
Kubikken -

Kubikken nr. 4
Nov. 2000

Magit Christensen fortsætter
her sin artikkelrække, denne
gang fra Klassik Race i Vandel

H U S K generalforsaml i ngen !
D. 25 november kl 1400
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SMCC tilbyder:
T-shirts i str,

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 arrange-
menter, eller bestilles hos forman-
den på 74 40 40 08.

Onsdagsmøder
Bestyrelsen efterlyser nogle med-
lemmer, der kunne tænke sig at
holde et onsdagsmøde.

§-. M.-9-.-9-.1 g- hign n g gi 9-gj

Bestyrelsesmøde
Har i noget bestyrelsen skal disku-
tere, kan i indsende det til et af be,

styrel ses med lem m ern e.

Nye medlemmer
Vi er nu oppe på 130 betalende med-
lemmer

Mærkedage
2315 Mogens Lovmand
Musvitvej 3 8721 Daugård
Ønskes tillykke med de 60 år.

1/7 Torben Jørgensen
Højtundsparken 65 7600 Struer
Ønskes tillykke med de 50 år.

29/8 Chr. Jørgensen
Rugløkke 17 6430 Nordborg
Ønskes tillykke med de 70 år.

Bestyrelsen lS.M.C.C.

Formand: Poul Madsen, Lille Mommarkvej 39,

Lillemommark, 6470 Sydals,lell.T4 40 40 08.

Kassserer.' Hanne Wolfi, Leerkevej 17, NybøI,

6400 Sønderborg, telf. 74 467882.
Næsilormand; Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25,
Tombøl, 6200 Abenrå,lell74 68 58 20.

Best.medl.: Verner Jensen, Kongensgade 32,

Stollig, 620O Abenrå, telf. 74 621621.
Peter Juhler, Mølmark Søndergård,

Bønnelandsvej 4, 6310 Broager, lell. 74 44 11 35.

S.M.C.C. - Giro 7 15 33 25.

Redaktion:

lmail: knud-oluf @oetersenonline
IftF: www.ætersen-online.dk
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Ieksf oo foto: Maoit Christensen
Vande[1 og 2. iuli 2000

vDet var en tilfældig lørdag morgen i

farver, der prikker til melankolien, men
vejret var som forsøgt beskrevet ikke
af slagsen der holder folk hjemme,
endsige inden døre, Paraplyer ialskens
farver øjnedes overalt herude hvor
naturen taler med store bogstaver. Jeg
mindedes sidste år hvor,jønne" havde
taget ørepropper i, da han syntes at
lærkerne larmede' for meget.

Autentisk beretning
Dette er en autentisk beretning om
asfaltens barske møde med
slidbanerne eller mangel på samme
hvis det er slics man kører på...
I Vandel kan man lære sin og MCens
begraensninger at kende, aldrig
hurtigere end ens skytshelgen kan følge

- .med. Knap var jeg ankommet lørdag
YI

morgen før jeg blev smidt ud i officials
rollen. Jeg havde håbet på at kunne fise
den af ved en flagpost, men her hjalp
ingen kære mor, jeg måtte fuldføre
jobbet ved udslusningen i øsende
regnvejr til 20:00 som et ,,mandfolk" i

selskab med dettunge walkie isenkram,
da dagen var omme var jeg forlængst
blevet dus med udstyret og nød faktisk
,,mit job", men det var en meget
kraevende post, jeg skulle hele tiden
lytte til walkien og holde øje med de
opstartende kørere der ventede på det
grønne ,,nu skal vi afsted skilt", for de
andre 2 på posten havde nok at gøre
med at montere transpondere på
cyklerne.
Dagens højdepunkt varvarm kaffe som
blev leveret til alle hjælpere i pauserne
af Sten Fejers folkevogn, der var ret
vild når han selv skulle sige det, så det

er klart han var øm om
den. Kunne man så
være så heldig at være
ejermand al et par
tørre sokker, var ens
lykke gjort

LøBET
Banen erpå circa 1900
meter og er henved 7
sving. Dette er et løb
fuldt af strabadser og
manddomsprøver.
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Resultatet er total udluftning at
frustrationer og nye værdinormer titter
frem, - her kan man være i sin egen
verden, svæve hen over de latterlige
petitesser og trivialiteter i hverdagen,
der får os til at ligge vågne om natten
eller gå fra hinanden - de fyrige
hestekrætter under tanken er ypperligt
trænet til kamp og vil kæmpe mand
mod mand til sidste benzindråbe er
sivet ned i karburatoren . MCens fart
og acceleration må sikkert føles som
,,take off" med en af de store
flyvemaskiner. Noget af de fedeste jeg
husker fra min tur til USA i april.
Kørerne svang højrebenet over,,dyret"

og startede motoren, de aede
gashåndtaget - udslusningens grønne
KLAR skilt gør underværker, kørerne
drejer samme gashåndtag rundt som
om skulle de dreje halsen rundt på
katten der lige havde skidt på
gulvtæppet - de strøg ud mod banen i

en sky af larm og fartglæde, blandet
med tunge regndråber..

BSAen med nr,57 fører sig frem med
stil og charme, med en forførende
superbike måde at være på, selv ved
denne krævende kørsel og den kørte
bare stærkt og så på landevejsdæL
Jeg hørte nogle af de målløse tilsku-.-
sige - at han da også bevægede sig på
kanten af det mulige med de dæk -

andre at)<øre stærkt brødrene skød røg
og genvej ind imellem halmballerne,
når der var drejet for ivrigt på
håndtaget, nogle ramte svingene
korrekt andre ikke.

Et par tilskuere
stod og lavede
grin med de
engelske MC og
hævdede at de
slørede deres
aktiviteter ned
ad langsiden når
cyklen fik ,,fuldt
kort"
bremsede
hinanden r '

svinget Yg
forsvandt ud af
syne. Denne
gang var der

meget at kigge på bl.a. Triton, Sword
Suzuki 250, Weslake i Norton stel,
HRD - i sidevognsklassen var der også
en Weslake. En forholdsvis ny
Matchless G 50, Metrella Bultaco,
Triumph. På sidevognsMCen Honda
Mad Max brækkede den ene
styrhalvdel, da han faktisk lå på anden
pladsen, så kan man kun sige,, SHIT.',



der røg den chanche.
Min yndlingscykel var klart nr. 61, en
svensker på en 750 Harley, den kørte
bare stærkt og godt, - som skrevet stod
j programmet mange af cyklerne havde

Vrorlæn gst overskredet sidste salgsdato
- men ikke så affældige at håndtaget
var rustet fast i tomgangsstilling - nej
hovedparten af dem hang faktisk kun
fast med det yderste af ,,neglene" når
svinget blev indtaget, kørerne har ofte
flere MCer med til flere klasser, det er
ikke ualmindeligt - ltalienerne havde
også nogle cykler plantet her, de har
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MCudstyr, til tu ng
vaerkstedsudrustning, det blir halet ud
al kørernes ofte store biler, så
mekanikerne kan komme ethvert uheld
iforkøbet, få repareret og ud på banen
rgen.

Vejret var hele lørdagen hvad nogen
kaldte for en vandkølet fremstilling - ,

søndag var jeg arbejdsramt på
fabrikken og da var vejret ellers perfekt
til MC-race

De mest værdifulde ting her i livet er
dem, der ikke kan
måles og vejes,
og jeg tror ikke
mange kan blive

heltet

en meget udviklet sans for lækre MC,
bygget til at æde km efter km, at Ducati
og Moto Guzzier lyder godt kan vi ikke
komme uden om. Et par små Bultacoer
havde også sneget sig ind i de små
klasser.

I ryttergården ses altfra det mest vilde

menneske, hvis
man ikke har ø1e

og hjerte for de
naere ting. Der
ville mangle så
meget i sådant et
liv og derf or
sætter jeg stor
pris på netop
klassisk race i

Vandel, og den
forkælelse alle os hjælpere nyder hver
gang vi er med der hvor ,,det sker i

frontlinjen" - men samtidig har tid til at
snakke med kørerne og beundre deres
maskiner. For dem der tabte slaget
denne gang, er der chance for at vinde
et nyt næste år., Ved Road Racing Fyn
er der ,,splendid servering" for

rc.Lr&
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hjælperne, så ordsproget ved
spisetiderne var hellere forslæbe sig
end gå 2 gange, (da var vi for trætte til
- men glade.) Kan anbefales.

MargiU Tandslet

ØøøRRR!!!4 hjul
Som gammel sidevogns mand viljeg

da mene at her går grænsen.
Uden at have studeret det vil jeg tro

det kolliderer med nogle bestemmelser.
Og dog, man kan jo også få 2 hjulede
anhængere til motorcyklen. Er der
forresten nogen her i ktubben der går
og sysler med mere eller mindre
fantastiske sidevogns projekter så ville
der være rat at vide at man ikke er helt

afsporet, i øjeblikket står min under
plastik i værkstedet. Også andre
"projekter" kunne jo tå lidt
opmærksomhed her i bladet så kom
frem med dem, jeg er ikke kritisk med
i hvilken form jeg forteksten, jo simpler
jo bedre f.eks.. Notesblok, WordPad,
maskinskrevne og læsbar håndskrift og
helst med et par billeder til, eller man
aftaler tid med "vor fotograf' jeg kan
eventuelt lokkes.

Knud vi
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På tur til motorcyklens Mekka
Anden del af beretningen på hvirket værerse jeg boede på sin

r skumrinsen nåede vi tir preston hvor [:i,:T'"H';;lltflli:: 
"11"X,",1,i"?vi tankede. PP spurgte på vi så blev henvist tit at afvente nye

tankstationen, om der var et Bed and ordrer ( jeg blev anvist at holde i

Breakfast i nærheden. Vi fik anvist et slutningen af leideren, så alle
sted 1 km øst for
motorvejen. Vi blev alle
hurtigt indlogeret hos Mrs.

Uligginson's Roseneath
guest house. Vi kunne dog
ikke forvente at få
morgenmad på stedet. Da
vi skulle tilbage til tanken
for at få aftensmad, kunne
vi da købe en smule til
morgenstunden, for på
værelset var der mulighed
for at lave te m.m.

Fredag:
Vejret var overskyet med enkelte sol
strejf. Efter en god nats søvn stod jeg
op ved otte tiden, jeg var spændt på,

efterfølgende skulle bakke op af
leideren to tre gange for at komme
forbi, men da damen vendte ryggen til,

flyttede jeg da bare over
til de andre ). Da klokken
nu nærmede sig tolv,
skulle vitilat køre ombord,
men ikke her, nej nu hed
det sig at al
pladsreservation var
suspenderet og at man nu
fyldte op og sejlede.
Ved et tiden blev vi gennet
over til en stor indhegnet
parkeringsplads, derfik vi
lov at vente til et kvarter

om der var andre oppe, men ak, da jeg
kom ned stod Kaj og ventede, han
havde været oppe siden sekstiden, og
ville have vækket mig, men vidste ikke

over to, tør vi endelig kunne køre om
bord på en katamaranfærge. Mcerne
blev opdelt i2 grupper, centralfod eller
sidestøtteben. Alle blev surret. Kort
efter at den sidste mc var kørt om bord

t
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På tur til motorcyklens Mekka

sejlede vi. Det var for de flestes
vedkommende første gang de sejlede
med en katamaranfærge. Det isig selv
er en oplevelse. Allerede da vi forlod
indsejlingen til Haysham, kunne vi
mærke, at det er noget, der vil fremad.

enten grå eller §ndhåret, for ikke at sige
skallet. Nogle benyttede tiden til at
spise, da de fleste ikke havde fået
noget siden morgenkaffen, og det var
ikke meget. Da alting På færgen var
temmelig dyrt undlod jeg at bruge

Det er noget der går stærkt 70 km/t med
fuld fart. Vi fandt hurtigt et bord, hvor
vi kunne sidde samlet alle 5 under
turen. Den varede det meste af et par
timer. Snakken gik lystigt og
forventningsfuldt under turen, en af
bemærkningerne var, at så man sig

penge. Jeg ville vente til vi kom i land.

Om det skyldtes min sparsommelighed
ved jeg ikke, eller om Solvej så et eller
andet i mit blik, ved jeg ikke, men jeg

flk et stort krus øl af hende ( På hele
turen var det altid Solvej, der havde ol

eller andet chokolade eller lindrendev
dele ud af ).

Nede i restauranten fik
jeg et program for hele ugen,
hvor alle kørere, løb o.s.v.
var opført, Dette var gratis i

modsætning tildet store pro-
gram, som flere købte for 5E

I et herligt selskab og en
munter tone varede det ikke
så længe inden vi kunne se
land. Jeg havde medbragt

en lille lommekikkert, som PP lånte foromkring påfærgen, var alle passagerer
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På tur til motorcyklens Mekka

at se om Nortonsen ( Erik ) og Birthe
stod inde på kajen og ventede for at
vise os om til huset vi havde lejet . Det
skal nok her siges, at vi havde kontak-
tet andre fra bekendtskabskredsen, så
vi i alt kom op på 11 personer: Erik og
Birthe fra Vejen, Leif , Ole, lvan og Bir-
the fra Yamaha klubben i Arhus, de

yar rejst på andre tidspunkter end os,
"Som lovet stod de der og ventede, selv
om vi var flere timer forsinket, Da alle
var kommet i land, kørte vi om til hu-
set med spændte forventninger. Sikken
et syn. En stor flot villa i et skønt
rigmandskvarter med dobbelt bil ga-

-§rage, 3 toiletter, 2 store badeværelser
med guldvandhaner ( men ingen ter-
mostater )bryggers med vaskemaskine,
tønetumbler køkken spisestue opholds-
stue og mange værelser.
Da mit baghjul stadig tabte luft skulle
dækket igen af, for at se hvor det var
galt. Torben hjalp til. lmens fordelte de
andre sig rundt om i huset, hvor de
ønskede at sove. Da Torben og jeg kom
ind var pladserne fordelt, Torben på
loftet og jeg i opholdsstuen. Efter
indkvartering var der briefing. Leif

fortalte at vi skulle være varsomme
med hensyn til hastighed, da der er
megen kontrol, fotofæller m.m. Bliver
du taget i en fotofælde, stårde ved hver
færgeafgang og plukker dem ud, de har
billeder af. Så må der betales ellers
tager de din MC i pant. Bliver du taget
på vejen, inddrager de kørekort og MC
og du får ikke dine ting igen, før du skal
hjem og bøden er betalt. Småting
betales straks, som alle andre steder i

udlandet.

Lørdag:
Vejret var overskyet, men gik senere

over i solskin og byger,
Vi stod tidligt op. Leif havde dagen
i forvejen bemærket at mit for
bremsekabel var ved at være
luset. Han havde en bekendt i

Douglas, som havde en ældre
BMW, han kunne måske hjælpe.
Jeg krøb op bagpå Leif, og i

adstadigt gammelmands tempo
kørte vi ned i byen. Leif har været
på Man mange gange, og er derfor
stedkendt. Da vi nåede frem, blev
vi straks budt velkommen af et

ældre ægtepar. Over en kop the fortalte
han, alt imens han viste billeder at
BMW 'en. En 90S var solgt, men han
havde stadig 3 andre, hvoraf den ene
var en Vincent. Jeg viste ham nu mit
defekte kabel, han beklagede, at han
ikke havde nogle stumper, men en af
hans gode bekendte var MC mekaniker,
3 gader derfra, i Douglas største og
eneste MC forretning. Vi skulle tage
derned og spørge efter Michael, og sige
at det var ham, der havde sendt os
derned. Af sted gik det med store



10 - Kubikken

På tur til motorcyklens Mekka

forventninger. Da vi kom ind ibutikken,
var der mange handlende, så vi måtte
vente en tid, før det blev vores tur. Vi

spurgte efter Michael og nævnte Leif's
ven, så blev den store vognport åbnet
og Michael kom til. Han ville skifte
inderkablet og lodde nye nipler på. Jeg
spurgte lidt forsigtigt, hvornår det
eventuelt kunne være færdigt (det var
jo lørdag og kl. nærmede sig elleve ),
men han svarede om 10 minutter. Jeg
blev både glad og paf på en gang. Da
han efter få minutter kom tilbage med
det reparerede kabel, lød prisen på 3
E, jeg stak ham nu 5 og sagde at resten
var til ham for den hurtige service. Så

kan det ellers nok veere at vi kom hjem
på Leif 's MC. På med kablet, det skulle
til at gå lidt hurtigt nu, for vi skulle jo

også til løb. Da jeg var færdig med
kablet, havde Solvej smurt madpakker
og fyldt min termokande med varm the.
Så gik det ellers over stok og sten ned
til Braddan Bridge, hvor vi parkerede

vores MC 'er. Det var i allersidste
øjeblik for 2 minutter senere blev vejen
spærret. Vi krydsede nu vejen, som lidt
senere blev til motorbane, og gik over
på kirkegården. Her betalte vi for

siddeplads på bænken, for den nette
sum på 1 E. Nu er det sådan, at det
ikke koster noget at se løb på Man, men
da dette var

" privat " ejendom, har man lov til at
låne deres have ( kirkegård ) eller
lignende ud, mod en eller anden form
for betaling. Vi havde en god udsigt til
2 sving.
Dagens løb var for 4 cylindrede
motorcykler mellem 500 og 1010 cg
Der skulle køres 6 omgange i alt 226.39

miles ( 362,208 km )

en omgang er 60,368
km. 84 kørere stillede
op til dette løb, De
startes med 10 sek
.imellem, så der går
13 min og 50 sek. fra
den første starter til
sidste kører forlader
grandstanden. ( pitten

)
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På tur til motorcyklens Mekka
Løbet sendes direkte i lokal radioen, så
det er let at følge med i, hvad der sker
hele tiden. Kort efter starten, da kører
no. 3 passerer bænkene, hvor vi sidder,
bryder publikum ud ijubel, der vinkes,
piftes og klappes i hænderne. Her hvor
vi sad var der ingen tvivl om at Joey
Dunlop var favoritten ( kører på Honda

CBR 900 Fireblade ) og efter få mils
havde han kørt alle andre agterud. Jeg
havde et stopur med og tog tid på
Dunlop: 18.17 min for en omgang,60
km bjergveje igennem byer lavt

1)VrenO" over Ballaugh Bridge videre
-op igennem Snaefell ved Bungalow
med fuld hammer ned til Creg Baa
videre Hillberry grandstanden i

Douglas. Jo når man selv har kørt
banen rundt flere gange ved man at
selv 30 års erfaring som motorcyklist
ikke gælder her, nej Joey kan bare
noget vi andre ikke kan eller tør.

Efter at første løb var færdig, kom
dagens anden og sidste løb, som vi
også så fra Braddan Bridge. Da det jo
er alm. vej der køres på, er man mange

steder låst fast til hele løbet er færdigt.
Det løb vi nu skulle se var sidevogns
ræs. Da de 2 første racere passerede
os brød Solvej ud i begejstret jubel,
dette var hende, ingen tvivl om det, hun
sagde flere gange " dette er bare vildt
mand "og " hold da fast hvor det går
stærkt " hun var helt oppe at køre, det

var nok ikke sidste
gang, hun ville se
sidevogns ræs her
på Man. Bob
Fisher og Rick
Long ( Baker
Honda 600 ) der
havde en
omgangs tid på
20.27 min . lagde
sig hurtigt i

spidsen og vandt
også løbet. lnden
sidste kører var i

mål kom regnen.
Da vi nåede vore motorcykler, holdt
regnen inde. Vi havde ikke kørt mange
hundrede meter under turen hjem, før
Torben lagde sig ned i et sving, det var
ikke noget alvorligt, men han havde
glemt at åbne for benzinen, og da han
skulle sætte i gang, gik den i stå, så
han slap med en bøjet fodhviler.
Da vi var kommet hjem, kørte nogle ned
i Douglas storcenter for at handle ind til
et par dage, da vi fem var enige om at
dele kosten kollektivt. PP gik ud i

garagen og rodede med BMW'en, da
han om torsdagen under turen mellem
Harwich og Preston i en kø på
motorvejen, havde bemærket en
temperatur stigning på kølevandet helt
op i det røde felt. Efter lidt roderi blev
han enig med sig selv om atel. blæseren

!/

d
fa;
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til kølesystemet, var stået af. Da

aftensmaden skulle forlceredes, var der

flere haender, der gerne ville hjælpe til,

men nej dette ville Solvej gerne klare
selv, så kunne vi da i det mindste tage
opvasken.
Senere på aftnen sad Torben og skrev
lidt i en " sort bog " men det var små

notater sagde han, så han bedre kunne
huske lidt af alt det han oplevede (jeg
håber ikke når Torben læser dette at
jeg har ramt helt ved siden af med det
jeg skriver ). Da flertallet var gået på

den lokale pub, var det ret så fredeligt
hjem me i stuen, hvor vi nød en koP

kaffe / the med brød til.

( Slut for denne gang, vi ser frem til

fortsættelsen i næste nr. Redaktionen)
Forfatteren i egen person

STATUS 2OOO

Status 2000 i mere end en forstand.
Status for første sæson med Yamaha
TRX 850 Super Twin, og status På
arbejde ... ... Lørdag den 23.9.2000 Kl.

07.30, temperaturen siger9 grader. Den

store optællingsdag på arbejde stårfor
døren, tøjet på.. ned og starte Super
Twinån , den springer an omgående..
de 2 cylinders dejlige buldren giver smil

på læben under hjelmen...
Udstødningsgassen er nu tydelig hv;c
som sagt det er ca. 9 grader og L,J
luftfugtighed. Ned langs stranden mod
syd vandet er blikstille... smil... et par

fiskerbåde er ude at se til garnet,
fuglene svømmer på vandet alt imens

er solen ved at stå op ... himlen er smuk

rød I orange....smiler igen..sikken
morgen. Op ad Lundsbjerg bakke, stille

og rolig op gennem gearene, den er jo

ikke varm endnu.!! Omkring sdr.
Hostrup hængertågebankeme hen over
vejen som store dYner... Smil
sommerhandskeme er ikke så varme
som de har været, Herford køerne

- Ska' vi ikke iol's ad, så iar-mer cet

- . I .- ..j]J,,:lr *.--tl,:: I .1
-. . I f4(\
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græsser uforstyrret på markerne...
bondemanden er ved at pløje sin
stubmark, mågerne flokkes efter
ploven, træerne er ved af få en smuk
gylden, farve, ... smil..,.småbuldrende
gliderjeg forbiSøgård søerne med små
l2Okmlt (der er ingen trafik ! Vandet er
stille med undtagelse af de ringe som
fiskene laver.... Etterår..Nå men over
jernbanen ved lundtoft.... lige ned i 4

,gear og 80-90 km/t ... forbi grillbaren
Ufned den friture duft som stadig hænger

i luften-...forbi sidste hus og et frisk drej
med højre håndtagups! 170 km/tpå
klokken...op op i 5 gear og igen ned på
de ca. 120 det er sådan en
morgen man teenker... : ,,stakkels dem
uden mc,, ..

På sådan en tur bliver man dog lidt
vedmodig ved tanken om at sæson
2000 så småt er ved at slutte..smilet
kommer dog igen da jeg ser at der nu
står 8653 km på tælleren.. og ikke 0

som den dag i april, jeg hentede
SuperTwinån i butikken....jeg tror ikke
at 8653 smil helt er nok det dobbelte
er vel mere realistisk.!!!

Kim (kæde)

SMAT PÅ VEJEN
Af egen erfaring er det i denne tid man

skal have øjnene helt ude på

fingerspidseme og i nakken, i den sidste

måned har jeg flere gange oplevet at

cyklen pludselig blev mere levende end
godt var, specielt i tusmørke er det svært
at spotte farvenuance i asfalt overfladen

som rndikerer ler, smadder og halwådne

blade.

Nedenstående billedeksempel er heller
ikke helt ukendt i denne trd.

SÅ paS PÅ DERUDEIIIII
Knud Oluf Petersen
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Ny redaktør
Da der i sidste nr. af Kubikken blev
annonceret efter hjælp til at lave

fremtidige nr. af Kubikken var jeg så
letsindig at række en lille finger frem,
men som det så ofte går bliver hele
armen revet af, der havde nemlig ikke
meldt sig andre, så bestyrelsen blev

hurtigt enig om at
overlade det hele til mig
med tilbud om al mulig
støtte. Nu skal det ikke
forstås sådan at jeg ;' ' .
havde lyst til det job\#t
er bare en stor
mundfuld at overtage
efter vores hidtil
nærmest professionelle
redaktør igennem
mange år Sten Eriksen,
og kvaliteten vil
naturligvis også være
lidt mere amatøragtig.
Hvem er så denne
Knud Oluf Petersen?
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Dumt spørgsmål vil en del af de ældre
medlemmer nok sige, men med 130
medlemmer og mit lave
aktivitetsniveau de senere år er det nok
på sin plads med en kort beskrivelse.

Jegflkminførste MC som 16 årig
i 1969. I 1975 købte jeg min nuværende
BMW org. 1970 som nok må siges at
være en del at mit image, på
nuværende tidspunkt har den rundet
jen første % million km. Den har i

Yrenes forløb haft mange udseende Og
er i mellemtiden blevet til et mere eller
mindre "hjemmebyg". Så vidt jeg husker
var det også sidst i 76 jeg kom i kontakt
med "de barske røddef' på stranden i

Abenrå, her har jeg så været medlem
siden. Næste år vit jeg prøve at være
mere synlig i SMCC sammenhæng.
Foruden motorcyklen har jeg også et
par andre hobbyes, computerteknik og
foto.
På billedet til venstre ses min bakop,
Bitten (også SMCC medlem), min
datter Sara (hesteejer), min søn Klaus
(web-master på www.petersen-
online.dk ).
Jeg håber at der måske er flere der har
løst at give en lille flnger med i arbejdet,
hvis der er nogen der har egen PC og

- ,:dgang til Emiler jeg meget behjælpelig
med programmer og undervisning.

Med venlig hilsen
Knud Oluf Petersen

Af hensyn til de nye medlemmer
var det måske en ide at hver enkelt

medlem af bestyrelsen, der jo tegner
profilen her i SMCC, kom med en lille
beskrivelse af sig selv og et par billeder.
De 130 medlemmer er jo spredt ud over
et meget stort geografisk område og
alene derfor er det sjældent at vi alle er

samlet, også den store spredning i

interesse området inden for vor hobby
gør at vi ikke alle tropper op til alle
arangementer. Bes§relsen bør jo også
her afspejle klubmedlemernes mange
interesser inden for MC hobbyen,

Derfor er det vigtigt
at komme til
generalforsamlingen
d. 25 november.
MC-hilsen

Knud Oluf Petersen

MADPAKKETUR
2000

Turens start sted er ved MacDonald's
parkeringsplads med start kl. 11oo, der
er kommet et par stykker SMCC
medlemmer, vi står og er spændt på
hvor mange der kommer, for Poul
Madsen har invirteret en Esbjerg klub.
Få minutter tør 11 dukker der en lang
raekke cykler fra Esbjerg op. Efter lidt
snakken går starten ad vore kønneste
veje omkring Abenrå, Felsted og
Løjtland (Pouls favoritdisciplin ).
En af Esbjerg kørerne var så uheldig at
vælte på en af skovvejene med en helt
ny SUZUKI Chopper, han kan dog
køre videre uden men på hverken
cykel eller krop. Efter at den
medbragte mad er spist på Stollig
forhenværende kro gårturen videre og
slutter på Skamlings banken med
udsigt over Lillebælt.

af Verne Jensen
Stollig 6200 Abenrå
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KOMMENNDE
AranGrerrrenter i SMGG
Og af,den info

November:
11. Stumpmarket i Herning

25. Generalforsamling kl. 14 på

Borup Gæstgivergård
December:
9-10. NeumUnster. kl. 10-18

Motorrad Weihnachtsmarkt

Julestue kl. 14 på Bovrup
Gæstgivegård
Som sædvanlig medbringes
Lille pakke (værdi ca. 20 kr,)

Januar:
15 Besøg på Sønderborg

Syghus's muserum. Vi mødes
ved hovedindgang kl. 18.45
præcis en pensioneret
overlæge vil gøre besøget
spændende. (Motorcykel ikke
påkrævet).

Februar:
25. Fastelavn Tøndeslagning

14

Som sædvanlig hos Kajs

ROBCRT'
Smedevænget 34 . Guderup .6430 Nordborg

Tltr'laxr 74 45 94 28

Interesante links

www.retsinfo.dk
Omhandler alle nye og gamle lov og

bestemelser i danmark.
www.fstyr.dk
Færdselsstyrelsens egen hjemmeside.
www.mc-basen.dk
Et virkeligt godt sted at starte

www.mctouringclub
Hvis man mangler et træf Qr
overnatningssted for MCår

www.sidevogn.dk
For dem der, som jeg, kan se og
drømme om dem i timevis

Hvis der er andre der støder på nogle
interesante steder på internettet må i

meget gerne sende dem til knud-
oluf@petersen-online.dk så vil;eg
skrive dem her.

SALG . SERVICE. REPARATION


