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Redaktørens Firkant

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 midleftidig udsolgt

Stofmærke, stk. ..25,- kr.
Klæbemærke, stk. ........ 5,- kr.

Teltvimpel, stk. . 140,- kr.
Kan købes ved SMCC's
arrangementer, eller bestilles hos
formanden på74 40 40 08.

Næste bestyrelses møde aftales
af den ny bestyrelse efter gener-
alforsamlingen.

Pas på nu nærmer tiden sig hvor
disse køretøjer forefindes på vejerne
i stort tal og i de mest mærkelige
trafik-situationer.

Så er MC året 2003 ved at være slut
for de fleste i SMCC. Kubikken har
ændret lidt udseende det sidste år
(min stil), jeg lovede jeg ville skrive
mere om det der kommer, som det
der er foregået Det viste sig at være
svære end forvendtet da det er svær'
at hale oplysninger ud af arangørern
Iør dead line for bladet er overskre-
det. Bladets produktionstid er nu
nede på 1 uge her ved mig + 1 uge
ved trykkeren. Jeg håber på eventu-
elle kommentarer eller reaktioner på
generalforsamlingen

Venlig hilsen Knud Oluf Petersen

Det er med stor sorg at vi har
modtaget meddelelsen om at Er-
ling Sjøholm (Sjøholm Mc) ikke er
blant os mere .

Erling var et ikon for mange af os
"gamle" MC'ister i SMCC, man kunne
altid komme til Erling Sjøholm og
få gratis råd og vejledning, det med
Penge var en nødvendig biting som
vi fandt en løsning på og et ord var
et ord.

Bestyrelsen iS.M.C.C.
Formand: Poul Madsen, Lille Mommarkvej 39,
Lillemommark,6470 Sydals, tlf. 74 40 40 08.
Kassserer.' Tedd y Sztu k, Torn h øjvej 25, Tomb ø1,

0zoo Abenrå,llf .74 68 58 20.
Email : familien-sztuk@mail.tele.dk
Næstformand; Poul Petersen Rugløkken 16 6430
Nordborg 111.74491203

Email: pp@eucsyd.dk

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

74629369
Email: lonekim@post.tele.d k

Best. medl.: Lars Petersen S.jaellandsgade 7

Sønderborg lelf . 7 442531 4.

Email: lars@petersen-co.dk

Redaktion:
Knud Oluf Petersen Bjolderupvej 27 6392 Bolderslev
ilf. 74646873
Email: knud-oluf@petersen-online.dk
http: www.petersen-online.dk
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Lederartikel af Poul Petersen:

I skrivende stund k!21.15 d. 29.
september 2003 er udetemperaturen
på under 7 grader. For gennemsnits
MC-isten lakker det mod enden for i år.
Pålørdag d. 4. oktober holder formand
Poul Madsen Kielerkanal-turen. Den er
så afsluttet når dette blad er på gaden.
Efter vort klubblad »Kubikken« er der
for i år så kun generalforsamlingen

- -. 16. november kl. 14. iBovrupV
og Julestuen sammesteds tilbage.
Bestyrelsen håber på godt fremmøde.
Heldigvis er ikke alle gennemsnitlige
MC-ister. Enkelte kører vinteren
igennem og det ville jeg også gøre
hvis ikke det havde været for denne
vejsalt, der ødelægger alt for meget.
I den største del af vinteren er vejret
og vejene jo i orden. Det kommer så
an på beklædningen. Jeg har 25 km
pa arbejde. I de 30 minutter det tager
at komme frem kan man jo ikke nå
at fryse hvis ellers påklædningen er
nogen lunde fornuftig.

Hvis vi ser på
vintertiden, så
behøver den ikke at
være negativ. For mit

- »dkommende går
den inden for MC-
fronten med justering,
opdatering og en vis
renovering.
Jeg kan se på min
liste, at jeg nok
hellere må komme
til stumpemarked i

Herning d. 1. november.
Den gamle BSA skal
have ny bagkæde
og tandhjul samt
et kickstartertandhjul i

gearkassen. Den gamle Triumph skal
have nye låse i topboxen, ny fjeder
på sidestøttebenet, nyt pedalgummi
her og der samt strømfordelerdækslet
renoveret. Nimbussen, der sidste vinter
ved hjælp af medlem og nabo Cedde
Jørgensen fik motoren renoveret skal
nu have ste! m.v. smukkeseret så den
står flot når den er samlet.

lnden vi ser os om, er det fastelavn
og tøndeslagning i slutningen af
februar og selvfølgelig marts lige om
hjørnet hvor foråret kommer i gang.
Jeg har garanteret til den tid ikke nået
det hele akkurat som det er gået hvert
år blot med den forskel at jeg er blevet
yderligere et år ældre.
Det med at blive ældre hele tiden
ender som bekendt galt. Man skal
simpelt hen tage på oplevelse hvis
man har lysten. Det er motorcyklen
god til.
Jeg håber for alle en behagelig
vinterperiode og at vi ses til foråret
med frisk luft i dækkene.
Hilsen Poul Petersen.



Lidt om hestekræfter:
Der var en artikel i bladet Classisk Bil

og MC om dette emne.
Det optager mange og jeg har tænkt
mig at forsøge en uddybning.
Det hele stammer fra opfinderen
af dampmaskinen, James Watt.
Dampmaskinen blev brugt til mange
ting og var egentlig grundlaget
for den industrielle revolution.
Denne revolution var startskud til
en industriudvikling, der har været
ganske forbavsende. Man fik energi til

rådighed i en størrelse så at alting blev
muligt samt billigt og i dag kan hvem,
der vil få en motorcykel.
Dampmaskinerne fik indledningsvis
arbejde i minerne og kom til at
erstatte heste. For at sælge disse
maskiner måtte der reklameres og
sammenligningsgru ndlaget blev
naturligvis heste.
Han fandt ud af, at en lille pony var i

stand til at i gennemsnit løfte 22000
pund kul op til en højde af 1 fod hvert
minut i løbet af en arbejdsdag uden at
blive træt. James Watt er nok blevet
kritiseret; for han hævede tallet til
33000 »foot-pounds« pr. minut. En
energimængde pr. tidsenhed kaldes
i øvrigt for »effekt«. Nu ved jeg ikke
hvad han har brugt af pund og fod-
størrelser; men omregningen til danske
kilogram. meter og sekundrer i stedet
for engelske pund. fod og minutter gav
at en hestes kraft svarede til, at man
løftede en vægt på 75 kilogram op i

en højde af 1 meter hvert sekund.
En hest er naturligvis i stand til
at yde meget højere effekt i korte
perioder; med det var jo ikke hans
sammenligningsgrundlag, da det var
udholdenheden, der var af betydning i

mtnerne.
Jeg har ladet mig fortælle, at
vægtløftere i sværvægtsklassen er i

stand til at yde hele 24 hestekræfter i

den korte tid et løftvarer.
I disse moderne tider er hestekræfter
afløst af enheden Watt (til ære for
ovennævnte James). En watt er en
relativ lille enhed, derfor reduceres
talstørrelsen ofte med 1000 ved at
kalde den kilowatt (Kw).
Hvad er så en watt: Man har et lod V
pa 1 kg. Jordens tyngdekraft trækker
i dette lod med en kraft på 9,82
Newton. Løftes dette lod 1 meter op
i løbet af et sekund ydes en effekt
på 9,82 watt (ganges dette tal med
ovennævnte 75 kilo fås 736 watt
pr. hesteskraft eller 0,736 kw pr.

hesteskraft, der er er omregningstallet
mellem de to enheder).
Hvad så med os:
Hos elværket giver vi ca. 1,40 kr
pr. kilowatttime (kwh). En 40 watts
elektrisk pære bruger således 0,040
kWh strøm i løbet af en time. Til

nævnte pris er det 1 ,40 x 0,04 = knaP
6 ører i timen. Hvem gider så stå
op om natten og slukke det lys man
har glemt. I følge elværket er det
køleskab, fryser og elektrisk udstyr pa
stand-by, der koster.

Hvad angår motorkøretø1er så skifter
tiderne: Før hed det: Hvor mange
heste har den?. I dag hedder det:
Hvor mange indkøbsposer blandet
op med unger kan der være plads
til. Anvendeligheden er kommet i

højsædet.
Hestekræfterne er ikke så vigtige.
Det er drejningsmomentet, der
tæller. Det følger ret præcist
motorens kubikindhold. Et godt



drejningsmoment giver afslappet
kørsel.
Dette må været gået ind på lystavlen
hos folk. Jeg har selv en 750 kubiks
MC. Det er noget af det mindste i dag
kan jeg se når vi er >»langs«.

Klubbens redaktør bad mig
efter første indlevering af
denne artikel om en uddybning

. jf fænomenet »drejningsmo-Y
ment«.

Se tegning
1: En stor tyk
mand sidder
på et langt
brækjern.
Det kraftige
»bræk«, der
vrider stenen
fri, er et
drejningsmoment med
omdrejningspunkt i

u nderstøtn i n gspu n ktet.

Se tegning 2: Man kan forestille
sig dette brækjern sat på en stor

. ',iretromle oq »brækkekraften« fra
V"n tykke månO fortsætter rundt og

rundt i en uendelighed. Wiren fra
tromlen vil kunne trække en tung last
et langt stykke ved få omdrejninger på
grund af den store wiretromles store
diameter. Hvad er så sammenhængen
til forbrændingsmotoren ?

Se tegning 3: Forbrændingstrykket er
over stempelet. Dette tryk er principielt
ens i alle motorer. Hvis dette tryk
virker på et stort stempelareal og den
store motors slaglængde er meget

Motorrad« kan læses:
En 11 70 kubiks BMW yder et max.
drejningsmoment på 94 Newton x
meter (kaldet Nm). Det giver 80,3 Nm
pr. 1000 kubik.
En 790 kubiks af de nye Triumph yder
et max. drejningsmoment på 64 Nm.
Det giver 81 Nm pr. 1000 kubik.
En 125 kubiks Honda yder et max.
drejningsmoment på 10,3 Nm. Det
giver 82,4 Nm pr. 1000 kubik.
Vi ser, at relativt pr.

motorstørrelsesenhed er
d rej ningsmomenterne næsten ens
(lille overvægt til mindre motorer).

En Nimbus har en relativ stor motor
på 750 kubik samt 22 heste. Den
trækker en sidevogn på fornem
vis. Den kan sætte i gang, den kan

lang virker det som meget tyk mand,
der presser ned på et langt brækjern.
Virkningen er enorm. Derfor kan en
1400 kubiks Harley ved to puf ud
ad udstødningen overhale en bil da
motoren er i stand til at trække en
meget høj gearing. Det giver med
andre ord en afslappet kørsel.

Hvad så fra drejningsmoment tilbage
til effekten ?
Som nævnt oven for følger
drejningsmomentet ret godt motorens
kubikindhold. I seneste MC-blad, »Das

r,y
tl



køre op ad bakker med fuldt læs
etc, d.v.s. afslappet kørestil. Med
drejningsmoment på ca. 80 Nm pr.

1000 kubik giver det Nimbussen et
drejningsmoment på ca. 60 Nm.

En 250 kubiks Honda off-roader har
også 22 heste. Da den også har
et drejningsmoment på ca. 80 Nm
pr. 1000 kubik giver det et samlet
moment på 20 Nm. Hondaens
drejningsmoment er da kun 1 13 a'f

Nimbussens (det er kubikindholdet jo
så også).

Hvis vi vender tilbage til den tidligere
nævnte kabeltromle og brækjern vil
vi se at Hondaen kun er i stand til
at vride en kabeltromle rundt med
1/3 moment i forhold til Nimbussen.
D.v.s. for en omdrejning vil den
kun kunne udføre 1/3 arbejde i

forhold til Nimbussen. For at Iave
det samme arbejde i den samme tid
skal omdrejningstallet derfor være tre
gange så stort.

Med andre ord er moment x
omdrejningstal = Effekt. Hvis
Nimbussen har 3200 omdr. pr. minut
ved22 heste skal Hondaen have
9600 omdr. pr. minut ved 22 heste. I

princippet er Hondaen lige så god til
sidevognskørsel hvis gearingen da
passer. Hvorfor så ikke i praksis ?

Det er ikke fordi, at den ikke kan få
benzin nok. Det kan nemlig hældes
ind med spande hvis det er det
man vil. Nej det er luft nok, der er
problemet. Luften er en »luftig« og
træg masse, der er svær at håndtere.
Motoren, der også er en luftpumpe
skal indrettes så mest mulig Iuft kan

suges ind. Ved fornuftig arbejdsmåde
ved Hondaens 9600 omdrejninger skal
motorens ventiler være åbne i lang tid.
Det giver problemer med motorens
pumpeevne ved lave omdrejningstal.
Motoren kan vanskelig suge og bliver
kraftløs ved lavere omdrejningstal og
evnen til at sætte gang i sidevogn med
kone og børn er ringe hvis man da ikke
vil voldtage koblingen og »file« 250
kubiks ekvipagen i gang med 9000
omdrejninger i minuttet. Kommer manv
så i gang skal man skifte gear hele
tiden for at klare modvind og bakker,
d.v.s. absolut stressende kørsel.
I princippet vil den gamle Nimbus
holde tre gange så længe
slitagemæssig. Det gælder nok
ikke 100 % i praksis, da moderne
materialer er meget slidstærke.

Store motorer med godt
drejningsmoment er »in<<. Vi kan se det
når vi er langs. Hvad skal vi også med
stor effekt når politiet har sat fotoatelier
op alle steder og eneste lovlige »kick«
man kan få i dag er »stramt gaskabel«
i en rundkørsel.
Jeg ved ikke om teksten er særlig klar
I

Hilsen Poul Petersen (medlem nr. 88)-



af Bitten & Knud Oluf:
Fortsat fra sidste nr.

Som jeg fortalte i sidste nummer var
humøret højt og vejret fantastisk efter
at BMW'en igen var repareret efter
en »lille« defekt, som efter nærmere
omtanke faktisk slet ikke skulle have
været nævnt her idenne beretning,
da det kunne give læseren indtryk af
at en BMW ikke er væsentlig bedre

.end alle andre motorcyklel hvilket alle

t;s der kører BMW på det kraftigste vil
benægte, når der er »ikke-BMW« kører
til stede.

Vi kørte tilbage til Oban og købte en
flaske Whisky, til den mest hjælpsomme
Skotte, han havde fortalt at han var
på campingferie her i nærheden. Vi
fandt ham, med Triumf 900, JEEP,
campingvogn, to store hund og kone.
Der blev straks lavet frisk kaffe og te.
George blev megetrørt over at få en
flaske whisky som tak for hjælpen. Da
jeg sagde at jeg håbede at alle skotske
mænd kunne lide whisky, så han på mig

4#^t^* hpjlAa3/ omfiying.Glenco

med øjne der fortalte mig, at det nok var
det dummeste spørgsmål han havde
hørt længe.

Vi sagde pænt farvel og fortsatte mod
Fort William, der var en lidt skuffende
turist by og regnen silede ned igen. Vi

valgte en anden rute tilbage til Tyndrum
der førte ind over den Skotske højmose,
Rannoch Moor, i 1000 meters højde.
Det er et fantastisk syn at se ud over det
nok lidt trøstesløse landskab så langt
øjet rækker. lgen fik vi en udmærket
menu på en restaurant iTyndrum.

6. Dag
Vi stod op til høj himmel og tørvejr,

hele gulvetflød med tøj der stadig var
lidt klamt efter gårsdagens skybrud.
Det olieplettede tøj ira gårsdagens
reparation blev udskiftet og whiskyen
gemt godt væk itøjet, cyklerne blev
pakket om og gjort klar til en ny plan.

rge til et besøg på

Visitor Centre,
er et stort center

på en interessant
e viser og fortæller



om den skotske klan kultur, som til

tider har været meget blodig, tænk
bare på filmen »Brave Heart«. Videre
over Fort Willian til Fort Augustus hvor
GPS'en hjalp os med at finde en østlig
rute op langs Loch Ness og op over
det skotske højland, helt uden for turist
ruten. Ved Foyers stødte vi på et meget
højt vandfald, ca. 150 m, der endte i

en stor sort gryde. Efter flere forgæves
forsøg på at lokke Loch Ness uhyret op
til vandkanten, fortsatte vi til lnvernes,
som er en temlig stor men hyggelig by,

der ligger der hvor floden Ness munder
ud i Nordsøen. Vi fandt et hyggeligt
B.8., ejeren havde næsten ikke tid
ti! at vise os tilrette , han gav os bare
en nøgle, sagde vi skulle køre vore
cykler om i hans gård så ville vi kunne

Castle på toppen, det blev dog en
skuffelse, jeg vil næsten ikke kalde det

et slot, da det først er bygget i 1846 og
bygget i en romersk stil. Stenene så ud
som vardet bygget i går. Da vi nu havde
fået skotsk mad i4 dage ville vi prøve
noget andet, det blev ltaliensk »mit
das ganze molevitten«, det var rigtig
romantisk hvor vi sad og så hinanden

', gtigt dybt i øjnene, og så var det den

se dem fra vores værelse. Grunden
til hans stress var at han skulle ud og
hente sin nye motorcykel, en Triumph
Bonnevil som skulle ind og stå ved
de to Kawasaki 500 Mach 1 også fra
først i halvfjerserne. Efter udpakning
og afslapning gik vi på sightseeing i

lnvernes, en meget flot og imponerende
by hvor floden Ness skærer byen i to
halvdele, vort mål var slottet lnvernes

ste aften hvor jeg stadig kun var 49
!!!

7.dag
Ja så er man kommet over i de

et vinslot nordvest for lnverness. På
lottet Moniack Castle blev vi modtaget

rækker. Planen er et besøg

et par gamle tanter i slottets lille butik
r der kunne smages på vin, cherry,
rmelade, grilsauce samt sauce til v_
ggis (fåremave med lever og løg).
lavede 9 forskellige vine af blomster

frugter og træsaft bla. Brik. De havde
eksport tt 12lande, blot ikke Danmark.
Efter smagsprøver fik vi en guidet tur i

produktionen som foregår efter gamle
traditioner. Vi havde heldigvis ikke
meget plads i bagagen så Bitten købte
kun en flaske lavet på Hyldeblomst (

Edelflower ), den smagte virkelig godt
der i butikken, så vi må håbe den også
smager lige så godt når vi åbner den



herhjemme. Vi blev lovet at den kunne
ligge i 5 år.

På GPS'en lagde vi nu en rute der
gik mod Sydøst, ind over det midt-
skotske Highland. En flot tur i meget
kuperet terræn og Bitten har virkelig
her i Skotland fundet ud af hvordan en
sådan >>Bambusraket<< skal køres på
snoede bjergveje, jeg kan alså ikke ryste
hende af mere. Ruten var med vilje
lagt udenom hovedvejeme og dermed

turistruterne.
Vi gjorde holdt ved Blair Castle, som

er et hvidt eventyrslot af de større som
er hovedsæde for »the Dukes and
Earls of Atholl« som er Murray-Klanens
overhoved. De har boet her siden 1269,
altså over 700 år, og som den eneste
i hele G.B. har lov til at have sin egen
hær. Vi gik en tur ved slottet og i den
store velholdte park, med store gamle
træer.

Efter endnu en optankning ca. 185
km. Satte vi kursen mod Edinburgh,
turen gik ad små snoede 1 sporede veje
med de for Skotland så karakteristiske
sten hegn på begge sider af vejen,

vi gjorde holdt i byen Pitlochry der
med sin brusende flod og bølgende
bakkedrag nok ikke uden grund hører
til Skotlands mest besøgte feriesteder,
en af seværdighederne er den kunstig
anlagte sø »Loch Faskally med et stort
vand kraftværk. Temperatu ren nærmede
sig nu 28" så når vi holder stille skal der
være en isbutik inden for rækkevide.

På indfaldsvejerne til Edinburgh måtte
vi for første gang søge efter en B+B,
de fleste var optaget, senere fandt vi
ud afatden 1. weekend i auguster
ensbetydende med det store Tatoe og
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festival, så det blev lidt dyrt at få logi, 25
pund pr nat, men kvaliteten var helt i top.

Oså her blev vi beordret til at køre vore

cykler om i den aflåste have ved siden

af drivhuset så der ikke var nogen der
kunne »pille« ved dem. Dagen sluttede
på den lokale pop over nogle Pint of
draught guinnes og noget godt at spise.

8.dag
Sol fra en skyfri himmel og ingen MC

kørsel. Vi blir i byen for at se Edinburgh

og Edinburgh Carstle, selve borgen,

som ligger på toppen af en gammel

vulkan midt i byen, kan man nemt

bruge 5 timer på, den største og mest

betydningsfulde borg i Skotland. Borgen

oser af historie, der kan sagtens bruges

flere dage på det besøg, vi tog en

guidet tur på et par timer derefter gik

vi selv rundt i de forskellige museer og

udstillinger.
Pa vej tilbage ned i byen var den

forvandlet til en myretue af folk, der

sækkepibene runger i de middelalder

agtige gader i Edinburgh, oPtoget
varede 6-7 timer og var flere kilometer

langt og folk stod som sild i en tønde

langs ruten. Hvad vi ikke var klar over
var at i Skotland lukker alle kroer og

alle kom for at se paraden af meget

forskellige aft, hvor bla.a. alle regiments-

orkestre fra det store Tatto aftenen i

forvejen spille, fordelt i hele paraden

mellem alle de skøre paradevogne. De

fleste spillede tradisionel sækkepibe
musik. Det er kræs for øregangen når

pop'er deres køkken kl 18,00 om

søndagen. Det resulterede i en anden

engelsk specialitet »Fisch and Chips«
pakket i brunt papir til »Take Away« det

blev spist på sengekanten i vor meget

fis-fornemme værelse, det er fedtet og

lugter MEGET af fisk, gad vide hvad

værten hun har tænkt næste morgen :

når hun skulle op og gøre rent L

9.dag
Turen går til New Castle, først langs

østkysten men da det ikke bød på noget

særligt drejede vi af og tog en kurs ind

i landet igen, der førte os igennem et

område der hed Lammermuir Hills, der
består af et stort kuperet lyngareal med

tusinvis atfår. Vi fortsatte ind iet meget

frugtbart område omkring Coldstream
og videre gennem Northumberland
National Park. For at finde den sidste



Kubikken- 7l

Whitley Bay, en Engelsk badeby, den
virkede meget turistpræget og kedelig til
hverdag.

10.dag
Sidste dag pa Britisk område, det er

faktisk en uge siden vi sidst har haft
regntøj på og det er bestemt heller
ikke nødvendigt idag. Vi startede

dagen med Engelsk morgenmad blot
for at konstantere at vi var bedre vant
i Skotland. GPS'en ledte os gennem
hæftig trafik og et utal af rundkørsler ind
til centrum af New Castle hvor vi tog en

ordentlig shoptur i en af de mega store
indkøbscentre med et udvalg af sko og
tøj der for alle pigers tænder til at løbe
ivand. Der brugte vi nogle timer men
burde nok have fundet noget kulturelt i

stedet, men det var lige som vi var ved
at være mætte af slotte og museer. Kl.
16,45 skulle vi være ved færgen, så det
var lidt begrænset hvad vi kunne nå.
Ved færgen kom et par dansker MC-
ister, det var de første vi havde set på
hele vores tur indtil nu.

11 .dag
Vi vågner kl. 7,00 til lidt søgang så

man skal lige konsentrere sig lidt under
bruseren.

Turen gennem Holland klares på
små veje via GPS op langs vestkysten
over den store Afsluitdijk dæmning, et
imponerende bygningsværk, videre
gennem Leeuwarden og Groningen
i 30". Ved den tyske grænse var der
ikke mere kort indlagt på vores GPS så
turen gennem Nord Tyskland foregik på
de sædvanlige Autoban ved hjælp af
»gammeldags« kort, lidt ØV.

Efterskrift.
Når man tager en Bed and Breakfeast

ferie kan man spare håndklæderne, der
er altid rigeligt. Man skal være indstillet
på at komme ind ifolks helt privat
hjem og modtage deres gæstfrihed. I

Skotland følte vi at de fleste ikke kun
gjorde det for pengene, men netop
for at få kontakt til andre mennesker,
og specielt de Skotske motorcykeliste
føler et stærkt fællesskab med andre
MC'ister, det må vi huske her i Danmark.
I Skotland er det ikke nødvendigt at
planlægge så meget hjemmefra, da der
findes B+B i næsten alle byer hvor der
findes noget kulturelt eller serværdigt.

ud til
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Det Skotske folk er meget gæstfrie og
hjælpsomme, i hvertfald når de ser man

ikke er fra England, de har en fantastisk
natur atkøre i og ikke mindst så har de
noget dejligt ø1.

Økonomi? Ja det er ikke et billigt
land at være i, nok det samme som
i Danmark, men Bitten og jeg regner
aldrig på økonomien når vi er på ferie,
så vi ved ikke hvad vores benzinforbrug
har været eller hvor langt vi nøjagtigt har
kørl, for vi mener det er irelevant når vi

ikke kan gØre en »skid« ved det, jeg vil

i hvert fald ikke undvære det »KICK«
af frisk bjergkørsel bare for at spare på

benzinen, og ved at vælge at køre på

to motorcykler i stedet for en, koster
næsten det dobbelte i benzin, men det
giver nu bare en ekstra følelse af frihed
som vi gerne vi give ekstra for.

Og så lige et par ord om GPS, jeg var
lidt skeptisk i begyndelsen og havde
da også taget rigeligt med kort med,
men netop GPS'en var skyld i at denne
ferie blev meget mere afslappende end
normalt når vi var på »langtur«. Når
vi så et skilt til noget interessant kørte
vi den vej uden at bekymre os om vi

kunne finde tilbage på ruten igen, vi

blev aldrig »væk« for os selv, vi viste
altid hvor langt der var til den nærmeste
tank (det er en fordel når man kører
på Suzuki 250 R). Hver aften lå vi i

sengen og plottede de ting ind vi gerne
ville se næste dag uden at bekymre os
om hvilken vej vi skulle for at komme
derhen. Så vi spekulere om vi skal
investere i sådant noget isenkram selv,

den vi havde med var som sagt en vi

havde lånt af lillebror Lars, og var en
af de små PDA (lille håndholdt PC'er)
som også kan mange andre ting og

som sådan ikke specielt beregnet til at
tage med på motorcykel da den ikke

er vandtæt, derfor blev den pladseret i

kortlommen på tanktasken, det kunne
så give lidt betjenings vanskeligheder
da den har en trykfølsom skærm og ikke
velegnet til betjening med hansker på.

Med visiret let åbnet kunne jeg tydligt
høre hvad den venlige mand sagde
til mig itanktasken når hastigheden
var under 60 km/t og det er jo netop i

bytrafik man har brug for at blive »talt«

rundt da der sjældent er meget tid til at
se på en skærm når der kun er 15m til {*
den næste kofanger.

Venlig MC hilsen
Bitten og Knud Oluf

som er Danmarks mest moderne
teglværk men det var nu bilmuseet vi

besøgte.
Guiden var fantastisk, han kunne

bare fortælle og forlælle og for-
tæ|1e..... historier om hver bil, han var
også den der havde skaffet de fleste
af bilerne, samt været med til at finde
dem i hele verden der bedst og histo-
risk korrekt kunne restaurere bilerne.

De havde kørt en tur med Dr. Mar-
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grethe for et par år siden i hendes fars
gamle Bentley, og hun havde udtalt at
den da var blevet rigtig pæn, men far-
ven var nu en nuance fra den originale,
og de helt nye lædersæder havde nu
heller ikke den helt rigtige farve.

Det havde de tænkt meget over, og
så fundet ud af at man kunne få den
helt rigtige farve til netop denne bil
leveret fra Rolls-Royce fabrikken, også
sæderne kunne leveres 100% korrek-

C.,, og så var det jo så let, ud med den
sofagruppe og ind med den nye.

Da de så kørte med Margrethe i år
igen, havde de pænt spurgt Regenten
om hun havde bemærket at vognen
havde fået nye sæder og en ny lake-
ring, og det havde hun bemærket, og
det var rigtigt nydeligt.

Sådan havde han historier til hver bil,
og os der ville med færgen kl 17 måtte
faktisk forlade selskabet før han var
færdig.

Han rejste rundt i hele verden og
kørte oldtimerløb i disse biler. Rolls-
Royce, Aston Martin eller Mercedes,
sådan lidt efter hvor der skulle kØres,
om det var ørken eller bjerge.

. Ejeren af Teglværket skaffede mid-

f,prne ved at arbejde 16 timer i døgnet,
og hans sommerferie faldt altid på en
Lørdag-Søndag

Den gamle konges ynglings Bentley,
som han oftest selv havde kørl, havde
efter mange år uden Konge samlet
en del støv, og husets chauffør havde
smidt en bemærkning om at den
trængte til at komme !idt ud og køre.

Straks meldte Kronprins Frederik sig
og mente at den kunne han da godt
motionere lidt, men gamle lngrid havde
straks meld ud: »At denne vogn skulle
ikke ud og køre så længe hun levede! !

Og sådan blev det.
Nu hvor hun er død er den blevet re-

staureret og stod som ny i samlingen.
Han mente at den gamle konge

havde kørt ind i samtlige murværker på
slottet, for den havde spartel over alt.

Samlingens hurtigste bi! var en
gammel Alfa Romeo (formel) vogn,
den så ikke ud af så meget, men det
hørle med i rundvisningen som det
sidste at den lige skulle startes så vi
kunne høre hvordan den lød.

lngen vidste hvor meget den kunne
køre for den kunne bare køre meget
hurtigt, jeg mener han havde været
oppe på 250Km/t , og da havde der
været mere at gøre med.

Han kunne ikke finde nøglen, så det
kunne nok desværre ikke lade sig gøre
denne gang, men en af deltagerne
kom pludselig og meddelte at han
havde fundet nøglen i brystlommen på
dukken der sad i vognen.

Så skulle der startes, det lyste ud af
mandens øjne, som et lille barn, ååå
den ville ikke, op med hjelmen, og 15
næser ned i rummet for at fejlfinde ,

Et tændrørskabel blev fundet liggende
Iøst, det var nok fejlen, men sådan en
mangecylindret skulle vel nok kunne
mangle en enkelt og iøvrigt var der
ingen hætte eller noget på så det var
nok ikke det, men så opdage en at
kablet ti! spolen ikke var på, men gik
hen og ind gennem skillevægen til
førerkabinen, men det var bare fordi
den gamle originale ikke virkede, og
der var så skjult en ny under instru-
mentbrættet.

Så blev der fundet en benzin hane i

kabinen, og der begyndte at komme
lyd på startforsøgene, og pludselig
med nogle høje skrald kom den igang,
hjulpen godt igang af en håndbenzin-

I
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pumpe der sad ved førersædet. han
gav den lidt gas og nogle skilte der
stod bag vognen drejede rundt og Fløi
til siden.

Brølet og skraldene kunne gøre en-
hver Harley misundelig.

Bjarne (ny medlem fra Bolderslev)
ps der er flere billeder på vores hjem-

meside.

AOæX grillaften 2003

Vejret var rimeligt...lidt skyer men
ellers ok. Jeg havde påtaget mig
opgaven at lave AOæf grillaften,
som så ofte lør.-.der er io efterhån-
den blevet en fast tradition.

Det er altid spændende at se om
grillen er optaget, når man kommer
til Abæk. Det var den ikke...så å med
kullet og få sat ild til. Klokken ca.
19.40 kunne jeg høre en rumlen i det

fjerne, og så var jeg godt klar over
hvad der ventede....igen i år som det
er sket så tit kom der ca. 35 personer.
Om det kun var mc'erne der rumlede
eller om det også var maverne hos de
fremmødte, vides ikke....men pølserne
fik hurtigt ben at ga på. Jeg havde
kommet godt med kul på..så mine hår
på benene forsvandt....det er varmt at
være grillmester.
Snakken gik som vanligt godt...og
alle de fremmødte var i godt humør. \-,
Jeg tror at personer som »Pascal«
& »Dres« skal til at betale lidt mere i

kontingent.....det må ubetinget være
deres maver, der har rumlet.....der var
i hvert fald plads til en »del« pølser
hos de to....(så fik i den)

Lidt sværere var det at komme af
med de sidste 5 pølser...om det var
beskedenhed vides ikke...men jeg

måtte på bedste Tivoli maner råbe
og gjalde for at få de sidste pølser
afsat....Til sidst lykkedes det...Verner
fik den...
Skuffet blev jeg dog......ingen ville ud

at bade...ikke engang vandhunden
»Pascal« havde lyst til at prøve
kræfter med det våde element..! om
det var fordi han var bange for at
synke...med alle de pølser imaven...\z
eller om det var vandet der var for
koldt...Ja vi kan kun gisne.
Tiden gik og pludselig var det begyndt
at blive mørkt og alle vente snuden
hjemad igen. Det er altid dejligt at
arrangere noget når der kommer så
fint et fremmøde.
Evt. kommentarer eller ideer
modtages gerne.....

Hilsen kim bulder.. ..
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Generøforsørnling
Søndag den 16. november 2003 kI. 14.00 på

Bovrup Gæstgivergård

Dagsorden:

I . Valg af dirigent
2. F orrnandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag

(indsendes senest B dage før generalfursamling)
5. valg: På valg er poul Madsen (ønsker ikke genvalg)

Lars Petersen
Kim Andresen

Valg af revisor
Valg af to suppleanter
Til bestyrelsen
Til revisor

6. Eventuelt

lgen i år er generalforsamlingen
for ALLE medlemmer + eventuelt
"påhæng", så vi kan få en god disku-
sion om ønsker for det næste år og
om hvad der ikke var så godt i det
forløbne år. I det forløbne år har
klubben brugt nogle penge på entre
ved et par arrangementer og de der

har været med på disse ture, og det
var faktisk en del, synes det er en god
ide da det højner kvaliteten af arrange-
mentet. Skal vi fortsætte med det? Og
måske endda udvide det med et enkelt
arrangement mere?
Hilsen Redaktøren



Arrangementer Arrangementer

November:
16. Generalforsamling På Bovrup

Gæstgivegård kl. 14.00

Læs inde i bladet.

December:
14. Julestue På Bovrup Gæstgivergård

ktr.14,00 (husk en lille pakke til20 k.)

Iønuør 04:
14. Firmabesøg hos Rødding

Bogtrykkeri ApS, Sdr Tingvej 8,

6630, Rødding kl.19,30 (der hvor vi
får Kubikken trykket) tilmelding på
7 464687 3 kræves (redaktøren)

Februar:
11. Onsdagsmøde hos Solvej og Kaj

Hansen Blomstergade 25 6400
Sønderborg, husk tilmeldning på tlf
14430306.

November:
1. Stumpemarked i Herning.

Næste nummer af kubikken kommer i uge
7 hvis alt går som planlagt.

Y.

Kom, se og oplev de
nye Tri u m ph-motorcykler!
Vi har nye på lager, til omg.
levering.

www.robertsmc.dk

Kig ind, eller ring og hør en pris -
. BEDST OG BILLIGST!

Redaktøren bliver altså SÅ glad hvis i
husker attage et par billeder når i er på
tur, og senere sender den eller et kopi til
ham, måske med et par bemærkninger.

Efterårstilbud hos Roberts MC!
Shark S 600 Air Fusion Før 1.395kr
NU 995kr.
Varme termodragter fra Held og
Larsen. Før op til 1.195kr. Frit valg nu
898kr.
Avon dæk. Nu -15% og -20%.

Smedeveenget 34 . Guderup . 6430 Nordborg

TlfJlax: 74 45 94 28

ROBCRT'
SALG " SERVICE. REPARANON


