
udnævnte vi Manne til ,,dagens mand i

s§sovs" han kørte nemlig Opel - og
nø glen var suveræn som oplukker for alle
de sodavand vi fik svælget ned i som-
mervarmen, så vil du frem i verden så
kør Opel. Det var også her i vores biks
at pengene skiftede ejermand, og som
en af hjælperne sagde til en højgravid

aldrig havde set før. Men også gamle
rustne knallerter var kommet for at være
med i løbet, de så nærmest ud som min
gamle SCO knallert, også populært k*,
det,,Se cyklerne overhalel'den har nem-
lig fungeret som ,, Te arbe å hjæm" trans-
portmiddel i 15 år og sagt på mildt
sønderjydsk uden overdrivelse - rigtig godt
brugt. Som Åge i den lokale klub for arm-
bøjning og med en svag MC interesse
ville have sagt : Det er ingen skam at
være fattig, men det er røvkedeligt.
Der var også stumpemarked med al-
skens fristelser, hvor det hovedsagligt var
mænd der gik og endevendte alle kas-
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ser ijagten på,,godbidder". En af slag-
sen sagde til mig at kvinder og børn sin-
kede det seriøse.
Derfik jeg den. Der
var også et meget
varieret udbud. Jeg
havde kig påen MC
men der var kun OK
garanti (over kant-
stenen) så da jeg
ved nærmere efter-
tanke erindrede at
der var skrammel

Y-okderhjemme blev
den stående.
Alle køreløjerne
satte godt middags-
tid kursen mod
Flensborg - og da
de varvæk kom alle
HDerne hjem fra de-
res sightseeing tur.
En ke lte ku n ne
endda parkere side
om side med en til-
bagebleven
goggomobil. Gik
man nogen af dem
på klingen om stabiliteten af en HD
sagde en af dem med et glimt i øjet, at
han havde tænkt på at komme en viagra
'''5let itanken på sin HD så den kunne
lite lidt mere stiv i stellet.... Mange af
de andre køretøjer kom tilbage ved kaf-
fetid (dansktid 15:00) istore stimer, godt
belæsset med tyske varer. Så bip-Calle/
ølkongen syd for grænsen (man må ikke
reklamere med øli radioen derforbip) har
nok haft super omsætning. Med hensyn
til tilfredshedsgraden af arrangementet
var svaret at det var et godt supplement
til alt andet der foregår i sommerhalvåret,
men det bedste var alle de folk der stod
og sad langs ruten og vinkede.

Her i Gråsten kan man virkelig sige som
Oleg Popov: Alle bør bevare deres indre

barn. Det er
den eneste
ærlige tø-
lelse, der
eksisterer.
Jo, der blir
skam leget i

den helt
sto re stil
med alt
hvad derhar
hjul og en
motor som
trem
drivning-
smiddel. At
så mange
kom er vi
medhjæl-
pere glade
for, da alt
overskuddet
gårtilhuma-
nitært ar-
bejde gen-
nem Lions

klubberne, og gør dermed mange andre
mennesker glade, som har hårdt brug
for den hjælp, som det offentlige ikke
har mulighed for at finde beløb til i de
stadigt slankekurs plagede kommune-
kasser.

Arrangementet var i sin afslutningsfase,
og da de sultne deltagere havde trynen i

truget og dervar ro, blev grammofonen
varmet op og suppe, steg og ismusikken
flød ud af højtalerne. Efter en hård dags
arbejde varmede jeg off-roaderen op og
kørte hjem for at samle kræfter til næ-
ste dags oprydning. Der havde i 1999
været 651 deltagende lareløjer.

Teddy, er det virkelig BSA'en der oser sådan?
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Toftlund løbet
Henved 27 Europæiske motorcykler i

sølvbryllupsalderen fra det midtjydske
opland med øer, fandt vej tilToftlund kul-
turhus hvor der var arrangeret en lille
sammenkomst og tur ud i det blå på
henved 60 km's længde - Det var arran-
geret af lokale veteran og
englænderentutiaster i sammenhæng
med byfesten, så her var liv og glade
dage, torbørn og barnlige sjæle. Hoved-
vægten af de deltagend el<ørle BSA, men
også fra Odense, Middelfart, Gram,
Brændstrup, Løgumkloster, Hoptrup,
Esbjerg og Als kom 2 hjulerne susende
på forskelligt isenkram. Der var BSA
Golden Flash, Rocket 3, NSU, Nimbus,
AJS, BMW 600/6, Harley D fra 74, Nor-
ton, Matchless og en BSA B 40 der lød
usansynligt godt når den fik ørerne vre-
det om.
Rundturen gik fraToftlund over Allerup,
Lindetskov, Helmpold, Roost, Arrild
Ferieby, Revslund, Bolsted, Bovlund-
bjerg, Vellerup, Agerskov, Hyrup og til-
bage tilToftlund igen. Den var meget flot,
og dog lidt deprimerende. For man ved
at når kun stubbene stårtilbage på mar-
ken er sommeren ved at synge på sid-
ste vers, men skønt og stemningsfuldt
er det.
Det alle snakker om og ingen gør noget
ved nemlig VEJRET, ja det kunne ikke
blive bedre, vorherre var med os.
Speedometernålen sneg sig en enkelt
gang op på 60 km/t, så der blev ikke sat
nogle hastighedsrekorden den dag - vi-
siret blev vippet helt op i det lønlige håb
om en sagte brise - og en vildfaren hveps
fløj nok så frejdigt ind og stak mig på
trynen, så det var en kort fornøjelse, ned
med visiret igen.

Ved brugsen,,in the middle of nowhere"
var der ophold. Mens nogle ret travle
personerpillede lystigtved en AJS sagde
vi andre skål i skuret. Ejeren mente at
toppakningen var sprunget, men det var
vist at drage forhastede konklutioner
mente en af ,,chefmekanikerne" De tap-
pede 112 cola flaske olie af krumtaps-
huset og kom det ioliebeholderen igen,
den ville beholde olien og ikke returnere
den...så nu er der atter et problem at ta
sti|Iing til, det eren at,,tornøjelserne"ved
de gamle transportmidler - den holdt dog
hele turen. y
Den smukke AJS var tra 1931 , 500
kubiks side ventilet. Gunnar Boisen der
varen aI arrangørerne, havde erhvervet
den, 12 november i 1994 for 2 flasker
rødvin, (heldige asen) men den blevførst
synet 19 maj 1999. Tiden der imellem
blev den renoveret fra grunden, med gode
venners hjælp fra diverse klubber også
DVM. Meget komplet at se til. I AJS'ens
hjerteregion krævede det kun et mindre
indgreb, den havde kun behov for en
honing og et nyt stempel m/ringe - flot
efter så mange års stilstand. Den havde
stået i et lille hus ude i en have siden
1954 men var nu atter kampklar i 99, ja
det var faktisk den første tank af fed og

,,blyholdig" (der var engang) 98 oktan
benzin der blev,,brændt af".
Vi var også lettere udbrændt da vi ko-
tilbage så fingermad (pølser) og soda/øl
faldt på et tørt sted, depoterne var fyldt
da jeg drog videre til Albion træf på Fyn
hvor en tjans som bartender vinkede for-
ude. Servietter løb vi lør tor, så vi så os
nødsaget til at tage dugen i brug, ( bare
rolig, det var en joke....).

Margit Ch ristensenÆandslet
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7aæ/,ryøø Hvor må ieg
parkere

MAJ
2O.- Træning for alle Road Racing

l<ørerne på Vandel Flyveplads.
Vil man ind og se det, skal man
ringe til RR fyn på telf. 62 62 19
10 og tilmelde sig.

JUNI
4. 80 cc Road Racing på Asserballe

v Go Kart bane på Als.
30.- Classic Race på Vandel

Flyveplads.

JULI
22. Herning Veteran Games.

På Uhrebanen ved Kølvrå køres
der løb af ældre mennesker på
nye/gamle mc.
I Herning, på dyreskuepladsen,
køres opvisningsløb for class.
Road Racing

AUGUST
12. 80 og 125 cc Road Racing på

Skærbæk Go Kart bane.

Købes
Sikkemaskine til at lave vulster i

blikplader.
Escort MK 1 - '68-'75, købes eller
afhentes. Evt. også en MK 2.
Alt har interesse.
Har i noget af disse, eller ved i hvor der
står noget, uanset stand, så ring til
Madsen 74 40 40 08.

min motorcyke!?
En motorcykel må ikke parkeres på
fortorvet. Det må kun cyklerog tohjulede
knallerter.
Du må gerne optage en p-bås til en bil,
hvis der ikk er særligt afmærkede båse
forbeholdt motorcyklister, eller hvis
sådanne specielle båse er fyldt op.
Reglerne om brug af p-skive gælder kun
for biler.
Motorcykler skal ikke løse p-billet i byer
med parkerin gsautomater.dette gælder
også for bl.a. åbne sportsvogne. ! disse
larelø1er, erder ingen stederat anbringe
p-billetten utilgængeligt. Disse næppe
alment kendte regler for motorcykel-
parkeri ng, oplyses af vicepolitikommisær
Henning Ravn, færdselspolitiet i Esbjerg.

Bedstefar har aldrig helt kunne glemme,
at han engang var med i en vild og
b I odtø rst i g m oto rcyke I ban d e.

Øb og salg
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kommende

iuTangementer
FEBRUAR
19. Besøg på BASF tryHarvefabrik.

Se inde i bladet.

MARTS
05. Tøndeslagning hos Kaj's MC i

Sønderborg, det er kl. 14.00.
22. Onsdagsmøde hos Kirsten og

Peter Juhler, Mølmark Søndergård
iBroager.

25. Stumpemarked i Herning.

APRIL
12. Onsdagsmøde hos Hans

Christensen, Nybøl Landevej 3,
6310 Broager.
Se nærmere ibladet.

20. Skærtorsdag i Esbjerg.
Se nærmere i bladet.

Kalten kirchen stumpemarked.
Onsdagsmøde hos Mogens Th.
Andersen, Havnevænget 1 7,

Høruphav.
Når man kører ned mod Hotel Bal-
tic, drejes tilvenstre og igen tilven-
stre op i bunden af vejen.

MAJ
06. Madpakketur til Slesvig.

Se nærmere ibladet.
13. Fyn er Fin ved Poul Madsen

Se nærmere ibladet.
18. Kassereren vil i år sørge for at vi k1,

få varme hveder.
Og det er på Lærkevej 17 i Nybø1.

27. Oldtimerløb i Gråsten.

JUN!
10. Mølleløb med start fra Roberts Mc.

Albion deltager i løbet
21 . Onsdagsmøde til Rømø.

22.
26.

Silkolene uYex
syorts

Stor udvalg i hjelme
og tøj, støvler og

handsker.

Alle
mærker
repareres.
Forsikrings-
skader

Rigtig motorcykelolie

TYRES
Altid 100 dæk på lager

SUZUKI ---

' rePareres
af
ertaren
mekaniker.

Smedevænget 34 . Guderup.64g0 Nordborg
TllJfax: 74 45 94 2g

----/-a-----D

--/

ROBCRT'
SALG . SERVICE. FEPARATION


