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kunne du eller en du kender tænke sig at få
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SMCC tilbyder:
Sweet-shirts grå m. lille logo
virkelig god kva|itet............ 140,-kr.
T-shirts i str.
S-L-XL-XXL, stk. 75,- 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 formanden
på74 40 40 08.

Onsdagsmøder = 3110 24110

lndlæg til næste nummer skal
være redaktionen i hænde senest
den 14 oktober

Næste bestyrelsesmøde er den 8.
Oktober hos Peter Juhler.

Husk at tjekke vores Hjemmeside for de
sidste opdateringer, hvis i har muligheden,
i må også gerne komme med sof til
hjemmesiden.

vrvwy. p eters en- on lin e. dk/s mcc

Husk generalforsamling I 8. november

MØD OP

KØB & SALG
Som i gamle dage vi! der være
mulighed for medlemmer og påhæng
gratis at indrykke køb og sa/g
annonce der har relasion til vores
hobby. Redaktøren vil forbeholde sig
ret til at frasortere diverse salg af
svigermødre.

v
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Bes§relsen iS.M.C.C.

Formand: Poul Madsen, Lille Mommarkvej 39,
Lillemommark, 6470 Sydals, telf. 74 40 40 08.
Kassserer.' Teddy Sztu k, Torn højvej 25, Tom bø l,

ozoo Aoenrå, telf 74 68 58 20.
Næstformand. Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25,
Tombø|, 6ZOO AOenrå, telf 74 68 58 20.
Eest rnedL.'Verner Jensen, Kongensgade 32,

§ollig, OZOO Abenrå, telf. 74 6216 21.

Peter Juhler, Mølmark Søndergård,
Bønnelandsvej 4, 6310 Broager, lell.74 44 11 35.
Steen Eriksen, Djernæsvej119, Hoptrup, tlf.
74575855
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Mølleløb 2001
Af Hanne Wolff:
Atter en gang var det faldet i vores lod
at arrangere Mølleløbet. Oprindelig
skulle også Peter Rudolph have været
med i planlægningskomiteen, men

sluttede samme weekend, som vi skulle
køre Mølleløb, ville de komme og
besøge os. De fik at vide, at det da var
OK, men de måtte altså køre med om

Der var mødt over 40 køretøjer op hos Roberts MC

nogle uger før meldte han fra - han
skulle til sin chef's 60 års fødselsdag
aftenen før og forventede ikke at være i

stand til at køre motorcykel lørdag
formiddag (det er dog en utrolig
selverkendelse den mand er i

besiddelse af!).

\)r.g3l fik pludselig kolde fødder - han
-Tik pålagt nogle store ekstraopgaver ude

på arbejde, såsom uddannelsesmesse
i Tinglev og DM for maskinarbejder-
lærlinge, så planlægningen af
Mølleløbet måtte sættes lidt i

baggrunden - dette betød også, at vi
ikke fik tid til at køre hele ruten igennem.

Nogle af Pascal's venner fra Tyskland
som han ellers normalt leger

"Napoleon og hans svende" med -
havde sidste efterår begge taget
motorcykelkørekort, og da deres ferie

lørdagen, for da havde vi jo forpligtet
os til at være forkørere. Sonja og Peter

Robert giver de srdsfe oplysninger

ankom altså fredag eftermiddag, og
lørdag formiddag kørte vi så alle 4 op
mod Guderup. Traditionen tro havde
der samlet sig en større f lok
motorcykleroppe hos Robert's MC (eg
talte i alt 45 cykler, inden vi startede).
Pascal råbte forsamlingen op og
forhørte sig, om det var OK, at vi havde
et par venner med - og det var der ikke
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noget i vejen med. Sonja og Peter blev
bare fint modtaget, og der var mange,
der fik sig en snak med dem i løbet af
dagen.

Vejret havde ikke været helt perfekt de
sidste par dage, og selvfølgelig skulle
det starte med en større byge, da vi
havde kørt den første strækning, som
gik fra Guderup til Østerholm og
gennem Nørreskoven til ToruP. I

Svenstrup kørte vi lige over hovedvejen
med det formål al køre ud til Stevning
Nor. M fik lige set Iidt af villakvarteret i

Svenstrup, hvor vi lavede en flot U-
vending, så alle kunne se hinanden -
og så gik turen ellers ud mod Stevning
Nor. Vi kom helt ned til stranden, hvor vi

atter lavede en U-vending med
forbikørsel og kørte så tilbage til
hovedvejen ned mod Egen. Herefter gik

det atter ud ad små grusveje ud forbi
Ketting Nor, hvorefter vi sluttede nede
på havnen iAugustenborg for at holde
en lille rygepause.

Og se - solen skinnede igen, så man
rigtig kunne s€, hvor meget L...
maskinerne havde samlet op under
kørsel i regnvejr på grusveje. Bent fra ^
Broager på sin ColO-Wing mentef
bestemt, at han kunne dyrke karse i al
den jord, der lå på hans maskine - men
hans kone syntes, at det var helt OK -
så kunne han bare stå tidligt oP om
søndagen for at vaske og pudse, mens
hun sov en time længere! Ellers var
humøret højt hos alle.

Nu gik turen ind til Sønderborg - ad
Borgmester Andersens vej ud ti!
Sønderskoven, hvor vi igen skull e køre

Atterede her kan man se at Bent tænker "Hvis Hans kan købe ny cykel kan ieg
også"
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lidt pa grusveje - og nu var vijo næsten
eksperter! Vi kom ud på Sønder
Landevej ude ved Huholt og kørte
derefter - næsten pr. tradition ud mod
Sydals og en tur ned omkring Vibæk
Vandmølle. Hvor er det en køn tur - og
her skal man også holde tungen lige i

munden, for vejen er smal og til tider
-prolagt. Formiddagen sluttede ude ved

UJrejby Camping, hvor de medbragte
madpakker skulle indtages. Nu var
vejret helt flot, så vi kunne ligge og stege
i solen, mens maden blev
spist.

Efter en lille times pause
blev der blæst til samling og
nu gikturen ud på Kegnæs.
Helt ude ved vindmøllerne
(OK - så blev det jo et
mølleløb - vi fik set nogle
møller) var der igen rig
lejlighed til at køre grusvej.
Denne del af ruten havde
vi prøvekørt- og dengang
var det ikke noget særligt
- men åbenbart var der i

^--mellemtiden blevet kørt
Jnere røsr grus på ve1en,

for det var en veritabel
rutchebane at komme ud
på - men alle klarede det med bravour!

På vejen tilbage til fastlandet kom vi
forbi Musses landbrugsmuseum - og
der blev gjort holdt, for at de mere
nostalgiske af deltagerne kunne se på
gamle ting. Vi var nogle, der syntes, at
vi havde gamle ting nok derhjemme
(f.eks. vores mænd!), så vi blev ude i

solen og fik ordnet verdenssituationen i

stedet for. I øvrigt stødte Peter Rudolph

til kolonnen herude - fødselsdagen
havde været perfekt, og nu havde hans
hoved det også rigtig godt igen!

Da vi skulle starte igen ude fra Musse,
måtte Pascal konstatere, at SR 500'en
havde problemer - det viste sig, at
bremsestangen til baghjulet havde revet
sig løs og var helt bøjet. Problemet blev
nødtørftigtordnet- hvilket betød, at han
ikke måtte tøre bagbremsen resten af

Det er utroligt hvad man kan få folk tit at se på, i
dette tilfælde er det nok historien bagved der var
rnferessant (red).

dagen - og så kunne vi køre videre. !

øvrigt krævede det blot en times
arbejde, da vi kom hjem - så var
bagbremsen perfekt igen !

Efter en tur ned omkring Mommark
Færge overtog en af de andre deltagere
ledelsen af kolonnen, da han kendte en
smuk tur ud over Tandselle. Og
pludselig var vi helt ude på landet - der
hvor der gror græs midt på vejen. Det
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han ville vise os der, var et kæmpe hul
gravet med håndkraft- hvor man efter
krigen havde gravet mergel. Det var
imponerende at se. Dette var turens
sidste seværdighed - og nu kørte vi i

hvilket var helt umuligt iAsserballe. Men
de hjemmebagte kager var som
sædvanlig helt formidable - tak til dem
der havde bagt.

I

Kaffe og kage, det er nok det vi er bedst til (red)

samlet trop ud til Gocart-banen i

Asserballe, hvor det var meningen, at
vi skulle have kaffe.

Og her kommer et forsigtigt lille
spørgsmål - kunne arrangøterne ikke
næste år finde et andet sted at holde
afslutning? Det var ligesom gruppen
gik helt i opløsning, da vi kom til
Gocartbanen, hvor et helt hold
polterabendgæster var i fuld gang. For
min skyld kunne vi godt have drukket
kaffe ude ved mergelgraven - der var
fredeligt og smukt, og her kunne vi
have siddet og snakket sammen -

I øvrigt skulle vi hilse fra vore tyske
venner - de var helt begejstrede for
vores måde at køre en tur på. Der nede 1
drejer det hele sig om at rase afsted så Q
hurtigt som muligt, når de lokale MC'ister
tager på tur, så vores ftedelige Mølleløb
var noget helt nyt og spændende for
dem.

Her skal der lyde en særlig tak til Sørens
bageri og Roberts MC som stod for
morgenkaffen, og ikke mindst til
pigerne KirstenJuhler, Bodil
Christensen og Linda Julius der havde
bagt de lækre kager til eftermiddagen.



Kubikken -

Ferie i Frankrig
På ferietur til Frankrig
Af Hanne Wolff:
Denne historie startede helt tilbage i

sommeren 2000, hvor Pascal og jeg var
på den første rigtige ferietur på
motorcykel - til Sverige. Dengang
lovede jeg mig selv, at det ikke var den
sidste - og i 2001skulle turen gerne gå
til Alsace. Jeg har for mange år siden

fiæret rimel§ skrap tilfransk (tresproglig
- korrespondent med engelsk, tysk og

fransk), og da jeg ikke havde brugt
sproget i mange år, ville det være oplagt
at tage til Frankrig, hvor også vejret og
maden er bedre end i Sverige.

Pascal kørte sidste år på sin 20 år
gamle SR 500 - uden problemer. Men
hvis vi skulle ud på langfart i Europa,
kunne han godt tænke sig en rigtig
touringmaskine. Og da Peter Rudolph i

oktober2000 ringede til ham og fortalte,

at han vidste, hvor der stod en BMW
R80 fra '85 (import fra Tyskland) tilsalg,
måtte dette jo overvejes nøje. Faktisk
tog overvejelserne helt fra oktober 2000
indtil februar 2001, men så var
beslutningen også taget. Og dog -
samme dag, som han skulle hente den,
fik jeg at vide, at min nuværende 30-
timers stilling pr. 1.9.2001 ville blive
reduceret til 18,5 timer - hvilket jo har
væsentlig indflydelse på indtægterne -
og så måtte vi igen overveje købet. Men
vi blev enige om at springe ud i det -
der var jo længe til 1.9. - måske havde
jeg fået andet arbejde inden da (dette
er nu ikke tilfældet - er der nogen, der
har et godt job, så ring til mig), og hvis
det gik helt galt, kunne vijo altid sælge
BMW'en igen. Vifik den altså hjem, var
til optisk vurdering med den, fik betalt
afgift og fik den synet - så midt i maj
var den klar til at køre på.

For 25 år siden ville redaktøren rynke på næsen, men idag ville han også gerne
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For ikke at skulle køre på de tyske
motorveje ned ti! Frankrig havde vitalt
om at tage biltoget. M havde fundet
ud af, at der var en forbindelse fra
NiebUll til Stuttgart, hvilket ville vaere
ideelt. Men der var lige en hage ved
det. Deutsche Bundesbahn skal have
en masse oplysninger for at lave en
reservation, og en af oplysningeme var
registreringsnum meret - og det kunne
vi jo først give dem, når BMW'en var
synet og indregistreret. Dette betød,
at der ikke umiddelbart var pladser ti!
os på biltoget. Vi gik og ventede i ca.
3 uger, så kom beskeden fra
rejsebureauet, at de havde pladser til
os ned til Stuttgart, men ikke hjem
igen. OK - så måtte vijo finde ud af at
køre hjem - og da vor søn, der p.t. er
udstationeret i Kosovo, skulle være
hjemme på ferie, mens vi var veek,
kunne vi indrette vores hjemrejse
således, at vi kunne nå at sige farvel
til ham, inden han tog afsted igen.
Prisen for 2 x MC + 2 liggepladser
NiebUl!-Stuttgart var lidt under 2.000
kr - og så tegnede vi en ekstra
forsikring for ca. 300 kr. mod evt.
skader på motorcyklerne, som DB's
normale forsikring ikke dækkede. Hvis
man regner med de nuværende høje
benzinpriser + for vort vedkommende
i hvert fald 6n overnatning undervejs,
forekommer prisen på biltog ikke
urimelig høj.

Vi havde også studeret forskellige
rejsebøger om Frankrig og havde
besluttet følgende: Vi ville koncentrere
os om Alsace og Vogeserne, dernæst
køre lidt sydpå gennem Jurabjergene
og Bourgogne og endelig køre øst om

Frankrig
Paris gennem Champagne-området op
til den belgiske grænse og hjemad
derfra. Viville ikke campere, forvi havde
fået at vide, at der i Frankrig er masser
af små hoteller og kroer, hvor man
kunne bo til rimelige penge. Vi fik en
fortegnelse ("Logis de France") over
disse fra det franske turistbureau i

København formedelst kr. 25,-. Disse
små hoteller og kroer kan vi kun ^
anbefale - mere om det senere. e-

Endelig var dagen for afrejsen kommet.
Mandag den 25. juni satte vi sidst på
eftermiddagen kursen mod NiebUll.
Undervejs skulle vi lige have en is hos
Janni's Eis i Leck - det er næsten
tradition, når vi kommer den vej. Vi
ankom kl. 19.30 og befandt os i selskab
med ca. 15 andre motorcyklister, der
skulle med toget. Der var god tid til at
spænde cyklerne fast - og det er
personalets ansvar, at dette sker
forsvarligt, men de er da glade for hjælp.
Vi kom straks i snak med nogle af de
andre mc'ister - det var alt sammen
tyskere, hvoraf nogle havde været helt
oppe ved Lofoten, men det var nu for
koldt. Da cyklerne var spændt fast oq ..
al løs bagage flernet, begav vi os nei t
til vores vogn - troede vi. Vi kom ind i

en kupe med 3 aeldre mennesker, fik
alt vores bagage på plads, men blev så
tiltalt af konduktøren, der venligt gjorde
opmærksom på, at kupe-nummeret var
det rigtige, men det var altså i en anden
vogn, vi skulle være. OK - vi samlede
sammen på pakkenellikerne og
vandrede hen i næste vogn - og her fik
vi en hel kupe for os sely så det var
ikke noget dårligt bytte. Der er plads til,
at 6 mennesker kan sove i kupeen, men
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man putter aldrig mere end 4 personer
ind, så der også er plads til bagagen.
Vi hyggede os med den medbragte
mad og gik til køjs ved midnatstid. Vi
blev vækket tidligt naeste morgen
(toget holder også i Neu-lsenburg ved
Frankfurt) - men var først i Stuttgart
ca. 9.30. lnden da kom vores flinke

,,Konduktør med lidt morgenmad (incl.

$risen). I Stuttgart var åer varmt, så
viglædede os tilat komme ud af byen.
Men det tog nu længere tid, end vi
havde regnet med. Vi fik set en hel
masse af byen og fik mødt en masse
flinke mennesker, der hver især havde
deres egen ide om, hvordan vi hurtigst
kom ud af den, og efter et par timers
køren rundt lykkedes det endelig. Jeg
har senere hørt fra min bror, at han
også har haft problemer i denne by,
så det trøstede mig da lidt - jeg var
allerede bange for, at dette ville være
kendetegnende for resten af turen.

Vi kørte altså lidt sydpå og derefter
vestpå gennem Schwarzwald, hvor
der er utrolig kønt. Og det blev også

lelt spændende, for på vejen mod

1lasbourg kom vi til et bjergpas med
12% fald og en hel del hårnålesving.
Heldigvis var der to lastbiler foran os,
hvilket sænkede farten noget- og det
var nok godt nok, for det var for mit
vedkommende første gang, jeg skulle
forcere sådanne sving. Så er det, man
inde i hjelmen fører lange samtaler
med sig selv, såsom "Huha - det ser
svært ud - husk nu at køre ned i

samme gear som opad - ikke bruge
bremserne, så kører de varme - ok
det gik godt - hvor mange af den slags

Frankrig
sving kommer der mon endnu osv.osv."
Da vi kom hjem fra ferien, var Tour de
France i fuld gang - og den første uge
lå ruterne i de samme bjerge,..som vi
kørte i - og de cyklede altså ned med
60-80 km/t - når jeg sad og så det i

fjernsynet, føltes det næsten som da vi
var der - med et stort sug i maven.

Hvor Stuttgart havde været besværlig,
så gik det glat gennem Strasbourg, og
ved 16-tiden havde vi fundet vores
første hotel i en lille by vest for
Strasbourg, Furdenheim (l Alsace
hedder mange byer noget med ... heim,
hvad mener I om Handschuheim eller
Hurtigheim -Alsace er jo en slags Vsk/
fransk Sønderjylland). Hotellet var helt
fint - vi gav 250 FF for et vaerelse for 2
og så smagte vi på lidt forskellige
specialiteter i hotellets restaurant om
aftenen. Temperaturen var helt oppe på
35 grader, da vi ankom!

Onsdag den27.6. havde det regnet lidt,
da vi stod op, men det holdt op, inden vi
skulle køre. Vi kørte nu mod syd og
forsøgte at finde den så berømte
Vinrute. Dette lykkedes også delvis. Vi
fik i hvert fald set en masse små søde
byer med bindingsværkshuse, blomster
overalt, brostensbelagte gader og
masser af skilte med forskellige
vinkældre, der tilbød smagsprøvet.
Dette måtte nu vente til om aftenen -
foreløbig levede vi af masser af vand
og lidt brød. Undervejs sydpå kørte vi
op til klosteret Mont St. Odile, hvorfra
der er en pragtfuld udsigt over hele
Rhinsletten. Længere sydpå kom vi så
op til borgen Haut Koenigsbourg, som
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vi dog kun så udefra. Borgen er
genopbygget i slutningen af 1800tallet,
men er en tro kopi af en gammel
teutonerborg, der blev bygget i 1100-
tallet. Herefter forlod vi Vinruten for at

Frankrig
kulinariske oplevelse. For 260 FF pr.

person fik viværelse, 3-retters middag
(tynde skiver vildsvineskinke med salat,
kylling med kartoffelpandekage og div.
g rønsager samt kirsebærpandekage -
lækkert!) og stor morgenmadsbuffet

køre ind på Route de Cråtes, dvs. vejen
øverst oppe på toppen af Vogeserne.
Man har en formidabel udsigt heroppe
fra, og da der ikke var særlig megen
trafik, kunne vi nyde udsigten i fulde
drag. Vi havde planlagt at køre til en
bjergby, der hedder Ballon d'Alsace,
men ved 18.30{iden varvi iden lille by
Kruth, hvor vi blev anbefalet at køre ca.
6 km'Op.ibjergene til et lille hotel, "Les
Quatre Saisons". Her havde de
heldigvis et værelse til os, og da vi
kunne se, at halvpension var billigere
end værelse + aftensmad + morgen-
mad, besluttede vi os til dette. Her fik vi
turens første (men bestemt ikke sidste)

næste morgen: Hotellet fik straks 5
stjerner i vores rejsedagbog. Værelset
var også rigtig lækkert med sin egen
lille balkon. L
Torsdag den 28.6. gik turen så videre
sydpå. Det havde regnet en smule om
natten og der var stadig en del fugtighed
i luften, da vi kørte, men allerede efter
en times tid var der helt tørt. Vi måtte
endnu en gang konstatere, at det med
at finde rundt i franske byer, det var vi
altså ikke gode til. Midt i byen Thann
kørte Pascal ligeud, mens jeg drejede
til højre. Dette skyldtes, at jeg kunne
fransk og kunne læse på et skilt, at
vejen ligeud var spærret, mens
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omkørslen (Deviation) var til højre. Og
så var vijo pludselig Hanne og Pascal
alene i verden - helt hver for sig. Jeg
prøvede at blive stående ved kirken -
og lidt efter kom Pascal da også
kørende tilbage med blodtrykket helt
oppe og ringe. Og så kan det nok være,
at der blev råbt højt- selv de ellers så
temperamentsfulde franskmænd var
h11|t imponerede! Vi fik lige det med
Utviation" sat på plads - manden var

jo lovlig undskyldt, for han kendte jo ikke
ordet. Vi kom ud af Thann og kørte til
Belfort, hvor Pascal fandt endnu en

i Frankrig
fandt også hotellet, hvor der heldigvis
var plads til os - og belært af de gode
erfaringer fra Kruth bestilte vi straks
halvpension i 2 nætter. lgen var prisen
pr. person pr. døgn for halvpen§gn 260
FF - og her var der hver aften 4 retters
middag! Jeg tror ikke, at man får bedre
mad på Fakkelgården, uden at jeg dog
har prøvet dette - men prisen er vistnok
en hel anden. Kan det undre nogen, at
vi efter 2 dage bad om at blive endnu
en dag. Det skaltilføjes, at på dette hotel
fik vi en hel aflåst garage til
motorcyklerne - uden at betale noget

Floden Loue's udspring (ærgeligt vi ikke har råd til farve i vores blad. red.)

borg, der stammede helt fra den 14.
århundrede og som der siden løbende
var bygget videre på. Vi gjorde holdt,
kiggede på borgen og spiste lidtfrokost.
Fra Belfort ville vi ned mod den
schweiziske grænse - til det område,
der hedder Franche-Comtå, hvor der
skulle ligge et lille dejligt hotel "Au
Source de la Loue" i byen Ouhans. Vi

ekstra.

Fredag 29.6. Om formiddagen gik vi til
"Source de la Loue" - det sted, hvor
floden Loue udspringer efter at have
løbet underjordisk under klipperne-
dette lå i gåafstand fra hotellet. Det var
utroligt smukt. Vl fik at vide, at man i sin
tid havde fundet flodens udspring på
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følgende måde: I den nærliggende
større by Pontarlier lå dengang Pernod-
fabrikken. Efter en større brand på
denne fabrik kunne man flere kilometer
væk pludselig smage Pernod i

flodvandet - og nu var man klar over

Ferie i Frankrig

udflugtsmål til lørdagen.

Lørdag 30.6. Nu var det BMW'en, der
skulle fungere som udflugtscykel. Vi
kørte først ad en meget smuk vej langs
floden Doubs til byen Morteau, hvor vi

Bjergvejen ved Ornqns

flodens løb fra Pontarlier under
klipperne til Source de la Loue. Om
eftermiddagen startede vi så Suzukien
og kørte ad den smukkeste bjergvej til
Ornans, hvor jeg besøgte et museum
for maleren Courbet, mens Pascal
passede på min Suzuki, og bagefter
kørte vi ad forskellige veje og omveje
tilbage til hotellet. Jeg var efterhånden
blevet-god til at spørge om vej på
fransk, og denne dag var en triumf -
først fik jeg ros for mit franske af en
ældre landmand - og bagefter en gang
tilaf et belgisk ægtepar, derogså boede
på hotellet, og som vi kom isnak med.
De kunne i øvrigt anbefale et par gode

tankede og købte brød og vand.
Undervejs kørte vi forbi en meget
speciel kirke. Den lå i en klippehule ud
til vejen og var meget speciel og smuk.
Om eftermiddagen kørte vi gennem
byen Pontarlier og ind mod den
schweiziske grænse. Her ligger !kæmpe borg, Chateau de Joux, of
vogter over indfaldsvejen til Frankrig. Vi
var med på en guidet tur (fransk guide

- men heldigvis havde de en trykt
vejledning på dansk, så vi kunne følge
med i, hvad hun fortalte). Pascal var
specielt imponeret over slottets
våbensamling, men også udsigten helt
ned tilAlperne var utrolig. Det skal her
tilføjes, at vejret stadig var rigtig godt -
ca. 30 grader midt om dagen og sol fra
en næsten skyfri himmel.
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I

superb. Nu fik viogså smagt Bourgogne-

Ferie i Frankrig

vin - efter sigende den fineste vin i
Frankrig (og den var virkelig god).
Mandag Z.T. Morgenmad på værelset,
fordi hotellet var lukket. Vi kørte nu
nordpå, hvor vi ville indlogere os i byen
Nemours i et par dage, for at vi kunne
benytte denne by som base, mens vi
besøgte Fontainebleau. Nemours er
en by med ca. 20.OOO indbyggere _ og
her løb vi ind i rejsens første-sluffelse.
Et godt råd til andre, der vil til Frankrig

I tag ikke ind på hoteller i større byer,
de 9r både dyrere og dårligere end de
små hoteller ude på landet.ba vi havde
smagt på aftenens middag, besluttede
vi, at her ville vi ikke blive mere end 6n
nat, så om aftenen fandt vi i vores
"Logis de France,, nogle alternativer,

:9I riviile opsøge næste dag. Tirsdag
3.7.Vi pakkede og kørte tidligt, mens
det endnu var køligt. I byen Måntereau
stoppede vi, fordi pascal skulte have
et billede af "Papa" (= Napoleon), som
byen har en statue af midt mellem de
to broer over floderne Seine og yonne,
der løber sammen i denne by. Bagefter
fik vi en cafe-au-lait i en lille ,,Bar_

Tabac" dette er den officielle
undskyldning for at låne et toilet, og her
fik jeg lejtighed tit at ptøve et rgtigt
fransk toilet (dvs. uden sæde _ bare
med plads til fødderne). Vi kørte nu
videre og ien liile søvnig landsby købte
vi lidt ind og spiste morgenmaå foran
deres kirke.

Her slutter 1. del af Hanne og Hans
Verne's tur 2001.
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Vandel 2001

Efteren sucessfuld shrt i 1999 med
a.140 tilmeldte l<ørere, masseraf
trlskurere og goodrlill, blev der lgen

i år en afdeling af Nordb Classic Cup
i \åndel. I år med ca. 160 tilmeldte I
kørere,så der bliver ihøjgrad noget
atseog høre på. Og isaernårdeter
første gang man er med, men
bestemt ikke sidste.

Her kan opleves maskiner som vi kun har
hørt vores forældre snakke om -
Triumph6r - Rudge'er - Ajs'er - BSA'er

Engelske, Tyske, Svenske, lhlienske - og
efterhånden også øsUige maskiner - de er
her alle sammen, sat op til race. Lyden,
duften, olien - glem hverdagen - kig, fø|,

mærk, hør - længe leve noshlgien.
Og de kunne køre!!

lll dem som tol at klassiske køretajer skal
skånes, kan jeg kun sige: ,,Det blev der ik'-.

-
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Magit's første kærlighed var netop en C8450
Såååå!!!.

nogetaf den dag». De gamle cyklerertrimmet,
passetog plejet ien sadan grad, atde erishnd
til at modstå en ordenflig gang tæsk. lkke at
motorcykleme blivermishandle[ men de bliver
presset til at yde det optimale som de gjorde i

gamle dage.
Da jeg havde meldt mig som "Officials-lærling"
blev jeg plaseret i 1. sving efter langsiden

eter From skruer som en gal om natten ogjeg kom
ed godr råd som han sikkert ikke kunne bruge til
t skid!!

sammen med en tidlig at<tiv TT kører så
jeg havde expert bishnd, og det var der
vikelig ogsa brug foq f,rr her gik det ikke
stille al men jeg fik da bv til at bge et par
billeder.

I løbet af wekenden blev der udvglgt en
cykel som de 2 dommere (Magit var den
ene) mente var den flotteste. Det blev en
CB 450, som virkelig også var meget
veltykket
En ikke uvæsenlig delaf arangementeter
lMet i Piten som eråben for publikum hele
weekenden, her blev der hygget, grillet og
skruettil langt ud på natten.
V ses iVandel naeste år.
hilsen Knud

KØB & SALG

Sælges:
Belstaffnylonjakke 80/84 cm XS
BellstaffBarbour boks, der passer til
jakken - pris hele sættet kr. 500,-

Evald læderj akke børnestørrelse 54
Laro læderbukser med smæk (80)
passer til jakken
pris hele sættes kr. 500,-

Læder-heldragt Belstaff
Damestørrelse 40 - passer til en person
på ca. 165 cm
kr. 500,-

henvendelse Pascal og Hanne -tlf.7
46 78 82
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kommende

arrangementer

SEPTEMBER
1.-2. Klassisk Cross på Nybølbanen.
5. Onsdagsmøde fra stranden.

Denne aften er det Rudbø|.
19. Onsdagsmøde fra stranden i

Aabenraa.

OKTOBER
6. Madpakketur til Frederiksstad i

Tyskland.
Poul Madsen arrangerer turen

og vi starter fra P-pladsen i Kruså
kl. 10.00, overfor Rita.

20. Kaltenkirchen stumpemarked.
24. Onsdagsmøde hos Knud Oluf,

Bjold eru pv ei 27,6392 Bolderslev,
telf .74 64 68 73.

NOVEMBER
18. Generalforsamling På Bovrt)

Gæstgivergård
24. Stumpemarked i Herning

DECEMBER
16. Julestue på Bovrup

Gæstgivergård.

Problemer med din
- så ri ng til Robertl MC?
Original- og uoriginale
reservedele skaffes.
Udvalg i brugte motorcykler.
Michelin og Avon dæk
til alle modeller.
Forsikri ngsskader udfø res.

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

- BEDST OG BILLIGST!

30 km og 45 km scootere
Suzuki -PGO-Benelli
Priserfra. r,11 .995r-


