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Kubikken

S. M.C.C.'s hjemmeside !

SMCC vil fremover her
produkter. Her vil også
medlemmerne.

SMCC tilbyder:
T-shirts istr.
S-L-XL-XXL, stk. ... 60,- kr.
M er midleftidig udsolgt

Stofmærke, stk. .25,- kr.
Klæbemærke, stk. .............. 5,- kr.
Teltvimpel, stk. 140,- 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.

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

Tirsdags fællestur
Hvertirsdag aften køres en fællestur,
hvor alle klubber kan deltage. Start-
sted er Roberts MC, og det kl. 18.30.
Regner det, er det aflyst.

på siden annoncere med klubbens
blive plads til små meddelelser til

Bestyrelsesmøde
Har i noget bestyrelsen skal disku-
tere, kan i indsende det til et af be-
styrel sesmed lem me rne.

Nye medlemmer
?

Der er vist kommet mange!

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 sidevognskort!
Ring eller skriv til formanden, for at
tilmelde jer, så de kan komme videre _
med arbejdet.

I

-

Bestyrelsen i S.M.C.C.

Formand: Poul Madsen, Lille Mommarkvej 39,
Lillemommark, 6470 Sydals, lelt. 74 40 40 OB.
Kassserer: Hanne Wolff, Lærkevej 17, Nybø|,
6400 Sønderborg, telf. 74 46 78 82.
Næsttormand: Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25,
Tombø1, 6200 Abenrå, tell 74 68 58 20.

Best. medl.: Verner Jensen, Kongensgade 32,
Stollig, 6200 Abenrå , telt. 74 62 16 21 .

Peter Juhler, Mølmark Søndergård,
Bønnelandsvej 4, 6310 Broager, telf .74 44 11 35

a§_GY'5Ys
Redaktion:
Steen H. Eriksen, Djernæsvej 1'19,

6100 Haderslev, telf. 74 57 58 55.
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Elefanttræt 2000
in Bayerischer Wald
Tekst og foto: Steen H. Eriksen

Srdsfe år var turen jo ikke så hel-
dig, da jeg ikke nåede længere
end til Hannover.
Men nu skulle det være.

Mandag skulle Mini Motor montere en
ny slange iforhjulet, men værkstedetvar
lukket pga. ombygning, så jeg måtte til
Sostack i Rødekro.
Vivi hentede så hjulet onsdag efter ar-
bejde, og det blev monteret samme af-
ten.
Alt var klar til afgang torsdag den 27.

-:-----92 
---*1xvz 7l

januar'00, køretæppet rar r-åit"ret og

v
et par dunke fra springleruæske, var skå-
ret til, så de fungerede som styrluffer.

Jeg startede med at tanke Hondaen i

Hoptrup, og ved Genner opdagede jeg
at mine omsyede overtræksluffer lå
hjemme, så de skulle hentes.
Afsted igen.

I Rødekro vekslede jeg penge inden jeg
|<ørle på motorvejen, og nu gikdet sydpå
idet dejlige vejr.
Som sædvanlig var der lang kø ved
Elbtundlen, men med lidt zig-zagvar jeg
hurtigt på den anden side.
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Afkørsel Hannover, afkørsel Gøttingen
osv., og pludselig er man i Kassel bak-
ker.
Lysene var blevt tændt i byerne, hvor jeg
kom forbi, så det var nok tid at finde et
sted at
sove, og jeg
tog en
atkørsel,
hvor jeg
kunne se en
Iille by, med
et markant
slotstårn.
Det var ble-
vet godt
mørkt, så
jeg spurgte
ved en pøl-
sevogn, og
blev vist til
næste by.
Herkørtejeg
Iidt rundt,
men det før-
ste sted var
optaget, -

,ellervardet
påklædnin-
gen?
Et lille Gasthoff havde derimod et dejligt
værelse med fin udsigt, og Hondaen kom
igarage.

Nogle fra Paderborn
Der var so! fra morgenstunden, og god
morgenmad og jeg kiggede lige på vejr-
udsigten i TV, hvor de meldte 15 minus
ved Passau. Start kl. 10.
Jeg fik tanket i byen, men prisen var den
samme som på motorvejen.
Nogle kilometer ad motorvejen blev jeg
overhalet af fem mc'er. Jeg kørte ikke så
hurtigt, da der var genskin på vejen, og

måske glat, men når de kunne, kunne
jeg også.
Vi fulgtes så ad ca. 120 km, hvor der
så skulle tankes.
De kom fra Paderborn, og havde ca. 650

km til Ele-
fanten.
En ung
mand
havde insi-
steret på at
ville med,
han var kø-
rende påen
Suzuki
Chopper,
med arme
og ben
strittende
ud til si-
derne. Der
havde vin-
den frit spil,
og han sad
da også og
ban ked e
f ingre og
tæer hele
tiden.

Kl. Ca. 13.00, var vi ved Wurtsburg, og
de ville af motorvejen for at spise.
Jeg hilste af, da jeg hellere ville ned på
pladsen inden det blev mørkt.
Solen skinnede stadig, men tempera-
turen var faldet meget og udsigten gen-
nem det glasklare visir var fantastisk.
Lidt inde i landet tilvenstre, lå et kæmpe
hvidt slot med lidt sne itræerne, det er
jo ikke noget man ser hver dag.
Nogle kilometer før Passau skulle jeg
til venstre ad en lille vej til Solla.
Her var der faldet en del sne, så ploven
havde været der.
Det første jeg så, var en P-plads for de
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Hondaen stå,
og tog baga-
gen med ned
tilet sted, hvor
jeg kunne
VæTE.

Kunne være!-
det er så me-
oet saot.

v Y ,o-.Jeg lante en
skovl, så jeg
kunne hugge
en platform ud
i sneen, så tel-
tet stod vand-
ret. I den ene
side kunne jeg

slå pløgger i

jorden, men

besøgendes biler, men et par km læn-
gere fremme kørte jeg ind på træf-
pladsen, omkranset af jerngitter.
Her holdt mange motorcykler langs ve-
jen! -Hvorfor holdt der så mange her?
Temperaturen var nu nede på minus 15
grader, og der var meget glat.
Køen foran tilmeldingen var som sæd-
vanlig stor, men det blev da min tur, og
jeg købte kun det obligatoriske for at
komme ind på pladsen.

Træfpladsen
Det viste sig, at træfpladsen var en moto-
cross bane med bakker og sving over-
alt, og jeg nåede da heller ikke langt før
jeg lå ned.
Nu forstod jeg bedre hvorfor der holdt så
mange mc'eroppe på vejen.
Da jeg var væltet anden gang, lod jeg

Rundt omkring brændte det ene bål ef-
ter det andet, og lugten fra grill-steak og
-pølser gjorde det ikke bedre.
Gassen blevtændt, men hvad var nu det,
dervar næsten ingen flamme, varflasken
tom?
Nej, det var bare kulden, - gas og frost
arbejder ikke så godt sammen, - så det
tog sin tid inden maden var varm, men
det smagte godt.
Rundt at kigge på alle de andre, og lige
til Hondaen, der stod midt i det hele.
Mange slæbte halm til teltet, men hvor
fik de det fra? - Jeg ved det ikkel (Nyrup
citat).
Folk hyggede sig, kunne man se bl.a.
på alle de tomme flasker af forskellig
mærke - Rom, Whisky, Gin og andet
tysk væske.
Mc'isterne havde hugget en bålplads ud

i sneen, og lavet stole tildeltagerne. Træ
kunne man købe i bundter til en pris af
1 0 DM, og bål var der overalt og pølserne
røg og dampede.

der var 40 cm dybere i den anden side,
så herforlængede jeg med snor, og over-
sejlet kunne ikke få afstand til teltet og
blev bundet til samme snor.
Nu skulle der varmes en dåse.
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Plusgrader
En luftmadras isolerer ikke effektivt lige
oven på sne, opdagede jeg ved 03.00
tiden.
Jeg manglede et underlag, og brugte så
køredragten, det hjalp lidt.
Det var ved at lysne da jeg vågnede, og
jeg tændte gassen for at få det værste
kulde ud af teltet.
Føjtor hvad vardet - vand!
I bunden af teltet lå ca. to cm vand! -

hvor kom det fra? -lkke fra mig!t!l!
Ud af posen og op med lynlåsen,

jeg får Hondaen den lange vej op på ve-
jen?
Det klarede op, og jeg gik en tur rundt
på pladsen, for at se om der var nogle-
nyheder, eller om det var det samme som
davivarti! Elefanttref på Nurburgring for
32 år siden.
Det var det, - næsten. Bortset fra at det
var nye modeller, lignede de af udseende
datidens mc'er hvad angår opfindsom-
hed og sære indfald.
Nu kunne man bedre se, hvordan plad-
sen var indrettet med små lejre med bål

v

nej nu har jeg aldrig!Tøvejr,ca.Zgrader
plus, og lidt støvregn.
Nu ved jeg hvorvandet kom fra, oversejlet
lå jo lidt tæt på teltet!
Jeg kom i tøjet og gik op til hovedind-
gangen.
Sikken en gang smadder og pløre.
Morgenmad købte jegi madskuretfor 5
DM, ganske godt med leverpostej, pølse
og marmelade.
Ud itågen kunne man ikke se så me-
get, men der var stor aktivitet med at få
mc'erne op fra pladsen, - hvordan mon

og det hele. Og der var endda el bordel
i en af lejrene, 20 DM, men i de lyse
timer var det kun 10 DM.
På et fladt sted, helt nede i bunden af
pladsen, var der marked med skindtøj,
ringe, lædder og det sædvanlige, samt
øltelt og WC.
Efter et par runder, gik jeg tilbage til tel-
tet, dervar meget vådt.
Jeg besluttede at bryde op, og begyndte
at pakke sammen, - - - som mange an-
dre gjorde.
Først den lange vej til indgangen med
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bagagen, og så tilsidst forskellige hjæl-
pere til at skubbe Hondaen op på vejen.

Glatte veie
Der var kaos ved indgangen, man kunne
kun køre den ene vej, da den vejjeg var
kommet fra var meget glat, og ikke eg-
net til motorcykler.
Vel pakket og iført de våde handsker,
kørlejeg så stille ud i bjergene, hvor jeg
kom til at følges med to fra ltalien. Tem-
peraturen varca. 0 grader, og meget glat.

Det er ikke noget Hondaen er glad ved,

motorvejen, tan-
kede jeg og sam-
tidig tog jeg et par
tørre som mer-
handsker på. Det
var lidt bedre end
de tykke våde, så
nu kunne jeg sag-
tens køre til
samme overnat-
ningssted som på
nedturen.
Men nej, efter
nogle kilometer,
var vandet !øbet

retur i sommerhandskerne, så jeg var
ligevidt. Det gjorde udslaget. Næste
afkørsel blev benyttet, og det første jeg
så i byen var en stor planche med alle
overnatningsmu ligheder.
Lige om hjørnet lå der 6n, så der kørte
jeg ind.
Og det må jeg sige. 30 DM incl. mor-
genmad, dejligt værelse og på gangen
et badeværelse med karbad! - Det var
bare sagen.
Den flinke væft, tilbød allørre mine hand-
sker, og nu han varved det, tog han også

og særlig ikke
med stor oppak-
ning.
Tætved motorve-
jen var vi inde at
tanke og få et
stykke choko-
lade.
Der blev hilst af,
og vi sendte hin-
anden nogle
medfølende
blikke, da vi tog
de drivvåde
handsker på.
Efter 1 50 km på

r>
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min skjorte, bluse og kørejakke med.
Han lånte mig også et ur, så jeg kunne
komme rettidig op.
Gassen brændte bedre her, så dåsema-
den var snart klar og det smagte som
sædvanlig godt.

Donau
Morgenmaden var solid, og mit tøj hang
klar på bøjle.
Det ville jeg nu betale 10 DM for, og dem
var konen da ogsåtaknemmelig for.
Jeg kørte hen på en Aral-tank for at få
benzin, og her var jeg så uheldig at min
hjelm faldt ned fra spejlet, og visiret rev-
nede lige i midten.
Hvad nu?
Tilbage til den flinke mand. Han stod i

snedkerværkstedet, og jeg spurgte om
han havde et 3 mm bor og klar tape, til
at reparere visiret med.
Han kiggede noget da jeg borede et hul
i visiret for at stoppe revnen, det havde
han aldrig set før.
Klar tape blev sat på kanten, og så var
den som ny. (Den holdt helt til fastelavn,
hvor jeg købte en ny hos Kaj's MC.)

Så afsted igen.
Snart passerede jeg en flod, Donau. Kort
efter Donau igen, og det gentog sig
mange gange.
Vejret var godt, og Hondaen gik som den
skulle - 140-150 km/t.
På skiltene stod der nu Hannover - tanke
-Hamburg - tanke - Flensburg - tanke og
ringe til Vivi for at bestille mad nu da
klokken var 17.00, da hun først ventede
mig hjem om mandagen - og inden man
ved af det holder man ved Duborg.
En god ration blev købt, og så hjem hvor
Lasagna lige kom ud af ovnen.

Benzinøkonomien er jo ikke så attraktiv
med sådan en 750'er. Gennemsnit for
de 2200 km blev 12 kmll.

Om jeg vilder ned igen? - Jo, på 6n be-
tingelse, at man kan sikre sig et nogen-
lunde fladt sted at stille teltet, for her er
det kun bællekøreløjer og crosscykler
der klarer den på egen hånd.

§
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Yamaha TRX 850
Supertwin
Dette er en historie (sandfærdig), om en
forelskelse der pludselig blev til ægte
kærlighed !

Engang for længe siden - - - Flemming
l<ører off road Yamaha SuperTenerå 750,
jegkører XJ900. Flemmings off roader
kører fra min 900 i optræk, og ved kør-
sel på motorcvej ved f.eks. 150 kmlt I
det er vel i Tyskland!), når han giver gas,
- - - det var dog pokkers som den off
roader ]<ørerl

I 1995 lancerer Yamaha en ny
motorcykjel, TRX 850,
med samme motor som
på Flemmings Tenerå,
blot lidt større. Fed cykel
sagde vi dengang.
TRX850 er en efterligning
af Ducati, med rørstel. 2
cylinder, 270 graders
krumtap, så den lyder
som en Ducati.
Den slog ikke rigtigt an
padetdanske marked og
blev taget af programmet
igen på et tidspunkt. Nu
erden her igen, og tilmed
tilbilligere penge!
Jeg fik for øre at Sostack havde en stå-
ende, - - - ud at se, - - - hold da ferie,
hvor er den flot, sådan en må jeg have!
Hjem og finde kataloger, tests osv., læse
og blive forelsket, læse og blive mere
forelsket, osv.
(PS! -ja, og så spurgte du vel Lone!)

At prøvekøre en mc, er ikke en let op-
gave, så efter en del snak med Gert
Sostack, fik han fremtryllet et eksem-
plar som dog var modificeret en del, an-
dre potter, knast, stempler, racerka-
buratorer osv.
Nå, men det er vel samme cykel, og eftr
ca. 100 km testtur var jeg imponeret!,
sikken cykel, som en itesten skrev:"Det
er kærlighed det her".
Efter mere snak med Gert og en god
byttepris for min snart seks år gamle
elskede XJ900, blev underskriften sat.

19. april 2000 - levering af dyret!
Det er nu ca. 208 km siden at den var
ny, og jeg må sige at den kører som en
drøm.
Denne historie har kun 6t men, jeg må
skifte navn fra Kim Kardan til Kim Kæde,
men hvis det er det eneste så er det ok.

Hilsen Kim Kæde
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Fiernelse at styrthjel m
ved ulykker
Jeg har fundet en artikel i bladet Første-
hjælp Nr.86 1997 hvor læge Uffe Kirk har
skrevet følgende:

Anvendelse af styrthjelm sikrer ide fle-
ste tilfælde motorcyklister og knallert-
kørere mod skader i hoved og hjerne -

når de har den på under kørslen !

Statistikkerne viser, at motorcyklister
efterhånden er særdeles flinke til at bruge
dem, mens der stadig er mange knal-
lertkører der undlader at tage hjelm på.

Cyklister er desværre heller ikke endnu
særlig flittige til at tage cykelhjelm på.

Dette er direkte til at læse af den rap-
port, som UlykkesAnalyse- Gruppen ved
Odense Universitetshospital har udsendt
om behandlede på skadestuen i 1995.
Af en oversigt over skadernes placering
på kroppen af tilskadekommene ide for-
skellige trafikantgrupper fremgår det, at
hoved - og hjerneskader udgør følgende
procentandele af skaderne i de enkelte
grupper:

hoved- hjerne-
skader skader

fodgængere 27"/" 32%
cyklister 42% 17%
knallertkørerer 24/" 13%
motorcyklister 5% 8%

Tallene for motorcyklister viser, at det
hjælper at have hjelm på.

At tallet for hovedskader er mindre viser,
at styrthjelmen beskytter godt mod di-
rekte ydre læsioner på hovedet, mens
man godt kan få f.eks. en hjernerystelse
inde istyrthjelmen.

Når ulykken er sket
Hvis den tilskadekomne er ved bevidst-
hed, skal styrthjelmen ikke fjernes af
fø rstehjælperen, hvis den tilskadekomne
angiver smerter i hals og nakke og sam-
tidig har bevægelses- og føleforstyrrelse
i arme og ben.
Hvis den tilskadekomne er ved bevidst-
hed og skaderne ikke er af en sådan
natur,at de forhindrer det,bør den tilska-
dekomne selv tage styrthjelmen af eller
idet mindste hjælpe tilog give anvisnin-
ger på, hvordan den skaltages af .

Er den tilskadekomne bevidstløs,skal et
evt.visir først slås op,for at sikre at den
tilskadekomne ikke ligger og genånder
sin egen udåndingsluft. Derefter skal
styrthjelmen forsigtig tages af. Man bør
være to hjælpere, for at den ene hele
tiden skal støtte hovedet på hage og
nakke, mens den anden trækker hjel-
men af.
Først skal hagebåndet lukkes op. Kan
man ikke komme til låseanordningen,må
man klippe remmen over. Hjelmen træk-
kes derefter af på følgende måde:



Kubikken

Træk først hjelmen bagud for at hagen
kan blive fri.

Træk derefter hjelmen forsigtigt opad og
fremover for at få den fri af nakken. Fort-
sæt - mens hjælperen hele tiden støtter
hovedet - med at trække hjelmen af den
tilskadekomnes hoved. Herefter er det
muligt at give trinvis førstehjælp, til den
bevidstløse. Teddy

Ved en træindustrifabrik i det sydjydske område, mødte vores fotograf denne brave
Italiener.
Der var nu noget pudsigt ved den, og det kan måske tænkes, at genanvendelse af
olie er in for tiden.
Der er jo også den mulighed, at direktøren ikke ønsker at få en forurenet grund!

\.
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Bakkens åbning 2000
I år fandt den traditionsrige Bakke-åb-
ning som bekendt sted d. 30/3. Vi, dvs
Kurt på XV535 og Preben på XJ600 var
lang tid iforvejen overbeviste om, at det
kunne de simpelthen ikke klare uden
vores bistand i år, så ijanuar blev der
booked fridage d. 30. & 31. marts.

Som tiden nærmede sig var man selv-
følgelig temmelig interesseret i vejrmel-
dingerne og de lød da nu slet ikke så
skidt endda især i betragtning af, at det
trods alt stadig var marts måned, så det
bestyrkede foruentn inger ti I arrangemen-
tet. Som man kunne læse bl.a. i "Touring
Nyt" var der arrangeret kortegekørsel fra
Støvring/Alborg og ellers nedad med
opsamling henad vejen og almen sam-
ling ved Hydro-Texaco ved atkørsel 54
mellem Lillebæltsbroen og Odense om-
kring 13-tiden om torsdagen.

Vi trillede fra Als ved 11-tiden i4 grader
og overskyet og tøffede istille og roligt
tempo opad. Der var godt nok ikke sær-
ligt mange motorcykler på vejene i den
sydlige del af Jylland, men efterhånden
dukkede de da heldigvis op tra
gemmerne jo tættere vi kom på 54'eren.
På flere af motorvejsbroerne holdt der
mc'er og ventede på at'Jydetrækket" til
Bakken skulle komme. Omsider nåede
vi mødestedet og kastede os straks over
tankanlægget, da vi kunne regne ud at
jydetrækket måtte være meget tæt på
at lande også. Godt nok - forda vi kørte
ind var der kun en enkelt mc foran il<øen,

men da vi var færdige med at tanke var
der nok omkring en snes mc'er bag hver
tankslange.

Hvor mange mc'er der var på tanken er
det simpelthen umuligt at sige, for situa-
tionen var temmelig uoverskuelig, kao-
tisk og enorm skæg. Der var bikes til
højre,tilvenstre, foran og bagved og ovre
ved siden af og simpelthen over det hele.
Stort set alle typer og mærker var re-
præsenterede lige fra V-Max til Nimbus
og fra MZ til Wild Star. Meningen var
egentlig, at der kunne betales bropenge
forlods, men den pæne grøntklædte offi-
cialjeg talte med måtte desværre med-
dele, at det "smart" nok ikke kunne lade
sig gøre i år på grund af revision hos
Storebæltsforbindelsen og at vi derfor
måtte møve os over broen på bedste
beskub i modsætning til sidste år, hvor
der kunne forudbetales og der blev åb-
net et separat spor til mC-trækket. OK v
hvis man tilsyneladende ikke ønskede
at medvirke til en glidende afvikling af
endda nogle hundrede mc'er så var der
jo nok ikke så meget algøre ved det og
så måtte vijo bare lave så meget panik
som det nu bare var nødvendigt ved bro-
passagen.

Vi trillede omsider afsted og stoppede
næste gang ved broen, hvor der selvføl-
gelig blev en delventetid, omend det ikke
var så kaotisk som ventet. Ventetiden
blev fordrevet med det sædvanlige gejl

og egentlig var det helt sjovt. Gimperne
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fra Storebæltsforbindelsen har enormt
travlt med at sende mc'ere videre som
holdt et godt stykke bag betalings-
stederne og ventede på deres køre-
selskab, selvom de ikke holdt nogen i

vejen, men da skulle man åbenbart lige
op og markere, at man i hvert fald ikke
ertilfor mc-folkets skyld - egentlig skam-
meligt at de ikke bare hoppede i Store-

U bælt i stedet for.

Nå, men efter ventetiden ved broen var
det ikk' så ring' endda at vride øret lidt
om på dyret og se at kommer lidt ind
over Djælveøen, hvor næste aftalte mø-
dested var
atkørsel 29
Karlslunde.
Yi kørte fra
ved 29'eren,
men det var
for at køre til
vore værter i

Greve, hvorvi
skulle over-
natte. Noget
familie var så
ven lige at
tage imod os,
da det ville
væ re lidt
koldt at ligge
i telt ved nat-
tefrost uden
termopose osv.

Efter en opvarmende kop kaffe begav vi
os ved knap femtiden ind i løvens hule i

City. Nårj hvor var der sgi godt nok
maaaange motorcykler. Vores vært var
med på sin GSX-R 750 og han var selv-
følgelig stedkendt så det var rimeligt smer-
tefrit med at komme ind omkring
Nørrebrogade, hvorfra showet udgik. Vi

fandt et fint sted på en sidegade lige op
til Nørrebrogade og så svansede vi el-
lers ifint vejr rundt på Nørrebrogade og
kiggede på mærkelige menneskerog to-
og trehjulere. Der kom også en SMCC'er
hen og hilste på - det ville være rart hvis
flere medlemmer ville bære klubmærke,
så kunne man umiddelbart kende hin-
anden og så kunne vi også bedre vise
farverne ude omkring.

Kl. 19.00 blev motorerne startet - uhada
hvor det lød godt sådan midt i City. Vi
kom relativt hurtigt ud fravores sidegade
og så gik den vilde jagt i meget adsta-

digt tempo nordover mod Dyrehavs-
bakken. Den største del foregik i roligt
trilletempo - nogle gange f.eks. ved
Tuborgsvinget stoppede trafikken helt og
andre gange f.eks. ude på Strandvejen
gik det temmelig lystigt fremad. Fint når
det gik hæderligt fremad for motorerne
fik ellers ingen køling og der var nogle
stykker, som ikke slap så godt fra det.
En gammel Kawa med sortlakeret mo-

\.
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tor dampede noget så tydeligt da vi kørte
side om side og lige inden Strandvejen
holdt der en Suzuki inde ved siden og
der var ikke meget at se af hverken pilot
eller mc udover en stor damptåge.

Der var enormt mange tilskuere langs
hele ruten især omkring broer og via-
dukter; selvfølgelig blev der Iige lavet Iidt

ekstra gejl og opgasning hvor det lød
specielt godt. Da det var ved at blive
mørkt ankom vi på Bakken, hvor der var
en del parkeringsvagter udkommande-
ret til at styre løjerne på den store par-
keringsplads foran Bakken, hvilket de
egentlig gjorde helt godt under de givne
forhold. Enduromaskinerne udnyttede
deres forcer og huggede tværs gennem
buske og øvrige forhindringer, men vi

andre mere adstadige nåede da også at
få en god plads. lnde på selve Bakken
var det selvfølgelig sort af folk, men vi fik
da kæmpet os rundt på pladsen. Der
var bikere i alle afskygninger, heriblandt
også nogle af de "ægte" fra bl.a.
Bandidos og HA (Jøncke kan tilsynela-
dende godt lide spøgelsestog). Nogle har
den faste tradition at spise bøfsandwich
et bestemt sted, så uanende havnede vi
i enbøfkø, hvor der var mindst 30 foran
os i begge rækker - vitroede da bare, at
trafikken var gået i stå igen - nu havde vi
jo tilbragt en stor del af den dag med
enten at holde eller stå i kø.

Da vi mente at have løttel længe nok
rundt på Bakken begav vi os ud til cyk-
lerne igen og begav os så småt på hjem-
turen. Nu skulle vi tværs nedover til
Greve, så der var daaajlig mange boule-
varder og rundkørsler, hvor der ellers lige
skulle leges med alle de andre knajder
som også var ude i samme ærinde. Pot-
Jens holdt en beundringsværdig lav pro-

fil og vi mødte kun en enkelt patrulje-
vogn (selvfølgelig kun lige indtil næste
kryds). Nok noget af det sjoveste ved
hele turen.
Vel ankommet i Greve snuppede vi en
godnatskænk og kastede os efterføl-
gende idynerne efter en skæg dag. Fre-
dagen startede med rimfrost, 4 grader,
solskin og et righoldigt morgenbord.
Viragoen var lidt morgensur, men blev
dog overtalt til at ride vestover. Vejrel vsl v
køligt, men fint indtil 10 km inden Store-
bælt, hvor det blev noget så gevaldigt
tåget. Tågen lettede et stykke inde på
Fyn og vi havde en forrygende flot tur
tværs over Fyn. Et motorstop lige ved
Egeskov Slot kunne ikke ødelægge for-
nøjelsen - vi var lige stoppet og ved at
trække ind på en sidevej for at kunne
rode med maskinen uden at blive alt for
meget torperet af den øvrige trafik - så
stoppede der med det samme en pick-
up og en meget hjælpsom herre steg ud
og kom hen og snakkede. Vi blev tilbudt
mekanikerhjælp på slottet hvis vi kom
helt ud at puste grise op - jojo den var
sgi god nok - det var greven himself, så
sig ikke at landadelen er højrøvet. Yi
skruede lidt rundt på dyret og fik det i

gang igen og trillede ned til Bøjden, hvor v
vi efter at have nydt det flotte forårsvejr
tog færgen over til vores grønne ø.

Nu var det lidt snyd med færgen på hjem-
turen, så det blev kun til omkring 630
km. Sammenfattende må man sige, at
det er en fin måde at spilde et par dage
på, især hvis man er så heldig med vej-
ret som vivar.

Preben Asmussen, Havnbjerg



Kubikken - 15

7æ1 ryø4- Polsk rnotorcgkel

JUNI
17. Kradsbøst MC inviterer til Abent

Hus. Det er på Smedagervejøstfor
Bredevad.

JULI
1.- Road-Racing i Vandel

Vandel Classic
Kørere fra hele Norden.
50-175, 250, 350,500,750 0g
sidevogn.
Sound of Singles.

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.

28.- 35 års race / jubilæumsrace.
Nordisk Classic Supersingle.
Derudover Classic Speedway.
Classic Trial og alm. veteranløb.
Sidste år var der 600 roadracing-
kørere, og i år er der lovet nogle
ekstra tiltag.
Med indgangsbilletten er der
adgang til samtlige ting samt pit -
virkeligt et besøg værd.
Li ndkø bi ng Motorstadion, Sverige.
Oplysningerved Poul, 7440 40 08.

AUGUST
12. 80 og 125 cc Road Racing på

Skærbæk Go Kart bane.
25.- 20. lnt Panthers træf.

Om lørdagen er der 20 kasser
gratis ø1.
psr er skiltet fra Bovrup og Varnæs.

KOIUHSOEHY

Madpakketur til Hedeby
På turen holdt vi ved en eller anden
Poppey? - - er det ikke Skipper
Skræk?
Poul Rinkenæs snakkede noget om,
at han havde holdt etvarmt jern i hån-
den og derforvar Danmark blevet kri-
sten!
Det er nok noget være vrøvl det her,
men der er sikkert 6n af de 35 delta-
gere, der har hørt bedre efter, og ved-
kommende skriver nok det rigtige hele
refferat til Kubikken.

Shdns4alfz,O
Porno-Kaj har ikke helt glemt det endnu.
Teddy fortalte ham at Vivi og Steen var
taget til Thailand.
"Hvad, man tager da ikke øl med på
værtshus!"

Og så siges der, at Vejlebroen er en G-
strengl?
"Den forbinder trekantsområdet og
Bredballe".
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kommende

arrErngerrEnter

JUNI
10. Mølleløb.

Vi starter med rundstykker kl. 9 til
10.30 ved Roberts Mc i Guderup.

21. Onsdagsmødetil Rømø.
Start fra stranden kl. 19.00.

Onsdagsmøde kl. 19.00 på stran-
den iÅbenrå.

19. Onsdagsmøde på stranden.

AUGUST
5. eller 19. madpakketur

Løjtland rundt m.m. Oplysninger hos
Poul M. 74 40 40 08 el.
Verner 74 6216 21 .

9. Pølser ved Åbæk.
Yikører fra stranden kl. 19.00.

26.- Nordjyllandstur.
Tilmelding senest den 5. aug.

SEPTEMBER
6. Rudbø|.

Der køres fra stranden kl. 19.00.
20. Onsdagsmøde på Kegnæs ved

Henry Heuck, Lillekobbel 2.

JULI
5.

Nyheder:
Shark og Schubert
Børneløi.

Silkolene
Rigtig motorcykelolie

_::AVON
Michelin
Altid 100 dæk på lager

hjelme.

\ Dyr'- -u\- 

-a'Stort udvalg i

PGO og Suzuki 30 og
45 Scootere.
Priser fra 10.995,- kr

Alle
mærker
repareres,
Forsikrings-
skader
repareres
af
erfaren
mekaniker.

Brugte motorcykler
Yamaha FZR 1000 Ecup, '94.. 107.000
Syzuki GSXR 250,'90 33.800
Suzuki GN 250, '92........... 19.900
Kawasaki Z 650,'79 - ikke klargjort
Levering 1250,- kr.

www. robertsmc.dk

ROBCRT' mcSALG . SERVICE. REPARATION

Smedevænget 34 . Guderup .6490 Nordborg
TlfJfax: t4 459428


