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I dette nr. fortsætter Hanne Wolff sin beretning fra
Frankrig. Solvej og Kaj fortæller om nordjyllandsturen.
Verner skriver om madpakketuren til Grejsdalen.
Billedet på forsiden er fra starten af klubturen til
Frederiksstad i Tyskland, hvor vi var 24 MC'er til start,
måske kommer der i næste nr. en kort beretning, og
selvfølgelig var vejret det bedste i flere måneder.
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SMCC tilbYder:
Sweet-shirts grå m. lille logo

virkelig god kvalitet.... 140,-kr'

T-shirts i str.

S-L-XL-XXL, stk. 75,- kr'

M er midlertidig udsolgl

Stofmærke, stk. ""' 25,- kr'

Klæbemærke, stk. .. 5,- kr'

TelWimPel, stk. '..' 140,- kr'

Kan købes ved SMCC's arrange-

menter, eller bestilles hos forman'

den på 74 40 40 08.

Hip - Hip - Hurra og et stort tillykke

fra SMCC. Søndag den 4 Novem-

ber kan Christian (Kedde) og Erna

Jørgensen Rugløkke 17 Nordborg

fejre guldbrylluP

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

Husk generalforsamlingen ! !

I år er det den 18. november som sæd-

vanlig på Bovrup Gæstgivergård' I år

er Påter Juhler og Verner Jensen På

valg og Peter Juhler har meddelt at han

ikkå ønsker genvalg. Så hvis vivil have

tilført ,,Nyt blod" til klubbens ledelse er

det måd-at troppe op. Jeg skal hilse at

sige at det ikke er særlig farlig at vær§l'
i §MCC's bes§relse. Ud af 130 med-

lemmer må der da være nogen der har

lysttilat prøve kræfter med bestyrelses-

årbejdet i en lille klub, nogle medhjæl-

perstil fremstillingen af KUBIKKEN og

vores ikke altfor tit opdateret,,hjemme-
side" vil også blive modtaget med kys-

hånd.
Hilsen Knud Oluf Petersen

John Hansen KvistruPvE2S 6100

Haderslev holder åbent hus den 12

januar z}Ozfra 13-17 i anledning af

sin 60 års fødselsdag.

Husk at tjekke vores Hjemmeside for de

sidste tpdaterir,g.i, hvis i hai

muligheden, i må også gerne komme

med sof til hjemmesiden'

www. p eters en-o nline. dk/smcc

Formand: Poul Madsen, Lille Mommarkvgi-19'

Lirr"rno.ma*, 6470 Sydals, telf' 74 40 4! 0q'

i;;;;;;;t, reddY sauk, rornhøjvej 25' rombøl'

Tomhøjvej25,
68 58 20.
Kongensgade 32'

stollig, ozoo Aoenrå, telf. 74 6216 21'

Petgr Junler, Ivløll I lcl N epr rvsr vqrv'aån;"|ånatrej4,6310 
Broager' lelf '74 44.11 35

SLån Erift.n, Djemæsvej '119, Hoptrup' tlf'

74575855

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

Redaktion:
knud Oluf Petersen Bjolderupvej 27 6392

Bolderslev
lmail: knud-oluf@petersen-online'dk
http: www.Petersen-online'dk
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Nordjyllandsturen. Nordjyllands turen

Vi kør fra Struer og til Spottruo
hvor vi var indJ at l" -.[
middelalderruin med vold" 

"nurte og rosenhave, dette syntesspecielt drengene var
spændende idet urterne var
leslrevgt_tit tægetig brug, råj
mente at Sotveig kunne ia riol

Spøttrup-slot bag vold_
graven
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Nordjyllands turen
af en plante mod hysteri hvorfor mon Mødetid søndag morgen blev aftalt til
dog?? senest kl. g.3O

Herha gikturen Salling rundt til Sundsøre,
hele turen foregik på små fine veje med
flere arkitektoniske perler undervejs, ved
middagstid var vi nået til Glyngøre hvor
de medbragte madpakker skulle
indtages. Knud Oluf efterlyste de
berømte Gtyngøresild, men der var ingen
sildefabrik at se i miles omkreds, til
gengæld !ånte videt lokal MC!s- klubhus
- tenasse med udsigt over Limf,orden,
efter frokost gik turen med færge over til
Hvalpsund. gennem Trend Skov og til
Løgstør hvorviså Frederik d. Vllls kanal
som er 4 km lang og som blev gravet ud
med håndkraft l(aj fik også øje på den
lokale iskiosk, så vi måtte alle
prøvesmage en lækker vaffelis. Klokken
er nu blevet 16.30 , da vi ikke er flere har
Torben og Mbeke inviteret på grillmad
hjemme på Højlundpaken Lene deres
søde dafter, har tilbudt i løbet af dagen
at købe ind til dette, så da vi er tilbage
ca. 18.30, skalderkun Endesop igrillen,
dækkes bord, mariners
kød, laves salat, bages
flute, så med fire raske
pigerog 3 næsten ligeså
herrer, er dette ingen
sag ,snart sidder vi alle
og nyder en vel tillavet
mad og Knud Oluf og
Bittens medbragte
rødvin, der røg vist også
lige en enkelt flaske af
Torben og Mbekes. Efter
en dag med 267 km
med pragtfuld natur og
gode oplevelser, tror jeg
vi alle var klar til at gå til
ro, det gør vi kl. 22.30.

Søndag morgen stod vi atterop til et dejligt
vejr, så forventningeme til dagens udflugt
var store.

Efter dejlig morgenmad går shrten da også
planmæssigt, det vil sige at Knud Oluf er
lidt be§mret for sin sidevogn som han
mener har et brud på stellet. han vil dog
ptøve at køre alligevel, men vi når kun .#i

tanken, hvor TorbLn skal have benzin pV
så er den da helt ga!, .han er nærmest ved
at tabe både sidevogn og Bitten og det
sidste er nok det værste. Turen går
forsigtigt tilbage til Højlundparken for at
afmontere sidevognen, dette hger ingen
tid og med Bitten sikkert bag på cyklen
shrter så Søndagsturen.

Turen går over Tre Høje, hvor vi nyder den
lange lige strækning og udsigten fra det
højeste punkt, herfra skalviti! Heming og
Birk, hvorviskal ud atse den nye og meget
omdiskuterede skulptur ELIA, det er en

Prestige projektet ELIA i Herning
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Nordjyllands turen
rund sort skulptur med trappe op i begge
sider, med meget høje trappetrin nærmest
asfalterede, med fire tårne med røde
hætter på, det er så meningen, at ved

natur ensomt og fattigt.

Her blev vi enige om , at når vi nåede til
hovedvejen, skulte vi fortsætte hjemover.

Det har været en utrolig dejlig weekend
sammen med dejlige mennesker og ffldt
med Gode natur oplevelser.

Vejen gennem Trehøje, et sjældent syn i Danmark

v

En kæmpe Ek til Torben Mbeke og Lene
for deres store gæstfrihed og for denne
flotte weekend, som de bestemt har brugt
megen tid på at anangere, lidt synd at vi
ikke var flere.

lGul og SOLVEIG Sønderborg

En tur der planlægnings og afuiklings-
mæsig hæver sig over gennemsnittlt,
vi håber ikke den ringe tiislutning vil af-
holde Torben og Vibeke for at f6rsøge
sig igen om et par år, og til klubbens
medlemmer kanjeg sige at det ikke er
spor farligt at sove udenfor egen seng
engang imellem (red.)
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Road Racing træningsstævne
Road Racing træningsstævne den var kun kattegrus, koste, juice og kaffe

'21. og ZZ apiilzool i vandel der kunne observeres her. Der kunne

iagttages mange former for

Dagen oprandt med det skønneste vejr

man kunne tænke sig, så BMWen var

naturligvis meget oplagttil at komme med

op og kigge på lidt fuldbtodsracere og

sammen med alle andre disPonible
officials tog vituren til flyveshtion Vandel

for at hjælpe til med at få atuiklet en road

racing traeningsweeend arrangeret af
Road Racing FYn.

I ryttergården var der voldsom aktivitet,

hvor man end vendte sig havde
motorrykleme dækvarmere på, for at få

et bedre vejgreb - nå men der var ingen

tid tit at falde hen i hønsedrømme, for
"jobbet' svingpost skulle passes. Herude

pa nøen varderutrolig skønt ligeså snart

motorcykleme var uden for hørevidde, var

det lærkesangen der tog over. I år var der

ftemstillet nogle små fikse telte, vi kunne

søge ly i hvis vejret blev dårligt. Så det

svingteknikker, når man !å godt
henslængt på halmballerne og stønnede

fordi det var så varmt. Som en af de

meget sportsinteresserede samaritter
sagde, man kan nemt se om der er
harmoni mellem mand og cYkel og det

var faktisk rigtigt. Det ser enormt flot ud

når der geares ned i et sving, ffieren gi1-
gas igen og hælder cyklen til modsat sidev
og væk er de. Crosscyklerne havde helt

deres egen kørestil og svingteknik, den

ene i bedste speedwaystil, nogle sad ret

op og ned stiv som et braet - uden at

fortrække en mine, andre igen hang ud

med både kroP og knæ. Den weekend

blev alle flag luftet. Efter hvert heat var

dersom regel nogle der udgik på bil, enten

var de væltet, kørt tør for benzin eller

blevet plaget af motorskade. Det var
dejligt betryggende at der var samaritter
placeret i de skrappeste sving, for at der

sker nogle stYrt er
næsten uundgåeligt. Så

de uheldige blev lige
tjekketog kom måskeen
tur på skadestuen.
Det bedste var ai.w lJUL L,tiuDls Ystt "a

efter hver pause, så vi

næsten fik set løbeU de

6 klasser der kørtes i fra
alle vinkler af de 8 sving

der var. Hvor der blev
gearet kraftigt ned og

hvor der blev kørt rigtig

staerkt. En fornøjelse at
høre en motor rigtig få
lov til at strække ud.

LØBET
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Road Racing træningsstævne
PT kørerne er de mcister der kom ind
"fra gaden" og har lyst til at prøve kræfter
med sporten, de kan så erlægge x antal
kronerog få en tur rundt på banen af flere
omgange. Men de slippes først løs når
de har fået noget undervisning. En god
måde at lære sin cykel at kenåe på iogikke mindst sig selv) - helt ud 

-i

ekstrememe uden at skulle blive plaget

\ med en bøde bagefter.

9
Rookies 1 og A. (debutanter) Standard
cykler såsom japanske, KfM og en enkett
Triumph Bonneville. Ducatiemå nø1neOe
klart lyden, og fryden for øret, meå den
dybe maskuline klang. KTMerne lød
ganske fortræffeligt også når de 16g kg
tunge maskiner med 160 HK drønedå

nærmest skruer, møtrikker og smadret
kåbeglas vi fandt af efterlad"n.k"b"r.

Rookies 2
Her var der lidt mere krudt i køreme. Men
de var vel også mere øvede. Aprilia,

^japansk 
dominans (honda, kawa,

$uzuki)og et par offroad cykler. på en ai

stod helt stille det var ret fantastisk. Mange
af dem fra rookies 1 var med i denne
klasse også såsom Ducati og KIM. Og
det rene sukkertøj var en spritny MV
Agusta dog med en tilnærmelsesvis
japansk lyd og ikke den den dybe
melodiske buldren, man husker fra
dengang Agostini kom kørende og man

nød lyden hvergang der blev gearet ned
og op og givet gas når svingene blev
angrebet, man kunne høre attid cyklen
hele banen rundt.

125 std

positioner.

125 std oldboys
Hold da kæft, sagde min makker på
posten, det lyder næsten som en

noget at klage over for han lå da på 2.
pladsen.
Classic
Her var der et grimt uheld med en Triumph
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,,Bane chefen" måtte nøies med

en 45 scoter

og BSA. TriumPhen lækkede olie På

dækket, skred ud i svinget, og BSAen

kunne ikke udvige og kørte over den, det

så drastisk ud men begge kom da hurtigt

på benene igen, BSAen havde bøjet
forgaflen og kom ikke ud at køre mere

den weekend. En KTM offroad, Ducati,

og en Kawa forvildede sig ind i flokken'

måske var de nYbegYndere. Peter
Ovesen på Triumph , svingposterenes
bud på en vinder, kørte suverænt indtil 2

Ducatier blandede sig i legen, de

konfirmerede simpelthen alt hvad de kom

i nærheden af. Klassen var klart Norton

domineret men også BSA, og en enkelt

Triton sås, den udgik igen - igen, den ene

gang med brækket koblingshåndtag.

Norton Manxen tabte udstødningsrøret,

så her var der noget at samle oP. Men

her var close - race hele tiden, de gik til

makroneme.

Det var så den weekend.

Margit fra Tandslet

Ferie i Frankrig
Her fortsætter Hanne og Hansver'
ner's frankrigs tur.

Da vi kom til byen Provins (ikke at

forveksle med Provence - det ligger
længere sydpå), så Pascal pludselig

en våbenbutik, og så fandt vi en P-

plads, hvor jeg satte mig i skYggen

med min bog, mens Pascal gik På
bytur. Da han kom tilbage, blev vf
enige om at prøve at finde et af de

hoteller, vi havde fundet frem til
aftenen før. Hotellet skulle ligge
udenfor byen Nangis, og vi fik lige

en tur på Lars Tyndskids (eller hvad

han nu hedder i Frankrig) mark, inden

vi pludselig var der- og det var virkelig

en lille perle ude På landet. Et
gammelt landsted, ejet af en
eng lænder. Værelserne lå i to
annekser, mens restauranten lå i

selve hovedbygningen. Og så var det

rørende billigt - her skulle vi kun betale

200 FF pr. person Pr. døgn med
halvpension. lgen var maden meget
lækker og betjeningen helt i toP.

Begge de aftener, vi var der, kunne vi
sidde ude på tenassen og spise. Sent'
tirsdag eftermiddag kørte vi begge på

BMW'en ind til Provins, der har en hel

middelalder-bYdel, som er meget
smuk.

Onsdag 4.7. Efter morgenmaden
kørte vi på BMW'en til Fontainebleau
(ca. 30 km.). Det var let at finde slottet,

som har tjent som sommerresidens
både for div. franske konger og for
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NO Navn Adresse Postnr By Tf
1 Steen H. Eriksen Diemæsvej11g, Hoptrup 6100 Hadenlev 74575855

37 Åge Krogh Errkevej29 6070 Christiansfeldt 74560415
47 Jøm Peter Branderup Bag Hjelm 10 6200 Åbenrå 74627525
88 PoulPetensen Rugløkke 16 6430 Nordborg 74491003

136 Poul Lervad Klostervej 3, 1. Sal 8680 Ry 86896396
139 Kaj Jensen Åbenråvej 1 6400 Sønderborg 74486780
143 Chr. Franke Andersen Mejerivænget 1, Guderup 6430 Nordborg 74459445
14 Christian Christiansen Blæsborg 39 6440 Augustenborg 74471324
194 Torben Jørgensen Højlundsparken G5 7600 Struer
249 B A K.O. Petensen Bjolderupvej2T

6392 Boldenslev 74646873
264 Poul Madsen Lille Mommarkvej3g 6470 Sydals 74404008
291 Teddy Sztuk Iomhøjvej25, Tumbøl 6200 Åbenrå 74685820
292 PoulChristensen rederiksgård 23, Helved 6440 Augustenborg 74474901
299 Chr. Jaæbsen 31, Skolevej 1, Tandslet 6470 Sydals 74407152
303 Peter Rudolph )yrkobbel 3 B 6300 3råsten 74652592
304 Laue Tandrup Zstergade 40 6100 lHader:slev 74521834
307 Herluf Jacobsen )tarup SkoweJ 12 1oo 

I
'ladealev 74520123

309 Palle Jaæbsen
iørens Møllevej4, Asserballe 

-l 
6440 \uqustenboro

312 Hans-WemerWolff .æ{evej17, Nybøt 6400 Sønderborg 74467882
314 Frands Cehobki ilmstedskov 13 6440 Augustenborg 74473461
316 Peter Juhler Mølmark Søndergård, Bønnelandsvei d 6310 lBroager 74441135
317 Karl Erik Roland Larsen uentevejS3, Højen 7100 Vejle 758631 18
318 Svend Christensen Skowænget 35 6440 Augustenborg 74472501
319 lrmgard Jensen Vølundsgade 40, st. tv. 6400 Sønderborg 74430385
325 Mogens Lovmand Musvitvej3 8721 Daugård 75896610
328 Peter Høy Grønmark 9, Kegnæs 6470 Sydals 7440-5045
332 lørgen Andenen uammethave 17, Lysabild 6470 Sydals 74404629_r4lngrid Eis rreoenksgård 23, Helved 6440 Augushnborg I t+ltlSOl
334 Peter Nielsen Dam H.y!o 13, Høruphav 6470 Sydals 74415963
335 Erik Nielsen Havrevænget 4 5620 Glamsbjerg 66722345
337 Hans Christensen Nypøl Landevej 3 6310 Broager 7444185033' ll\ndreas Brodersen Buen 58, Stubbæk 6200 Auenrå 74613041
342 Chr. Jørgensen Rugløkke 17 6430 No4borg | 14450242
343 Leif Jensen Thurøvq20

6430 Nordborg 74451742
344 Peder Pedersen uotsxrænten 16 6310 Broager 74441122
350 Bjarne Hansen Slotsbakken 17 6300 Gråsten 74651321
351 Kenneth Andenen RolighedsveJ2g

6710 Esbjerg V 75156153
354 Finn Johannsen østerkobbel 1S1 q40l Sønderborg 74431362



356 rik Mo(ensen Højlund 30, V, Sottrup 6400 Sønderborg 74468159

358 Flemming Hansen Fiskervænget 4 6400 Sønderborg 74426995

360 Kim Andresen Posekærvej40 6200 Åbenrå 74629369

363 Svend Nansen Paulsen Bispevænget 13, Nybøl 6400 Sønderborg 74467020

369 Kjeld Simonsen Tomholm 1, Ragebøl 6400 Sønderborg 74486073

370 Ove Julius Østergade 39 631 0 Broager 74441927

372 Ame Christensen Sundkrogen 29 6400 Sønderborg 74488594

373 Søren HedEård Ølsby Kirkevej 2 6100 Hadenlev 74584759

378 Peter Benneben Nederhaven 55 6430 Nordborg 74450428

381 Hans Hansen Rugløkke 32 6430 Nordborg 74491963

386 Mogens Th. Andersen Havnevænget 17, Høruphav 6470 Sydals 74416218

387 Cansten Hansen Hoptrup Skole 6100 Hadenlev 74575233

389 Sigfred Boisen Sigtunagade 23 6400 Sønderborg 74420129

390 Dan Pedenen Øsby StadionveJ 61 6100 Hadenslev 74584966

391 John Madsen Øsby Stadionvej6T 6100 Haderslev 74584431

392 Kurt Blaudzun (Bllbønen) VlolveJ 5 6440 Augustenborg 74471873

396 Allan Jacobsen ØrstedEade 98 6400 Sønderborg 74431286

397 Flemmlng Flugt Lundsgårdsvej 21, Lundsgård Mark 6400 Sønderborg 74467500

400 Ole Nielsen Møllegade 34 6310 Broager 74441950

401 Henry Heuck Llllekobbel2, Kegnæs 6470 Sydals 74405149

402 Bent Bladmose Stolbrcgade 19 6430 Nordborg 74459697

404 Egon Willumsen lVlommarl«eJ 296, Tandslet 6470 Sydals 74407441

407 John Hansen Kvistrupvej2S 6100 Hadenlev 74584070

408 Bent Jensen Bygade 68 b, Genner 6230 Rødekro 74698650

410 Hans Ove Jessen Dybbølparken 3 d 6400 Sønderborg 74486624

414 Svend Petersen Nønegade 76 6650 Brørup 75383548

416 Jørgen Jacobsen GennervejG 6500 Vojens

418 Steen Jørgensen BlåbærveJ2 6430 Nordborg 74450800

420 Henning Broberg Kromaj 77 ,LElKirkeby 6200 Aoenrå 7461 8060

425 Christian Larsen NønelandeveJ 34, Kegnæs 6470 Sydals 74405481

426 Iorben Kock Vestermark 2, Kegnæs 6470 Sydals 74405214

427 :Jner Nansen Poulsen SkovhøJ 48, Høruphav 6470 Sydals 74415467

431 Henning Nielsen Tandsellevej 14 6470 Sydals

433 Canten Schmldt Ertebjergvej 10 6410 Sydals 74407032

434 Svend Erik Tranekjer Højlykke 17 6310 Broager 74401872

435 Gynther Berg PoppelveJ 1 0, Havnbjerg 6430 Nordborg 74491874

436 lb Berg Ringridervej29, 2. Sal 6400 Sønderborg

437 EjgillJohannsen SolvejT, Guderup 6430 Nordborg

439 Robert Behrmann Smedevænget 34, Guderup 6430 Nordbop

441 Thorkild Sengewald Trenevej 32, Dybbøl 6400 Sønderborg

442 Svend Svennesen Vissinggade 68 6400 Sønderborg

L



443 Gunner Uekermann 6200 Abenrå

445 Vemer Jensen Kongensgade 32, Stollig 6200 Åbenrå

447 Preben Asmussen Violvej 10, Havnbjerg 6430 Nordborg 74491852

448 Paul Lorenzen Vestermarken 1 5, Stevning 6430 Nordborg 74459564

449 Kirsten Juhler Mølmark Søndergård, Bønnelandsvej 4 631 0 Broager 74441135

450 Frede Lassen Nederballe 14, Brandsbøl 6430 Nordborg 74490343

451 Jep J, Schmidt Andholmvej 7 6230 Rødekro 74661 597

453 Jens Vilhelmsen Frøslewej81 b 6330 Padborg

454 Arne Risager Johannessen Norgesgade 15 b, 1. Tv. 7000 Fredericia 7491 31 56

455 0le Madsen Buen 68, Stubbæk 6200 Åbenrå 74613240

456 Bent Paulsen Arnkær 3 63'10 Broager

57 Niels Nielsen Kirkeagervej 16, V, Sottrup 6400 Sønderborg

458 fommy Tjømelund Kronborgvej 8, Veerst 6600 Vejen

460 Ihorkild Petersen Grønbækvej 1 5, Grøngrøft 6200 Åbenrå 74652402

461 Christian Bojsen Rådmandsløkken 2 E 6400 Sønderborg 74431492

462 Kurt Hansen SkoweJ 19, HavnbJerg 6430 Nordborg

463 Leif Petensen Stenvej 2 6300 Gåsten

464 Leif Jakobsen LambJergskov 37 6470 Sydals

465 John Svenningsen Nedertoften 5, Genner 6230 Rødekro

466 Heinrich og Gitte Johannlng GråstenveJ 14,1, Felsted 6200 Åbenrå

467 lngolf Lorenzen Posekærvej 34 6200 Åuena

468 Christian Skovmand Sebbelevmark 1 6440 Augustenborg

469 Kaj Hansen Blomstergade 25 6400 Sønderborg 74430306

470 Kurt Deutschbein Søvang 15, Ulkebøl 6400 Sønderborg

471 Poul Juhler Busholmvej 7 6310 Broager 74441760

472 Ebbe Johannsen Frueløkke 171 6200 Åoenrå

473 Jan Eskildsen Præstevænget 12, Nybøl 6400 Sønderborg

474 Hans Jørgen Ludvigsen Præstevænget 14, Nybøl 6400 Sønderborg

476 Annette og Steen Boysen Solsortuej18, Hjordkær 6230 Rødekro 74665000

|+n Johnny Jacobsen Nøneskovparken 105 6200 Åbenrå 74627030

478 Gerhard Andresen Møllevej20 Guderup 6430 Nordborg 7345-8095

479 Peter Ludvig Jakobsen Mejerivænget 26, Guderup 6430 Nordborg 74458284

480 Gerhard Thielert Årsbjerg 22, Rinkenæs 6300 Gråsten

482 Ame Berg Ambjergvej5, Lavensby 6430 Nordborg

483 Max Petersen Miangvej 15, Kirkehørup 6470 Sydals

484 Orla og Helen Knudsen Vibbevænget 42 6360 Tinglev

485 Leif Jørgensen Nørager'lA, st. mf 6400 Sønderborg

486 Allan H. Sørensen Violvej 14 6440 Augustenborg 74472520

489 Claus Hansen Hoelvej 7, st. mf. 631 0 Broager

490 Edel Stoffregen Rugløkke 13 6430 Nordborg

491 Otto Bjøm Carlsen Ørstedsgade 19 6400 Sønderborg



492 Robert Hansen Benediktesvej 68
493

6320 Egernsund
trts§ren Jensen Nyvej g, Lavensby 6430 Nordborg

494 Knud Michelsen Drenn0tt J 6400 Sønderborg 74422296495 Jøm Rolfsted pedersen
cneolergoygade 15 6470 Sydals 74407150496 Helge Madsen nveoetolten 15 6430 Nordborg 74459488497 John Krihneil uyoen 60 Fynshav 6440 Augustenborg

498 Helmuth E. Asmussen ut. ntrKevej 12, stubbæk Mark 6200 Åbenrå
499 Wemer Nissen Nyvej 15 Stubbæk 6200 Åbenrå 7461 3988500 Geert Comeliussen rjetoy 5

6470 Sydals 7440429950'l Bent Skovmand Kløvermarken 63 6400 Sønderborg 74428547N Erling Petersen Dorrevel 1 6400 Sønderborg
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Ferie i Frankrig
Napoleon. Vi spurgte os for i

billetsalget og fik så at vide, at hvis
Pascal specielt ville se på uniformer
og våben fra Napoleons tid, så skutte
vi tage op i byen, hvor der var et
specielt museum. Da dette museum
først havde åbentfra k!. 14.00, havde
vi tid til en bytur, og vi fik både set på
bøger og købt gaver til vore sønner.

§idtbyen iFontainebleau er
charmerende - lidt ligesom nogle af
de små gader i Paris. Kl. 14.00 gik vi
så på museum, hvor en meget
grundig guide førte os rundt - og her
var sukk ertø1for en Napoleon-sam ler.
M tolkede lidt for en svensk familie
og kom også i snak med 3 yngre
franskmænd, der ligesom pascal

samlede på våben og var med i de
såkaldte "Reenactments" (hvor man
efterspiller slag fra f.eks. Napoleons-
krigene). Pludselig gik snakken på
tysk, engelsk, fransk, svensk og
sønderjyskl Guiden var vældig
fomøjet over at have så interesserede
gæster. Efter denne rundvisning kørte
vi tilbage til hotellet. Efter middagen
begyndte det at regne, og vi trak os
tilbage til vores værelse. Om natten
udviklede det sig ti! et veritabelt
skybrud og feriens sjoveste syn må
have været Pascal, der løb en tur ud
i regnen iført Adams-kostume, for at
se om motorcykleme stod stabilt (vl
havde for adskillige år siden oplevet
3 flotte dyre motorcykler, der væltede

som dominobrikker, fordi de
var blevet parkeret i grus i

forrygende regnvejr).

Torsdag 5.7. Om morgenen
var det atter tørvejr og
regnen havde friske luften
op. M tog afsked med det
dejlige hotel og kørte nu
nordpå, iførste omgang helt
til Epernay (i Champagne-
distriktet), hvor vi tankede og
fik en kop kaffe. Vi kørte nu
videre gennem Epernay
og Reims uden problemer,
men dog med forh øjet
adrenalinindhold i blodet,
for der var masser af trafik

Borg i Arnay-le-Duc
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Ferie i Frankrig
og masser af muligheder for at køre
forkert. Vi kørte videre nordpå og
landede i Rocroi helt oppe ved
grænsen til Belgien ca. 15.30. Rocroi
er en meget spændende lille by, idet
den er bygget indenfor et
stjerneformet fæstningsanlæg fra
1555. Hotellet vi skulle bo på Iå lige
midt i byen, og vi fik igen et flot
værelse - ja denne gang endda to
værelser en suite, da det var det
eneste de havde. M gik en tur i byen
og fik checket olie på motorcyklerne
og forsøgte også at lægge en
slag plan for morgendagen. Vi
forventede, at dette ville blive den

værste dag på vejen hjem, med
masser af motorvejskørsel.

Vi kunne konstatere, at vi i alt havde
kørt 1800 km i selve Frankrig.
Suzukien havde vist sig som en rigtig
Iille sparegris og havde kørt25-28 km/
!, mens BMW'en konstant havde
Iigget på 20 km/!.

Fredag 6.7. Vækkeuret ringede tidigP
Om natten havde det igen regnet og
tordnet voldsomt, og inden vi kom
afsted k!. 8.30 var det så småt
begyndt at regne igen. Vi kørte
forsigtigt, iklædt regntøj for første

gang i hele ferien, ind i Belgien
op mod Charleroi, hvor vi
fangede motorvejen mod
Liege og videre mod
Maastricht. Det gik rigtig fint -
ca. 120-130 km/t. Ved
Maastricht holdt vi en kort
pause og pakkede regntøjet
væk igen, og kort efter kørte
vi ud på almindelige
hovedveje for at undgå helS
Ruhrområdet med alle detz
motorveje. Da vi havde kørt
ca. 350 km og var kommet ind
i Tyskland lidt nord for Essen
købte vi lidt ird ienAldi (rigtigt
rugbrød for første gang i 14
dage!) og kørte nu hen på en
lille rasteplads for at hvile og

Detaljefra Chateau de loux
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Ferie i Frankrig
spise. Men da vi havde spist og ville
køre videre, ville BMW'en ikke starte!
M var ret forfuivlede - hvorfor skulle
vi nu have problemer på rejsens
næstsidste dag? M prøvede at lægge
råd op. M har Tophjælp på begge
cykler, og jeg ville selvfølgelig se, om
vi ikke kunne få hjælp den vej. Pascal
tog Suzuki'en og kørte ind til

tlrmeste by for at ringe. Lidt efter
kom han tilbage i følgeskab med et
engelsk par på en stor BMW. Manden
lyttede til vores BMW og mente, at
det var tændspolen, der var defekt
(det havde Pascal også formodet -
så det var jo nok rigtigt). Men det kom

vi jo ikke videre af. Nu var gode råd
dyre. Pascal kørte igen afsted på
Suzukien, men kom hurtigt tilbage.
Han havde ringet fra et hus, der !å
lige ved siden af rastepladsen og var
også kommet i kontakt med Tophjælp,
der gelejdede ham videre til ADAC.
Manden i huset tilbød, at vi kunne
sætte motorcyklerne hen til ham og
vente påADAC-bilen, og pludselig var
vi inviteret med til det grillparty, der var
i gang på deres terrasse. ADAC-
manden, der kom lidt senere, kunne
også konstatere, at der var noget galt

Bjergpas i Pontarlier
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Ferie i Frankrig
med det elektriske, men han kunne
heller ikke hjælpe os videre. Og hvor
får man fat på et værksted en fredag
aften? Pascal talte længe med
Tophjælp, der lovede at ringe tilbage
lørdag morgen med oplysning om et
værksted, der havde åbent - men vi

hørle aldrig fra dem! Hvis ikke vi
havde været så heldige at falde ind

hos familien Dejoks, ville vi have
været ilde stedt - for de tog os virkelig
under deres vinger. Vi fik lov at
ovematte hos dem, og næste morgen

- efter det helt store morgenbord-
ringede Hartmut Dejoks rundt til
forskellige værksteder og fandt også
et 15 km borte, som kunne hjælpe os.

Og vupti- 2 timer senere var BMW'en
køreklar igen. Vi spiste en pizza
sammen med vore nye venner og kl.

14.30 var vi klar til at tage den sidste
tørn hjemad. Og hele turen hjem (550
km) gik glat uden problemer og uden
køer på motorvejene, så vi var
hjemme i Nybøl k\.22.30.

Det har været en fantastisk ferie -
og det lille uheld med tændsPolen
kan ikke spolere de gode oplevelser
vi har haft-ja uden dette uheld havde
vi jo ikke lært nogle rigtig søde og
gæstfrie mennesker at kende.
Hvis vi skal komme med nogle råd
til andre, der tænker på at tage til
Frankrig, så skulle det være følgende:
lær et par franske gloser eller tag en
lille lomm eparlør med - bare så I kan
spørge om vej så bliver
franskmændene så glade - og brug

ellers alsisk fingersprog og evt. en
lille blok, hvor I skriver navnet på
byen, I vil spørge om vej til, så gør
det ikke så meget med udtalen.
Franske motorcyklister, der
overhaler en anden MC (og dem var
der mange af - vi kørte vist ret
forsigtigt i sammenligning med
dem), hilser ved at stikke højre ben
ud i luften. Der gik lidt tid, inden d1'
gik op for os, at det var en hilsen -
og så hilser man tilbage ligesom
herhjemme, med venstre pote - i

hvert fald ikke ved at stikke venstre
ben ud i luften!
Hold jer til de små byer og landsbyer,
her er hotellerne bedst. I "Logis de
France" er der tre kategorier af
hoteller, og vi har kun boet på de to
laveste kategorier. Det hotel, hvor vi
boede tre nætter, havde endda kun
6n stjerne, men var efter vor mening
det bedste.
Spis fransk mad lvil blive
overraskede over, hvor godt det er.
Og selvom I ikke ved, hvad det er I

får, så smager det godt alligeva
Hvis folk tager til Frankrig og kuiF
spiser på McDonalds ogipizariaer,
så skulle de have nogle klø, for det
er virkelig at snyde sig selv for en stor
oplevelse. Hvis man bor på
halvpension, er dagens middag
normalt fastsat i forvejen, så man
ikke skal tænke på, hvad man skal
bestille, men bare nyde det, der bliver
sat på bordet. Vi har spist f.eks.
oksesteg, gedde, pølser lavet af
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kallun, kylling, kanin, masser af
franske oste og lækre desserter
med is og frugt og er ikke blevet
skuffet 6n eneste gang (undtagen på

hotellet i Nemours - her var maden
hverken særlig god eller rigelig).
Fransk vin er fremragende - og man
kan få en halv Iiter husets vin helt
nede fra 35 FF. Men ptøv også en

^.I'rigtig" 
vin - få personalet til at

lgnbefale den, der passer bedst til
maden. En flaske god Bourgogne
koster 80-110 FF på restaurant.
Og hvis man spiser så godt som
vi har gjort om aftenen, kan man
sagtens klare sig med masser af
vand og et par tørre flUtes om
middagen - man kan alligevel ikke
spise så meget, når man kører MC.
Men skulle man få lyst, så kan man
også lå en god menu om
middagen på de fleste franske
restauranter - og om middagen
koster en 3-retters menu typisk 60

- 80 FF, hvilket er rørende billigt
(kurs 1 ,16)

-_Og så er det godt med en Pastis
l)lii"rom Pernbd) med vand sidst

på eftermiddagen, mens man går
i bad og gøt sig klar til den
kulinariske oplevelse ved
middagsbordet.

BON VOYAGE!

Onsdagsmøde
Onsdagsmøde hvor vi sluttede hjemme
hos Teddy var som forvendtet hygeligt.
Der var Iidt forviring hvem der ville/
skulle med og hvor vi skulle køre hen,
lidt synd, det må vi blive lidt bedre til,
der kunne sagtens have været flere.
Teddy kørte foran ad små veje omkring
Feldsted, og man må sige at han ikke
er kræsen med valg af bagpasaser, og
han tabte ham da også tilsidst (se bil-
lede). Der var ikke engang et sæde
monteret til lettere overrislet person, så
det er ikke så sært ar han mistede fø-
lelsen bagi.

ØØRtrder er helleffigen benzin
i tanken!!!
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Madpakketuren til
Bredsten den 4.
august 2001

Turen starter kl. 10.00 fra stranden
iAabenraa og er tilrettelagt af
Steen.
Fire er mødt op, Steen,
Kn ud O !uf , Ove og
Verner.
Vi venter en halv time for
at se om der ikke kommer
flere.
Men så starter turen til
Vejle Touring Club's
klubhus.
Vi følger hovedvejen til
Kolding, hvor Steen skal
ind for at tanke.
Videre gennem byen,

(der var sat kulørte lamper op
overalt, sagde Knud Oluf senere),
mod Vejle.
Ved Højen ser vi et papskilt 1x1 ,5
m med teksten: Motorcykel til

salg, 500
meter!
Klubhuset
ligger tæt ved .

hovedvejen I
mod Horsens,
og vi bliver
modtaget af to
medlemmer,
Jørn på Honda
med bulet tank
og Jens på en
flot
BoxerBMW.
Her spørger
Knud Oluf:
"Hvad var det

der løb over vejen lidt før Højen, var
det en andefamilie eller var det
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Generalforsamling
Efter at vi har spist madpakkerne
og set clubhuset, kører vi en tur føndaO 

den 18' novemberkl' 14'00 på

aå små skønne veje ,o ge;ne; Bovrup Gæstgivergård'

Grejsdalen, og gør et stop ved en Daosorden:
stor klippeblok. Turen går videre ---"-
ud til Fårup Sø med en is- og 1. Vatg af dirigent.
pølsevogn, hvor vi så holder en 2. Formandens beretning.
pause. 3. Kassereren fremlægger regnskab.

.3.er er vi så heldige at se en hel 4. lndkomne forslag.

%ff" veteranmotorcykler komme 5. Valg til bes§relsen.

kørende og det er jo en oplevelse P.oul Madsen, PeterJuhlerog

at snakke med dem. BIandt andet vernerJensen erpåvalg'

var der en gammel Ural ;;J 6' Valg af: Revisor' PeterHøi'

sidevosn, som ejeren rise har rønt 7. :;:lf:[t' 
BentJensen

for 7000 kr.

pindsvin"? Sten så ingenting, han
kørte bare igennem flokken.

Vi kører så videre til vinsmagning
ved Jørns private hjem.
Jørns kone Lisbeth og Vivi har
dækket op i havestuen og lavet
forberedelser.
Vi smager gode vine og får
derefter serveret kaffe og
hjemmebagt kage.
Efter hyggelig snak går turen
hjem ad.

A/i gør et lille stop i Kolding for at
lD,g-g" vinduer ved Mini Motor.

En dejlig lørdagstur, næsten uden
regn.

Verner Kawasaki

KøE §,sALtr
Visir til ældre Premier hjelm fra
halvflerserne købes tlf. 74621621.

Sælges Topbox til K100,22 L. - rød
500 kr.

flf. 74441927

TKKE sMCtr
ARANEEMENTER

3-4-5 maj:
RR DM store klasser + 125cc
st. på Vandel banen.

6-7 juli:
Nordic Classic Cup på Vandel.

16-17-18 august:
4 afd. af DM i store klasse + 6
afd. af 125 std. i Udskugen
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Kommende

Arrangementer

NOVEMBER
18. Generalforsamling på Bovrup

Gæstgivergård kl. 14.00.
24. Stumpemarked i Herning

DECEMBER
16. Julestue på Bovrup

Gæstgivergård kl. 14.00.

JANUAR
12. John Hansen, Kvistrupve! 28,

6100 Haderslev @et erved Øsby)

bliver 60 år og har åbent hus fra
kl. 13-17.

16. Lysbilleder fra Elefantentræf.
Steen vil vise lysbilleder fra
turen til elefanttræf i Tyskland.

Det foregår kl. 19.00 hos Knud
Oluf, Bjolderupvel 27, 6392
Bolderslev, T4 64 68 73.

FEBRUAR
10. Tøndeslagning hos Kaj's MC,

Abenråvej, 6400 Sønderborg kl.
14.00.
20. Vi besøger den gamleU
jordbanefræser Callesen i

Boldersley som vil fortælle om
dengang der blev kørt ræs
sidate år og før måske med
deltagelse af en journalist fra
Klassisk Bil og MC.

MARTS
13. Onsdagsmøde hos Solvej og

Kaj Hansen, Blomstergade 25,
6400 Sønderborg,74 43 03 06.
Det er kl. 19.00.

Så er dettid til vintereftersyn!
Vi gØr motorcyklen Alle slags reservedele skaffes.

Udvalg i brugte motorcykler.
Michelin og Avon dæk

til al
modeller.

Robert Behrmann

Vl^M/v. robertsmc.dk ROBCRT' MGKig ind, eller ring og hør en pris -
- BEDST OG BILLIGST!

SALG . SERVICE. REPARATION

Smedevænget 34 . Guderup.6430 Nordborg
TtfJtar 74 /15 94 2A

klar til foråret!


