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M.C.C.'s hjemmeside!

SMCC tilbyder:

:*

Sweet-shirts grå m. lille logo
virkelig god kva|itet..........". 140,-kr.
T-shirts i str.

''

t

q

stk. ....... 75,- kr.
Stofmærke, stk.
25,- kr.
Klæbemærke, stk. .
....5,- kr.
Teltvirnpel, stk.
....... 140,- kr.
S-L-XL-XXL,

M er midlertidig udsolgt

!D

Kan købes ved SMCC's arrangementer, eller bestilles hos formanden på 74 40 40 08.
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Cedde og Erna
Rutykke
Nordborg vil gerne sige tak for den
kurv de fik til deres guldbryllup.

i

Denne gang følte redatøren det
lidt som ham der sidder her
foroven, det var svært at fii siderne fulde, håber det bliver
bedre næste gafig.
Hilsen Knud Oluf

Husk at tjekke vores Hjemmeside for
sid*e odæeringer, hvis i har mulighedeq

i må også gerne komrne med sof til

:

hjemmesiden.

www. pete rsen-onIine,d l«/smcc
Bestyrelsen

I

74629æ9

furmand: Po.rlMadsert, Lille Mommarkvej

39,

Lilbmommark, 6470 Sydals, k/tf.74 40 4008.
Kassserer Teddy Sd.rk, Tornhøjvej Æ,Iombø\,
6200 Abenrå, tetf 7468 58 æ.
Næfromlølnd: Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25,
TombøI, 6200 Abenrå , tall74 68 5S 20.
Bæt med.: Lars Petersen Sjælhndsgade 7
Sønderborg talf . 7 4/12531 4.

Steen Eriksen, Djernaesvej'119, Hoptrup
74575855

tf.
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Redaktion:
Knud Oluf Petersen Bjolderupvej
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Helt ud til hovedvejen tæt på den lille
flække Nybøl står et stort hvidmalet skilt,
og man skal være meget svagt synet for
ikke at lægge mærke til at der står: "EM

i

Classic Moto Cross den 1. ag 2.
september." Pladsen på marken op til
vejen er allerede godt fyldt op rned store
hiler indeholdende alt crossgrejet. Det

Vr ikke bøllede læderjakl<er
brækjern i baglommen

med
med

entusiastiske cross veteraner. Det blev
desværre 2'det-regner-og det-er-trælsdage". I sådan en situation hjælper det
altid at forkæle sig selv, med dampende
varm kaffe, er man hardcore pølsøman
havde pølseboden bag cafeteriet, så
mange at de solgte af dem. Over 200
tilskuere var smuttet i overfrakken havde

taget paraplyen under armen

og

trodsede modigt vejrguderne for at se
på klassiske cykler. Mange af os lever
aldrig mere intenst i nutiden, end når vi
roder rundt i "fortiden". Hovedsagelig

nok de personer der tiltrækkes af
gashåndtag,
blankpolerede
udstødningsrør og fyrige hestekræfter.
Fri som fuglene er vi MC freaks nu ikke,
men det føles tæt på . Man står ved
rækværket og sætter sig i kørernes sted

når de flyver afsted over alle hop beruses af farten, udtænker angrebet
på næste bakketop og sving, mærker
den friske luft, hører lyden fra cyklerne
rundt på banen fra den ene ende af
toneskalaen til den anden - sceneriet
består bestemt gåsehudsprøven især
når R-olien samtidig bølger dovent forbi

næsen - så det med regnvejret træder
helt i baggrunden. Det er utrolig flot at

se disse mænd i deres
bedste alder smide rundt
med rnaskineriet derinde
på jordbanen, især når de

går om på langsiden når
der bladres i gearene og
gøres klar til hoppet - at
de stadig er i toptræning
er man slet ikke i tvivlom.

KØRERE FRA 7 LANDE

Henved 11O kørere fra 7
forskellige lande ankom.
Dertil kan man så lægge
familie og hjælpere og

venners venner.,
Sønderborg Motorclub
har selv 4 klassiske

kørere, som vi nok skulle
for lejlighed for at se.
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En russer var også ankommet, han
havde været 4 dage undervejs. j(ørttra
Rusland gennem Finland og Sverige til
Danmark. Der var også forlydende om
at et hold englændere var på vej ned
over Calais - Dover og kunne være her
søndag. En Svejtser havde givet udtryk

for at ville komme og Belgiere og
Hoflændere var der som altid rnasser
af. lngen fra Norge, men derimod fra
Sverige. En 68 årig tysker måtte melde
afbud da han ikke kunne få tysk licens,
man kan åbenbart ikke få kørelicens når

man er over 65 år. I tilmeldingen
fortaltes det, at kommunikationen
foregik på en blanding af tysk, engelsk
og tegnsprog,

2OO1

de alle var hjemme og kubikindholdet i
den lille slanke motor lå på 250. Den

skulle efter sigende været rneget
orndrejnings villig og trak godt fra
bunden - og eftersom den var
seriefremstillet var den nem at få
reservedele til. Den var ret lav at sidde
på, menden kunre bygges om hvis man

nu gik hen og var lidt for langbenet.
1957 gik Adler fabrikken neden om

I

oS
hjem . På den hurtige travetur rundt i7
ryttergården faldt vejen forbi en
Husquarna 4 takt et sjældent syn 2

takterne er der mange flere af. Hvert år
dukker der stadig nye cykler op. I år var

der bl.a. en flot Tribsa fra Englang,
Cotton, CCM, og en N.E.B. Triumph.
Foruden at køre cross havde Nigel
Bower lra Coventry
også en fabrik der
havde specialiceret sig

i racing komponenter,

deriblandt specielle
koblinger til speedway
cykler, han havde i

øvrigt sponsoreret
mange danske

speedwaykørere,
Herligrt at kunne siddil.
n"r i rytrergåro"n ogL
overvære den hektiske
aktivite*, man kan drikke

CYKLERNE
Den flotte højrøde Adler fra 1956
kostede 2.295 DM dengang den blev
kørt i S0erne. Den havde været
præsenteret i det tyske blad Motorrad i
1956, artiklen var klistret op på bilen
den lænede sig op af - den tyske ejer
forklarede, at den holdt de 20 PS når

kaffe, når de andre
strammer keeder man behøver ikke
finde motorrens frem for at fjerne
kædesnask. når motorcyklen skal
vaskes og shines op så den tar'sig godt
ud til næste heat Det er det gode ved
at være tilskuer
TRÆNINGSKøRSEL LøRDAG

Der stod nogen ved siden af mig og
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sagde det var da en kedelig træning,
for der er ingen væltet. Men det passede

nu ikke helt for jeg hørte senere at
Mogens Rasmussen slog en kolbøtte
nede bagved på banen og brækkede
styret. Efter dages træning benyttede
mange forståeligt nok chancen til at
handle billigt ind i Tyskland nu hvor de
var så tæt ved grænsen, nok især øl og
rrut, så
man kun håbe på at de
-)
!frfe faldermåtte
for fristelsen længere nede

af gaden hvor der er damer hvis
tøjbudget ikke er voldsomt stort, som
fald byder tienester af forskellig art.
AFTENFESTEN

Der var tilmeldt 200 til spisning om
aftenen, hvor et vilctt svin skulle sættes
til livs. Der var vaesentlig flere dettagere
end sidste år, de gør jo nok , at der er
EM iår.

Når ttrsmørket sænker sig så starter
nattens gerninger, i dette tilfælde fest,
socialt samvær, hvor vi spiste drak og

sang. Støjniveauet var efterhånden son
snapsene gled ned af anseelig højde,

det er jo også her de gode historier
bliver fortalt. Så må man jo prøve at
huske dem. Det værste ved sådan en
aftenfest er at man får teflon hjerne, hvor

intet hænger fast

og

man så bruger

undskyldningen dagen efter at man intet
kan "huske",

LøBET SøNDAG
Mødte op med en anelse hovedpine,

var nok blevet aflivet nogle
hjerneceller i aftes, så var det skønt at
nulstille tankerne og lade sig forsvinde
ind i en fortid som dengang i 1950 og
60erne når ens forældre i 1950erne gik
til motorløb. Kiggede man sig godt
omkring fandt rnan også lynhurtigt ud
af at de fleste tilskuere havde samme
alder som kørerne. (og en selv)
der

Svingene og hoppene blev angrebet på

forskellig måde - nogle kørte yderst i
sporet, andre foretrak inderste spor
og nogle lå helst i midten. Oppe fra

kommandocentralen f ølger

dommernes falkeblik kørernes gøren

og laden banen rundt. lmellem
heatene planerer en traktor de
værste spor på banen pænt ud inden
det igen kan gå løs.

1

ogTheat+60

Mogens Rasrnussen og Jimmy Smed
Iå i spidsen for holdet og kæmpede
på deres Matchless'er. I andet heat

lå Jimmy Smed suverænt på 1.
pladsen og holdt alle de andre fra
døren. Mogens R udgik desværre
uvist af hvilken grund. Som
sædvanligt spandt Ebbe Sørensens
I
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hurtige Lito som en gammel gårdkat.
ESO, BSA, Monark, Honda, CZ, Maico,

Triumph og Husquarna kæmpede alle

manden var dog så galant at hiælpe
den på ret køl igen. En forholdsvis lille
klasse.

bravt om placeringerne.

heat + 40
Her var Peer Skytte i sit Es. Russeren
lå omkring 4 pladsen. Når de bedste
kommer først af sted sker der ikke rigtig
5 og 11

2 og 8 heat + 55 åbne klasser
3 stk CZerelå ifører positionerne. Der
var 2 og 4 firetaktere mellem hinanden

alt lige fra Maico til Husquarna,
Hedlund, ESO og BSA.

noget. Motorbrillerne blev smidt i
kanten af banen efterhånden som dO
blev svinet til. Russeren udgik i 2. heat,

3og theat+50
Peter Villems Husquarna fra Holland og
Jørgen Ahlstrøm BSA fra Sverige lå på

lører positionerne . CZ og

selvom han kørte stærkt og godt.
Endvidere var der CZ,ESO, Triumph,
BSA, Maico, Jawa.

HQA

dominerede. Her var også Adler, Jawa
4-takter, Triumph, enkelte BSAer og
Tribsa. Henved 22ttlleær var med idenne
klasse og faktisk mange 2 taktere. Der
var et styrt i begyndelsen, men det var
ikke noget alvorligt. Midt i al den

æ 12 heat 83, D2, D3
Peer Skytte var atter med i denne
klasse og leverede varen der ligesom
Thomas Kyhl kørte godt til. Her var

6

CCM, BSA, CZ Triumph.

spænding væltede flagstangen ned det

tyske flag og ramte et par tilskuere på
hovedet så de ømmede sig gevaldigt,
der var dog ingen døde eller sårede. Og
underet skete - solen kiggede frem fra
skyerne.

4

og 10 heatA+ B3a
Gamle cykler der ikke er restaureret og
cykler med specielle rammer.
Oluf Bomme kørte på sin iltre Ariel -

Olav Birkemose gav ham kamP til
stregen på sin Royal Enfield der siges
jr"_g!_var 7 at slagsen i Danmark. Der er i
lidernes morgen bygget 7 tit 800 stk
fortalte en vidende sjæ|. En Norton 500
i denne klasse hørle nok også til de
særprægede kunststykker. Der var en

-

velklingende Gold Star fra 55 -56 -.
Nortonen blev træk og væltede efter
de blev vinket ud men Matchless

Margt fra Tandslet
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Wing er blevet veteran
En artikel der blev bragt i Jyske i maj 2000 men da ikke alle

får Broager udgaven får alle
her

nu muligheden (red.)

De første ni år altid på en model af en
dansk Nimbus. I år, hvor løbet fylder ti
år, er han også med, men denne gang
og for første gang på en japansk maskine.

Hans Christensen fra Broager har
_hidtil haft adskillige Nimbus motor|'ykter. Nu har han anskaffet sig en
Honda GoldWing. Den første udgave
af Hondas flagskib. Den er fra IgZs
og luftes ved Oldtimer-løbet.

AF POUL HARMG
Telefon 7342 5122
BROAGER: I alle de år, oldtimer-løbet
har eksisteret, har Hans Christensen fra
Nybøl Landevej i Broager, været med.

Når oldtimer-løbet starter fra Ringriderpladsen i Gråsten omkring lørdag
middag, sidder Hans Christensen overskrævs på sin Honda Gold Wing. En
Gold Wng årgang 1975, der var det
første år, hvor Honda fremstil lede denne
model, der idag er den japanske fabriks
flagskib på motorcykelfronten.

50.000 kroner
- Jeg har skam ikke svigrtet Nimbus, som

jeg gennem årene har haft fire af. jeg
har stadig en Nimbus stående i garagen, en model fra 1939. Men jeg ville
ptøve noget andet, og det blev
altså en japaneri fortælter Hans
Christensen.

En splinterny Gold Wing koster
godt 300.000 kroner. Så meget har
Hans Christensen naturligvis ikke
givet for sin brugte version, som i
øvrigt isin tid er importeretfra USA,
hvor den kørte de første mange år.
- Jeg laver jo en masse selv, så

den står mig kun i omkring de

50.000 kroner, og der er Jo det ved
denne model af Gold Wing, at den
helt klart bliver et samlerobjkt. Det
er den første model, og der er ikke
mange tilbage af den, siger Hans
Christensen.(Og som vijo alle ved
Jran Hans anskaffet sig en nyere

model a

2OO1

selfølgelig. Red

)

, Gold Wing
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lezie lfah rt
Yamaklub Arhus
Ju

Næsfen lydløs
Han har i øvrigt sikret sig en reservetil Hondaen, hvis der skulle ske
noget med den oprindelige motor. Det
er der nu ikke rigtig noget, der tyder på
(den blev hovedrepareret i 2001).
- Den kø,,er helt fortræffeligt, ja, næmotor

sten lydløst. Det gør, at jeg sagtens kan
lytte til radioen, der er installeret. Og
kørselsmæssigt er det som at glide stille
og roligt henover asfalten, ja, næsten
som at svæve.
I garagen på Nybøllandevej står og-.
så en gammel Nimbus, et motorcykelmærke, der har interesseret Hans Christensen meget. Fire af slagsen har han
hafr, nu er der kun en tilbage.

lgen i år deltog jeg i YCA's Julezlelfahrt
den 8. december 2OOl.
Grundet julefrokost dagen før deltog jeg
ikke ngfigf i zielfahrten, men nøjedes
med at få et stempel i Haderslev og så i
Pårup ved Silkeborg.
Så havde jeg samlet bogstaverne pFL
som skulle udgøre en designer/arkitekP
Det var ikke mange poirrt at køre hjern,
men vardog det samme som poul Christensen, der havde taget de samme

byer. Det ærgede ham dog lidt at han
ikke havde taget Padborg, så han havde

Hjælper til
- Det har hidtil været Nimbus-

sen, jeg har kørt på ved
oldtimer-løbene, og den, jeg har

stående, ville sagtens kunne
klare turen, siger hans Christensen, der foruden at være
inkarneret motorcykelfan også
gennem årene har været hjælper ved oldtimertræffet i Gråsten.

Sammen rned nogle andre fra

-_--Åønderjysk Motor Cykel Klub
stiller han blandt andet telte op, ligesom

Hans Christensen

motorcykelklassen.

er dommer i

fået lidt flere point end mig.
Det var dejligt vejr til turen med lidt fugt
på vejen.

Ved Kolding overhalede jeg en turistbus, og den sprøjtede så meget vand
på Hondaen, at de to cyl.gik ud.
Var det bare vandet?
Efter nogen venten besluttede jeg at
køre på to cyl. til Bredsten for at tå en

I
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Julezielfahrt hos Yamaklub Arhus
kop the, og hvis den igen gik på alle
fire inden jeg nåede dertil ville jeg fortsætte zielfahrten.
Da jeg startede gik den på alle fire, men
jeg kørte alligevel til Bredsten.

Efter en snak og lidt kage, kørte jeg i
;[øvregn over Jelling, Tørring tilA13 og
-frrdpå til Pårup uden problemer.
Efier et stempen på tanken fulgte jeg
hovedvejen mod Arhus.
VqLankomsten til Sjellhede lejren fik 1'eg
en @erl{grlsuppe, og blev indkvarteret i en otte-mands sovesal.
Aftenen gik med megen snak, - ø1, mad,
julehistorie, gløgg og æbleskiver samt
nogle konkurrencer.

Længstkørende havde samlet 6800
point sammen. Hver by man har stempel fra giver 300 point, men alle
luftkilometerne trækkes så fra med 6t

point pr. km, - så vedkornmende må
have tilbagelagt en del kilometer på
hans Kawasaki 1 300.
Efler en god morgenmad fik jeg pakket,
og kørte over Skanderborg til Tebstrup

for at besøge min bror.
Han er smed, og hans ældste søn (også
smed) var begyndt på at lave en MC-lift

med cylinder og det hele. Men kammeraten han lavede den for, havdefået be-

sked af hans kæreste at han skulle
sælge motorcyklen, så nu stod liften
bare på gårdspladsen - - og ventede på
at jeg skulle hente den.
Efter en god frokostkørte jeg så hjemad,

men på motorvejen ved Horsens, kom
der igen utakt icyllinderne, så jeg måtte
køre på to{re cyl. hele vejen hjem.
Liften er blevet hentet - og snart opsat.
Steen

-Kubikken
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Vil man se Road Race på nær
hold så se her
Vi afhotder et officialkursus den 16. fe-

bruar

2OOZ k1.13.0O.

Vi har lejet en spejderhytte i :

Håetruplejren
Løballevej 108, Håstrup
70fi1 Fredericia
Kurset varer formentlig 4 timer.
Der vil blive seryeret kaffe og ostemadder i løbet af eftermiddagen.
Efter kurset vil der være socialt sam-

Ved overnatning kan der bestilles morgenmad.

Da vores chefkok Joan er forhindret,
skal vi selvklare cateringen,
derfor vit vi meget gerne vide om du bliver til fæilesspisning og/elter morgen-

mad.

løb i den kommende sommer.

Tilmelding senest tirsdag 12. februar

vær, hvor man kan melde sig til

2æ2

fællesspisning.

Ttf. 70 22 28 58
Eller e-mail m@Uåælidh

Skulle du have lyst til at overnatte er
der mulighed for dette (medbring sovepose).

L

.Selvfølgelig skat rnan gå seriøst ind for
også senere at fungere som official ved

Kubikken-
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Generalforsamling 1 8. november 2A01
valg, og da Peter Jdrler ikke ønskede

Generalforsamlingen startede med val g
af dirigent, og forslaget var næsten som
sædvanlig Herluf.

forslag.

konstaterede
Han
at
generalforsamlingen var rettidig
indkatdt, og gav derefter ordet til

Nye forslag blev Kim Andresen, Lars
Petersen og Verner Jensen.
Ved den skriftlige afstemning fik

formanden.

Lars 20
Kim 14
Vemer 8 - som så blev suppleant.
^
Der blev afgivet 21 stemmer, 6n vi*-

Poul Madsen sagdeat der havde været
mange arrangementer i 2OO1 - bl.a.
besøg på sønderborg sygehus, varme
hveder aften (hvor formanden oplyste

genvalg, bad dirigenten orn nogte

ugyldig.

Til revisor blev Peter Høi genvalgt.

at klubben betaler for hvederne, så man
skal ikke selv betale de 20 kr. som man

Dirigenten godkendte valget, og gik

plejer til onsdagsmøder).

videre til eventuelt.
En spurgte hvorfor klubben havde købl

Nordjyllandsturen var ikke
groclt besøgt, der kom kun fire
personer på to motorcykler.
Medlem nr. 500 er indmeldt i
klubben, og han får 6t års

lor 7483,75 kr. trøjer, når
indtægternefor salg af trøjer
og mærker kun gav 530,00
kr.

men der har været 504

Arsagen var, at lageret var
helt nede og så at der er købl
sweat-shirt i nyt design med
et mindre klublogo. - flotte

medlemmer ialt i klubben).
Beretningen blev godkendt

Ved Mølleløbet sldste gang

gratis kontingent.
(altså ikke 500 medlemmer,

Kassereren oplæste regnskabet der var
omdelt.
Der var et overskud på 563,16 kr.
Men vi skal ikke samle penge, - - bare
for at samle.
Regnskabet blev godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
På valg var Poul Madsen, Peter Juhler
og Verner Jensen.
22 stemmeberettigede var til stede.
Der skete det der næsten altid er det
bedste, formanden blev genvalgrt.
Han oplyst at han ville tage et år mere.
To bestyre{sesmedlemmer var så på

trøjer.

var afslutningen på GoCartbanen ikke sa heldig, så næste q,
prøver vi at afslutte et andet sted. t-

Klubben vil undersøge hvad det vil
koste at tå støbt ørepropper.
Knud ønskede at vide om hjemmesiden
skulle bibeholdes, - - - hvor mange ser
den?
Der skal måske kun være et logo og
adresse?
Bestyrelsen tager stilling.
Dirigenten takkede for god ro og orden,
og så blev der serveret kaffe og ost.

Kubikken- l3

\

Regnskab for S.M.C.C. for Z00l
l - I 1-2001

Indtæqter:
Kontingent
Salg af diverse
Renteindtægt

Kubikken

3.959,00 kr.
3.507,00 kr.
499,00 kr.
819,60 kr.
609,00 kr.
190,75 kr.
295,00 kr.
452,25 k.
7.493,75 k.
960,00 kr.
600,85 kr.
19.376.20 kr.

Frimærker
Administrationsomko st.
Gaver
Fastelavn
Store bededag

Mølleløb
ÅUæt grilaften
T-shirt og sweat shirt
Genneralforsamling
Andre omkostninger

§q3.16 kn,

Girobeholdning
Kontant beholdning
I alt

18.975,93

k

Gammel

saldo

t9.426,A7 kr.

Overskud 563,16 kr.
19.989,18 kr. Ny saldo
l9.gBg,23 kr.
1.013,251ff.

Regnskabet er revideret og fundet i orden
Peter Høy
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Madpakketur

til Holnæs

d. 11 mai.
Undertegnede Poul Petersen (medl. nr.

88) indbyder medlemmerne på en lille
MCtur til halvøen Holnæs, der danner
Flensborg Fjords sydlige kyststrækning.
Jeg har altid selv haft en drøm om at
komme over på Holnæs og kigge titbage
på Danmark. Hvis vi vender os mod

spidsen af halvøen har man Broager
Land til højre, Rinkenæs-området til
venstre og Egernsund lige ud- Holnæs
har mange bebyggelser og småveje'
Der er en rnasse at se På.
Vi starter fra Kruså, nærmere betegnet
parkeringspladsen få hundrede meter
nord for grænsen på vejens østlige side'

Litle orientering gives kl 9.45 og vi
starter kl. 10.00. Sats=på at være der i
god tid. Husk for alt i verden madpakken

og evt. lidt kontanter" Pas og øvrige
lovpligtige papirer tages med efter

temperement. Rutebeskrivelse med
opholdsfortegnelse bliver udleveret
inden afgang. De, der helst er frt for
kolonnekørsel kan så undgå dette.
Turen vil blive kendetesnet ved mo'
derat hastiqhed qo99 Pauser oo nv'
delse af det qode veir.

e

Middagspausen holdes ved Lyksborg
Slot

Den officielle tur er ovre ca. midt på
eftermiddagen. Så er vi måske nået til
omegnen af Langballe A (som det hed i
dansk tid) eller evt. til Skærsbjerg
(Schersberg) hvor man oPPe i 105
meters højde over vandetfra ettårn kan
se både Fredericia skorsteneog Slesvig
Domkirke. Der er individuel hjemkørsel
(eller hvor man vil hen) her efter.

Kubikken-

ØRE-PROPPER

l5

Model 1 er den mest solgte, det er den
blødeste af dem, model 2 er lidt mere
fast i det. Jeg får tilsendt noget materiale på disse propper med posten.
Fælles for begge typer er at de holder
meget længe og er vaskbare.. Såfremt
vi er over 20 personer får vi ekstra 2,5o/o

rabat. Dem der er interesseret kan tilmelde sig hos feks. mig etler Poul Madsen... Firmaet har en hjemmeside: ear-

lflere legligheder er der blevet dis>ret problematikken omkring brugen

,repropper. For 30 år siden kunne
t ikke få nok af motorlarm og vind(hvorfor monterede jeg ellers Dunsræafoner på min BMW). I de seg år har jeg konstateret at nyelsen

motorcykel bestemt ikke steg i
rne tagt som larmen fra maskineriet
Iet §ynspunkt er ieg åbentbart ikke
ne om, da brugen af øreværn
rhrF]en
mere er reglen som undtat<=
iffi, men de skal være behagelige
har Kim Andresen
efektive.
:rt kontaktDerfor
med et firma der laver
nstøbte ørepropper, læs herunder.
hktøren).

eg har undersøgt det der med
propper. Der er et dansk firma Earr &r laver nogle. Fælles for begge

r

er at der tages et aftryk al ørergefl, detter kan foregå hos en priperson eller hos ear-cares
resentant. Vi får noget rabat hvis vi
nedlem af Touring Nyt, som jeg selvplig sagde at vi er. incl. i prisen er
evt. tilpasning af propperne hvis de
r sidder helt rigtigt. Model 1: Mini
i. kr. 450,- Model 2: Direkt pris kr.
I,-

care.dk
lndlæ9.
sommeren svandt...vinteren vandt....så

er der tid til at pudse og pleje vores
kæreste eje....

hilsen kim kæde.

KøB §, SALE
Ducati 350 XL
Twin Bantatc Desmo
åtrg. 84 afmeldt 89 7000 km uden
afgift 12000 kr. ved Italien Import
Kennet Andersen tlf. 75156153

IIIKE silICC
ARAilEETIENTER
3-4-5 maj:
RR DlVl store klasser + 125cc
st, på Vandel banen.
6-7 juli:
Nordic Classic Cup på Vandel.
16-17-18 august:
4 atd. af DM i store klasse + 6
afd. af 125 std, i Udskugen
Norge.

+-_

16 -Kubikken
Kommende

Arrangementer
28. Skæfiorsdag til Esbjerg Torv.
Vi starterfra stranden iAbenrå kl
11.00 og kører i ordnet samlet

FEBRUAR

10. Tøndeslagning

2A.

hos Kaj's MC,
Abenråvej, 6400 Sønderborg kl.
14.OO.Husk der er også en tønde
til børnene og boller til alle.
M besøger den gamle

jordbanefræser Callesen fra
Åbenrå, som vil fortælle om
dengang der blev kørt ræs.
Det foregår på Drejervej 2 6992
Bjolderup k1.19.00
- i nærheden af Knud Oluf.

flok til Esbjerg.

30. §tumpemarked

i Kaltenkirchen.

APRIL

3.

Onsdagsmøde hos formanden

25.

Tandslet. Se adressen på side r
Varnrc Hvederfås igen hos på!?

i

Rinkenæs, Rugløkke 16,

Nordborg, klubben betaler- og
det er kl. 19.
MAJ

MARTS

13. Onsdagsmøde hos Solvej og Kaj

11.

Madpakketur til Holnæs.
Poul Rinkenæs laver en tur til

Holnæs iTyskland denne

Hansen, Blomstergade 25, 6400
Sønderborg,74 43 03 0G.

onsdag.

Det er kl. 19.00, og hvis du husker
at ringe iforvejen er jeg sikker på
at der bliver kræset for netop dig.

bladet.
Starten går kl. 10.00 fra Ppladsen i Kruså. (overfor Rita)

23. Stumpemarked

18.
i Herning.

ete februar måned siver
5% på

Se orntale inde

Fyn er Fin.
Traditionel tur med Poul M. som

#afef helt Op til 15'20o/o

udstødning.
C NøGLEN 2002 kan
ntes gratis her i butikken
sidst i februar.

www.robertsmc.dk

Ny scooter fra CPI

lra
-

. r . 9.999r-

en pris du ikke kan sige nei

+hv.

till

ilffiffi

NAT§V,

FEhEIIS lrEundInol

d, eller ring og hør en pris -

Smederrænget 34 . Guderup .64E!0 Nordborg

- BEDST OG BILLIGSI/

Tlutax: T41ig42g

i

