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M.C.C,'s hjemmeside!
Regionsmøde

M er midleftidig udsolgt

Et SMCC medlem har været til
Regionsmøde d,01 lO3-2002. Jeg har
besluttet ikke at tage det med her
p.g.a plads mangel, selv om det ikke
er uinteressant læsning, men jeg
lægger det ud på vores hjemmeside,

Kan købes ved SMCC's arrange-

Teddy mangler stadig firvillige til at
hjælpe ved Oldtimer løbet i Gråsten
24-25-26 maj, så hvis du har løst et par
timer, kontakt Teddy.

SMCC tilbyder:

Sweet-shirts grå m. lille logo
viikelig god kva1itet............ 140,-kr.
T-shirts i str.

stk.
.75,- kr.
Stofurærke, stk.
.25,- kr.
Klæbemærke, stk. .............. 5,- kr.
Teltvimpel, stk.
...... 140,- kr.
S-L-XL-»(L,

Red.

menter, eller bestilles hos formanden på 74 40 40 08.

TILLYKKE

v'

FYMIUR Sidsfe nyf
Mødested er der hvor Ærø færgen
lægger til kl. 11 d.18-05

Solvej Hansen i Sønderborg
ønskes tillykke med sit 25 års
Næste bestyrelsesmøde er den 18. juni
jubilæum som lægesekretær, og fra
hos Poul Madsen, Tandslet.
pålidlig kilde op[ses det at hun nu kan
åbne en blomsteforretning.
Deadline for artikler og andet til næste
nummer af Kubikken, er den 1. august

TILLYKKE
Det forlyder at Geert Comeliussen tog
helt til Los Angeles for at blive gift, var
det for at undgå alle mulige indsigelser? Nå men tillykke fra os i SMCC.

2002.

Husk at tjekke vones Hjemmeside for de
sidste opdateringer, hvis i harmulighede,n,

i må også gerne

komme med stof

til

hjernmesiden.

sryw. pete rsen-onlin

e. d I«/s

mcc

746ææ9
Formand: Poul Madsen, Lille Momrnarkvej 39,
Lillemommark, &470 Sydals, t'olf. 74 40 40 08.
Kassserer.' Teddy Sztuk, Tomhøjvej 25, Tombø1,
6200 Abenrå, telf 74 68 58 20.
Næstformand: Teddy Sztuk, Tomhøjvej 25,
Tombø|, 6ZO0 Abenrå, telf 74 68 58 20.
BesL medl: Lars Petersen SjællaMsgade 7
Sønderborg telt. 7 4/,2531 4 -

Steen Eriksen, Djemæsvej 119, Hoptr.rp,llf.
74575855
S.M.C,C. - Giro 715 33 25.
Redaktion:
Knud Oluf Petersen Bjolderupræj
Bolderslev telf, 74646873
lmail: knudoluf@petersenonlirre.Ot
htQ: www.petersen-on line.dk

27

6392

Kubikken-

J

H.C.Callesen

Callesen havde en meget fin sidevognscykel med efter samme konæpt som i60'eme.
Qoø trcrhg at han savner en hidsig 650

|

delegation kaldet'MC/bilisteme'til

I Bolderslev for at besøge HC
ccm I cattesen, og han er ingen ,'HR
I nre, som nåsr men nærmest en

Tiumph'motor.

legende indenfor sidevognscross.

I motorcykelkredse er der som

sMCC's

besøg
G,bos

H.

16_2-2002

En onsdas aften midt i februar
vejret viste tænder med blæst og

c. l?'"§ffi5:"åt iJi'::B#:å,0;I

også samler men det var af træ det stod

hvor iåT[å'Ju iåg'låi;i,,1|311?iå
sne iørst sket efter konen havde væltet i

midt iden grønne vinter drog

en

dem og fået en grim forstuvning

i
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H.C.Callesen
håndleddet. M drillede HC lidt med alt
det træ, og han gav igen, ja, hvis det
går galt ude på motorbanen og konen
skal ha en ny mand så er der da træ
nok.

Først skulle vi lige ind i værkstedet og
se vidunderet. Sidevognen og motoren
var "ikke hjemme" men det var resten
af cyklen. Man kunne snart sige at det
var en hund fra hver by, naturligvis ville
en fagmand sige det bedste fra hver

blive ved i 14 dage. Jeg kom i lære ved

l.M. Jensen, kom til militæret og fik så

arbejde ved Peter Petersen der
forhandlede forskellige bilmærker bla.
Triumph Herald, lmp osv. Motorcykel

karrieren startede med at vi knægte
kørte ud til ringridning, dyrskue og den
slags, vi havde et stativ med papir i som
vi satte ild i ,og så var det ellers op ad

rampen/ springbrædtet, igennem
papiret og videre over de 15 mand dq_
lå nedenunder, men det skal siges al-

u#

nir

L>r.
: J-

Ssådan som vi ,,gamle" husker HC,
ifnrd med at begrave modstanderen.
cykel, der var Horex forgaffel, Triumh
stel, Norton gearkasse og Jawa motor.
HC's gamle makker Heinz Heman skulle

også være kommet men det blev
desværre ikke til noget p.gr. af det
dårlige vejr.

Hvordan det begyndte

-

ja så kan

vi

det blev også til rævehaleløb, trials,
cross og forhindringsløb.

HC startede i 1951 efter endt
militærtjeneste med en .solocykel
nærmere betegnet en125cc Puck, han
meldte sig ind i Abenrå - Sønderborg
Motorclub og lagde ud med 1 start på
Fangel banen ved Odense. Det vil sige
han var egentlig taget derover for at
kigge på rundbaneløb som tilskuer, og

Kubikken-

H.C.Callesen
så manglede man en kører, om det var

et afbud eller hvad husker jeg ikke,
men på den måde kom HC ind i

Så skulle der en støne cykel til en 500
kubik. Reinhardt kom ind i billedet og
blev sponsor, det blev til Triumph TR 5

sporten.

og TR6, men der kom efterhånden godt

salg i de engelske motorcykler så

få

Der var gamg j aJ.dersforskellen da HC CaTTesen gjorde klar til
tur rned den 20 årige Louiee Kvistgaard.

en
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Ssådan som vi ,, gamle" husker HC,
ifærd med at begrave modstanderen.
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meldte sig ind i Abenrå - Sønderborg
Motorclub og lagde ud med 1 start på
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H.C.Callesen
så manglede man en kører, om det var

et afbud eller hvad husker jeg ikke,
men på den måde kom HC ind i
sporten.

Så skulle der en støne cykeltil en 500
kubik. Reinhardt kom ind i biltedet og
blev sponsor, det blev til Triumph TR 5
og TR6, men der kom efterhånden godt

salg i de engelske motorcykler så

Der var gamg i aTdersforskell-en da HC Catlesen gjorde klar til
tur med den 20 årige Louise Kvistqaard,

en
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H.C.Callesen
sponsoratet stoppede. Motorerne

knasten, for at det kunne blive et rigtigt

sprang i luften, og det blev jo også lidt

køretøj. Det med knaster det har han

dyrt idet Iange løb for sponsoren. Som
HC sagde om Triumphen "lukker man

eksperimenteret meget med, og det ved
han noget om. Tilsidst har han kørt JAP
i mange år. Været medlem af Esbjerg
motorclub.

op får håndtaget går den lige til
himmels". Den var vild. Motorerne blev
nok tunet hårdt, og med opmod 10.000
omdrejninger kunne det gå galt. Hvor
der handles der spildes.

Så var det han fik en Ariel ved
'Sprutniels" på Fyn? Det var en MC
med kun en kaburator, her blev der
straks saten mere på og så var HC efter

For at køre i tyskland skulle man helst
ha et navn, og publikum med. Man
kunne godt få overskud på kørsel, da
det prisen lå på 1000 til 1500 DM for
møde op til start, og det var jo mere end
en ugeløn dengang.

at[
_

Sidste løbi1973 i Holland hvor han selv

udtrykker det fik et pust for lopper,
brækkede 3 halshvirvler med mere og
måtte ligge 3 mdr på sygehus der satte
en foreløbig stopper for karrieren.
Men som den seje gut han er sagde han

det var lige før der var bud efter mig,
men jeg nåede sku lige og hale isnoren
og komme tilbage igen. Først lå han i
stræk, men senere gips, så da gipsen
kom af sad hoved skævt, så sagde
lægen, hvad sir du tildet, HC der er kvik
i replikken sagde det er en fordel når

det er regnvejr for så løber vandet
af...Ja, at finde en af hans kaliber er
nok svært, han får altid det sidste ord.

!

Jordbaneløbene døde hen, det blev for
dyrt, det kunne nemt koste 600 til 700
kr når hele familien med 2 børn skulle
langs, med is og pølse og alt hvad der
hørte til, det kunne ikke gå mere.

H.C. med en lånt cykkel.

Efter 25 års pause er HC atter i sadlen
og motorcykeltøjet, først lånte han sig
frem til en passende maskine med den
rigtige alder, og det viste sig hurtigt at
gamle HC ikke havde glemt hvilken side
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H.C.Callesen
gashåndtaget sidder, og flere væsentlig
yngre kørere blev bogstaveligt begravet
i den danske muld fra HC's bagdæk.

Selv mente han nu ikke det lånte
materiel levede op til hans forventning
Da der rygtedes i Danmark at HC var
på banen igen, dukkede der pludselig
en gammel bekendt op med et af HC's
gamle stel, det var ellers meningen at

det skulle over på Egeskov og stå,
men HC mente nu at det var det for
godt til, så han fik det tilbage igen for
et symbolsk beløb (500 kr). På HC's
70 års fødselsdag dukkede så den
samme gammel bekendt , Johannes
fra Kværs, op med en nyrenoveret
Java sprit motor, Men sønnen
Thorkild mente nok det var lidt

H. C, CalTesen virker stadig som en ung mandr og under Løbene var
han virkelig angrebsTysten og kørte stærkt, SeTv om han har rundet
de 70 (siges der), kunne han ikke sti77e sig tiTtreds før der var
tomt foran. Banens 3 e 4 sving havde et sted der var vanskeligt at
passere på yderbanen. CalTesen måtte, i sin jagt efter den sidste
konkurrent foran, ud og køre rigtig stærkt på dette vanskelige
sted. Sidevognsmotorcyklen slog en ordentlig koldbøtte og CalTesen
og Buurskov fLøj af. Vi var al-Le lidt nervøse oppe på tjl.skuerpTadserne, men både CaLJ.esen og Buurskov rejste sig og gik rask
tiTbage mod ryttergården. Der skulle jo køre flere heat.

8 -Kubikken

H.C.Callesen
voveligt atkøre rundbaneløb igen i en
alder at70 år, men vi andre synes nu
det er sejt.
Sønnerne Thorkild og Erik har mange
gange siddet i sidevogn hos HC
HC har opnået mange 2. pladser
gennem årene så han fik faktisk

1000 meter græsbaner der køres på.
Jo rundbane og cross og flere andre
MC sportsgrene, det ved HC nok
hvordan man tackler. Rundt om i på
hylderne i hjemmet står over 40
pokaler og hvis hyldepladsen ikke

allerede er blevet for lille skal den

Y.

tilnavnet den evige 2er men ikke
desto mindre er det blevet til 13
Jydske mesterskaber, 7 Danmarks
Mesterskaber og 88 sejre på tyske
græsbaner og hertil kommer et ukendt
antal sejre ved løb i ind og udland
også i cross og trials. I Holland,
Tyskland, Sverige og Norge er det

H. C. CaJ,lesen er stadig en
institution indenfor
sidevognsTøb, og TV-Nord, som
var ude og optage fra
GuldbamseJ-øbet, f ik da også
arrangeret, at CaTTesen fik en
ny sandsæk (speakeren turde
nassten ikke bruge ordet om den
unge og fTotte pige) Loise
Kvistgaard

Kubikken-

H.C.Callesen
nok,blive det, for HC Callesen har
ikke i sinde at lægge
motorsporten"på hylden" foreløbig.
En af de pokaler der stod ham
hjertet nær var nok den han havde
vundet 3 gange i træk på
Korskroen så den blev automatisk
ejendom. En af dem man husker.
Sidevogns makkeren spurgte om
{er var gjort plads til pokalen på
§lylden bag i bilen, det mente HC
der var - motoren skreg godt nok
ned af langsiden men pokalen
kom med hjem. En anden af de
pokaler/ han hæger om er en
hjelm med 2 blade ved hver side
som han fik af en mand uden ben
som selv kom op og afleverede
den.
Og så fik vi mere fantastiske historier
som nok balancerer på kanten af
sandheden ... hvor kæden røg at,
man holdt styret med den ene hånd
og satte kæden på med den anden,
hvor man rubsede et dæk af i 3 heat,
skød bunden ud af motoren, sprang
o.ver barrieren ind til publikum

-

-r/devognsmanden fik ødelagt
hænderne af det isolerbånd han
havde sat om stellet for at holde

bedre fast, det var ikke for sarte ører

for som han sagde hvis du er ræd
så bliv hellere hjemme.
Motorcykel butikken Sostack er nu
sponsor, HC viste os det flotte
udstyr, så pyt med om der står
Yamaha på, bare det virker.
HC fortalte også om Jubeck hvor

han har haft banerekorden i 10 år.
Det med de danske motorbaner er
efterhånden ved at blive en trist
historie, mange al de engang
gloværdige baner er nu nedlagt,
tilgroet, fiernet, de har måttet kæmpe
en ulige kamp med
støjg rænser, miljøgodkendelse,
sure naboer osv .
Og inden vi ser os om er det den 22
marts ? Og hvad så spurgte vi,? Ja,
så bliver jeg et år ældre. Men pyt
med det for forude venter en ny og
ubrugt sæson. Herning speedway,
isspeedway i Holland, og Jubeck
ikke at forglemme - hernede bliver
han kaldt "den flyvende danske/'
Vi havde efterhånden arbejdet os
godt ned i bunken af billeder og
udklip, som var kolossal, men det er
altid godt at have noget til gode tit
en anden gang.
Ml du se mere om klassisk MC sport
så kig på internet under www.
motorfun.dk
Margit fra Tandslet

-Kubikken

Til Pri m
Tekst og foto
Steen H. Eriksen

Vi holdt begge to fri onsdag den 20. februar og kørte til Tyskland for at købe

fleesepose og diverse andre ting,

-

PornoKaj var med for at give gode råd!

For flere år siden snakkede jeg med
Hans Jørgen Jensen-Wetlaufer fra Arhus Yamaha Club, offi ikke jeg skulle
med til Pimustræf i Norge sidst i fe-

Godt hjemme fra turen pakkede vi side-

vognen med det meste.
Torsdag formiddag ville Morten så hente

mig ca. kl. 10.00, da vi skulle være

i

bruar,
Men jeg var jo til Elefanttræf to år itræk
(godt nok kom ieg ikke helt demed det

Kolding hos MC Klatten kt. 11.30, for at
følges med Torben, JePPe, Jes og Søren, alle fire på XT 550.
Der havde været nogle problemer med
sidevognen, så Morten varførst hos mig
kl. lidt over 11, og vi havde lige nogle

vogn.

indkøb i Haderslev endnu, men vi var
da i Kolding kl. 12.30 - - - her var de
knap klar. - Ud af bYen ad den gamle

ene år), og da Hondaen ikke ligefrem
er en ideelle mc at køre i sne med ville
jeg lave Nimbus'en færdig med side-

Så i december begyndte jeg at forberede samlingen af Nimbus'en, og iden
anledning snakkede jeg med Lindvald i

Løgumgårde (Det sønderiYdske

Nimbustager) og da jeg sagde jeg ville
køre på Nimbus'en til Norge, sagde han:
"Så kommer du ikke hjem!"
Hvad mener du med det?
"Jo, du skalførst køre ca. 2000 km solo
inden sidevognen kommer På."
Selvfølgelig! - men hvad så!
Morten Dall skulle jo derop på BMW'en
med sidevogn og det hele, og han
havde snakket om et bagsæde.
Jeg ringede tit ham, og han var med På
den med det samme.

hovedvej mod Vejle.
I Vejle kom der en varevogn op på slt-'den af os og chautføren spurgte om vi
var på vej til Primustræf! - - - Ja, for jeg
har også en motorcYkel hjemme!

Det er typisk, snakke om det de har
hjemme, i stedet for at køre med på turen.
Ud af hovedvej 13 og til højre mod Skan-

derborg.
I Østbirk var så det første sne. Vividste
det jo fra radioen at der ville være sne i
Midtjylland, og hele vejen til Randers var
der et snekaos med væltede biler, last-

Kubikkenvogne og busser, og Søren på en af
XT'erne brækkede da også en ski ved
at køre ien snedrive. Torben tabte sin
madpakke som så blev kørt over, men i
frossen tilstand overlevede den og fyldte
senere godt i hans mave.
lRanders holdt vi en HotDog pause og

kørte så det sidste stykke til Frederikshavn ad motorvejen, - og her var der
ikke meget sne.

Men nu var vi kommet så meget nordpå,

at frosfuejret havde overtaget regnvejret. Sneen lå på vejen og temparaturen

var krøbet lidt under 0.
lHønefoss var der da også nogle sne-

driver, - altså dem kommunens folk

havde fejet sammen.
Flere af de andre var kørl til "Stam-cafeen", hvor vi også fik noget at spise.
Kl. 13.00 skulle vi mødes på Nordretorv

Nogle nordmænd overnatter bare under et sejldug.

*
U/
Alle motorcykler blev samlet i et hjørne
på skibet, og der var ca. 20 stykker.
Vi fik vores værelser, og så i seng,
Vel ankommet til Larvik kørle vi ud i
støvregn, nogle fulgtes ad, men vi ville
køre selv - det er ikke så forpligtende.
Fugten gik i taendrørshætterne, så i
Drammen holdt vi ind hos en mc-forhandler både for at købe hætter, men

for at blive fotograferet. lkke i bogstaveligste forstand, men med et webkamera. Hønefoss har to webkameraer

aktive, så vi stillede os passende på
afstand og Morten ringede til sine kollegaer for at de skulle åbne hjemmesiden over Hønefoss og tage en kopi.
Billeder fra turen kan forresten ses på

også for at varme fingrene og lørre
handsker, der efterhånden var blevet

www.sidevogn.dk.
Vel ankommet til Vermunden lige midt i
skoven, pakkede vi ud og slæbte det

våde.

hele ned til søen hvor vi trampede

-Kubkken
sneen lidt ned hvor teltet skulle stå.
Da teltet var rejst, gravede vi sneen væk
i forteltet så der var en fordybning hvor
bord, stole, kakkelovn og div. ting kunne
stå.

Senere gik vi en rundturfor at hilse på
evt. bekendte. Skal man derhen, hvor
man som regel går allene, lå der ca. 6n
km væk et lille skur inde i skoven.
Lørdag morgen stod vi op til en fanta-

stisk høj klar himmel, tændte vi oP

i

kakkel-ovnen, indsamlede sne til kafiel
the (ikke det der har en gulfarue), kom
smør i panden og stegte skinke, æg og
toast. Nattemperaturen havde været minus12 grader.
Ved middagstid kørte vi til købmanden
i Døkka, men de kunne ikke tage VISA.
Vi fik lov at køre med benzin, gedeost
og andre varer, men skulle være tilbage
inden kl. 15.00 da de lukkede.

Afsted til Jevrnaker hvor jeg havde noget familie. Der var ca. 40 km men vejen var fantastisk at køre på, selv om
den var belagt med sne, - slet ikke glat.
Her fik vi hilst på, fik kaffe og kage, samt
hævet penge.

Den var lidt over tre da vi var tilbage,
men der var 6n i butikke så vi kunne få
betalt.

Tilbage på træfpladsen havde Hans
Jørgen Jensen-Wetlaufer holdt en lill'
reception, da det var 25. gang han dettog i Primustræf - godt gået.
Han havde fået ovenakt en plakette af
træfstifteren samt blevet interviewet af
Aftonbladet fra Oslo.
Der var en lille skål til alle og snakken
gik om alt muligt.
Aftensmaden bestod af medbragt øned
i

folie samt kartofter (de m Wetlaufer ikke

Detvar25. gang HansJørypn Jensen-llfietlaufervartil Primustræf, og Morten havde i den
anledning givet en cigar

Kubikkenkunne spise) og sveskegrød til efter-

Søndag morgen skinnede solen gen-

mad.

nem teltdugen og jeg fik tændt op i kakkel-ovnen.
Morten kom endelig ud af de tre poser,
altså kun overkroppen. Han ville så
tænde benzin-primuserne inden han

De andre hørte om vores tur til
Jevnaker, og vi fortalte hvor god vejen
var at køre på, den ville de så også tage
når de kørte hjem.
Aftenen gik med snak og gode historier

samt besøg hos nordmændene der
havde noget spændende i flaskerne.

stod op.
Men ak, det er bedst med rigtige betingelser for sådan en opgave, for lige

Nimbuskørercn fra Brande og en anden Pimusdeltager er ved at lave filuftsmad.

tEåre havde ikke noget telt, men trukket en pressenning hen over to motorcykler, stillet en feltseng under og så i
posen.

Vi så også en Primus impoteret fra
Murmansk i Rusland, den brændte fantastisk godt.
Midt på natten hørte jeg Morten bakse
med at komme i de tre soveposer, men
hellere det end at få kolde tæer.
Jeg måtte derimod op midt om natten,
da vandtanken var blevet for fuld, og gå
ned til vores tissepæ|.

pludselig havde vi ikke bund i teltet
mere. Benzin var løbet ud og Morten lå
hen over primus'en med et håndklæde
for at slukke ilden. Det lykkedes, så skaden blev begrænset.
Toast, skinke, æg og frikadeller blev tilberedt, og snart kunne vi begynde at
pakke tingene sammen.
Nattemperaturen havde været -18 grader.

Nogle deltagere var allerede kørt, det

var nok dem uden telt. Vi var færdig
omkring middag, og kørte til Jevrnaker

-huaKKen
i

det dejlige vejr for at aflevere resterne

af dåser og andet til min familie - for når
man hører priseme deroppe, så!
Men hvad vardet, vejen varjo som brun
sæbe, meget glat! Jo, for alle weekend-

det.

Vi var ti der gik på restaurant, hvor vi
måtte betale 150,- kr. for et lille stykke
kød og 50,- kr. for en fadø\, - ja, det er
priserne i Norge. De andre var oppe i
byen og få

pizza lidl
billigere.
Men der
var lang tid
endnu
inden

færgen \z
sejlede, så
det endte
med at vi

lavede en
lejr på Ppladsen,
med både
kaffe, the,
kakao og

kage, - - til
stor morBMWen er ved at være pakket, qg so/n næsfen de srdsb danskere ktar til skab for
at køre mod Laruik.
bilisterne,

turisterne der kørte op for at stå på ski
havde kørt vejen glat.

Ved et færgested holdt vi ind for at
komme over søen til byen Hov, så vi
kunne køre isolsiden og også se noget
andet, men færgen gik først om 6n time,
så det droppede vi.

Videre til Jevnaker, over Hønefoss og
Drammen, og ad små veje til Larvik.
Der blev kørt godt til, for vi skulle ind at
spise inden færgen sejlede. Det havde
nu ikke været nødvendig, for lystavlen
på havnen viste at færgen var ca. 2Tz
time forsinket!
En fra Brande på Nimbus var igang med

at lave katfe og havde smurt pølse.mad-

der, og straks var der en ring om ste-

så havde
de noget at se på iventetiden.
Selvom vi først sejlede kl 01.30 var vi
Frederikshavn k1.07.00, og vi startede
med at køre til en tank for at spise

morgenmad.

i

\z

Vejretvarfint, så vi kørte (på nærJeppe,
der ville hjem) langs kysten til Hats/
Egense færgen og videre ned til Randers hvor vi tog den samme rute som
på vej op.

Torben Kragh ringede til klubhuset og
bestilte suppe, som så stod klar da vi
kom til Kolding - det vil vi sige tak forl
Midt på eftermiddagen varviså hjemme

efter en meget fin tur.
Sfeen.
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POSTI{ASSELØB 2OO2
Lørdag den 15. juni 2002 holder jeg et
postkasseløb.

meget lille, men jeg skal hilse fra dem
der har deltaget, at det faktisk både er
flot, og sjovt at deltage.. . .så se nu at
møde op.! !l! Hilsen kim kæde.

Postkassekøb er IKKE et racerløb
tværtimod. Det handler om at læse et

kort og planlægge en

rute.
Femgangsmåden er følgende:
Deltagerne rar hver et kort over et
fastlagt område, idette område er der
;sat 12 postkasser i synlige farver.
\Uåen er så at turen kan køres i en
rundkreds, dvs, at der startes hos mig
og så kan turen i princippet køres i en
rundkreds fra eks. Postkasse nr. i til

nr.12 uden at krydse den vej der er
kørt. Finder man f.eks. Kasse nr. 4
efter kun at have mødt nr.2 ja så er
der noget galt med ruten. . . .man har
valgt.! Derfor er det IKKE noget med
at race derudaf men at se grundigt på
kortet og så finde den rigtige rute. I
hver postkasse ligrger der en seddel
med det nr. som postkassen har, dette
nr. tages med som bevis. Hver deltager
har 2 timer til at gennemkøre ruten. De
2 timer går hurtigere end man skulle
tro og ruten kan køres igennem uden

at race.! Deltagerne bliver sendt af
-'rd med 1 minuts mellemrum, man må
tg'så gerne blive holdende og
planlægge sin rute på kortet. . . det
bestemmer man selv. Så kommer det

. . .den der har fundet
flest postkasser har selvfølgelig
spændende.

vundet. . . .MEN skulle det ske at flere
harfundet samme antal pOstkasser, ja

så er der den der har kørt MINDST
kilometer igen IKKE noget med at race
derudaf.
De sidste gange SMCC har afholdt et
sådant løb. . ,har tilslutningen været

KØREKURSUS:
2615 kl. 10-12 Er der igen kursus i
kollonne kørsel. Mødested KFK silo
Augustenborg.

tidsplanen holdes da der er træf
middelfart efter eget ønske.

i

Svend

II$(E SMEE
ARANEEIUENTER
6-7 juli:
Nordic Classic Cup på Vandel.

6. Race i Vandel.
7. To dage med hurtige

mc.

12.- Dampfestival i Vejle - ved havnen.
14. Her kan man bl.a. opleve
dampmaskiner, veteranmc og
meget andet.
26.- Albion Rally.

AUGUST

25. Classik Gross i Nybø!.
SEPTEMBER

14. Road Race i Ry, ved Alken kirke.
15. Gadeløb i Randers.
16-17-18 august:
4 afd. af DM i store klasse + 6 afd.
af 125 std. i Udskugen Norge.

Kommende

18. Fyn er Fin.
Traditionel tur med Poul M. som
førerhund, og mødestedet er
kl. 11.00 iSvendborg.
JUNI

r

v

-Kubikken
Kommen

Arrangementer
31. Onsdagsmøde fra stranden i
Abenrå l. 19.00. M kører til
Tumbøl for at ønske Teddy
lykke med de 50 år.

1. Mølleløb. Der er som sædvanlig
rundstykker hos Roberts MC kl.
10.00 og kl. 11.00 starter vi på en
spændende tur rundt på Als lavet af Lars Petersen - og
måske en tur over sundet.
Afslutningen i år er Mommark
Havn, hvor der serveres kaffe og
kage. Her er også en grill til
rådighed ti! den medbragte pølse
el.lign., eller man kan købe noget

ikiosken.

15. Postkasseløb arrangeret af Kim
Kæde. - meget spændende!
Se andef sfed i bladet.

tt

AUGUST

7.

Pølser ved Abæk strand.
Starten er igen fra stranden i
Abenrå, og vi kører en lille omvej
til Abæk.

28. Onsdagsmøde

k1.19

på

Y

stranden.
Denne gang er det Rudbøl

Grænsekro, og i anledning af
Prins Nikolais fødselsdag, går
turen over Schakenborg hvor vi
,dyt"ønsker til lykke.
SEPTEMBER

19. Onsdagsmøde k!.19 fra

4. Onsdagsmøde på stranden
Abenrå kl. 19.00.
18. Onsdagsmøde på stranden
Abenrå kl. 19,00.

stranden.
Vi kørrer til Rømø.
JULI

i

i

10. Onsdagsmøde fra stranden,

Hus[! i,[e,'å"åJ:^frilJffiid
www, robertsmc.dk

Here februar måned siver

#arer helt op til

15%på

levovince udstødning.
MC NøGLEN 2002 kan
afhentes gratis her i butikken
fra sidst i februar.

www.robertsmc.dk
Kig ind, eller ring og hør en pris -

- BEDST OG BILLIGSil

15''20o/o

Ny scooter fra CPI

tra r r r ! 9.999r'+rev.
- en pris

du ikke kan sige nei till

Robert Behrmann

ROBCRT'
SALG,SERVICE, FEPARANON
Smedwænget 34 . Guderup . 6490 Nordborg
TltJfax 74 4S94Zg

