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Næste bestyrelsesmøde aftales 
efter generalforsamlingen.

Redaktørens Firkant
Som redaktør agter jeg stadig at 
stoppe efter generalforsamling. Som 
der står andet sted her i bladet og på 
vores diskusitionsforum, er jeg villig 
til at indgå som medlem af redaktion 
på flere personer det næste år for at 
sikre en ordentlig aflevering. SMCC´s 
hjemmeside vil jeg fortsat godt styre, 
selv om jeg meget gerne også her 
ville have en eller to medlemmer som 
"bakup".

HIlsen Redaktøren

Sidste nyt:
2. Der har fra et medlem været kritik 

af indkøb af radioer til anvendelse i 
forbindelse af ture. Vi diskuterede det 
og enedes om, at der på baggrund af 
de efterhånden mange deltagere på 
vore ture var brug for disse (37 på 
Claus’ grænsetur). De rækker få km 
og  koster få hundrede kroner.

3. Redaktør Knud Oluf ville ikke afvise, 
at fortsætte hvis der kunne komme en 
form for aflastning, (fast redaktion). 
Margit oplyser, at Albion-klubben på 
Fyn kører med skiftende redaktører 
samt én, der samler. Det vil vi prøve 
at finde ud af.

4. Gule ærter på Bovrup Gæstgivergård: 
Tilmeldelse til Poul senest 10/2 (Telf. 
74 49 12 03).  Pris kr 88,- for ærter, 
pølser og flæsk samt kr. 20,- for snaps 
og øl

HUSK:
.Generalforsamlingen i Bovrup d. 

14/11-04: Kim og Lars ønsker at 
træde ud af bestyrelsen selv om 
de ikke er på valg. Suppleanterne 
“Store” Verner Jensen og Steen 
H. Eriksen indkaldes. Valg af nye 
suppleanter.
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Leder:
Der sker så meget på MC fronten i 
disse tider. Det gælder rent praktisk på 
f.eks. importør- og forhandlerområdet. 
Lobbyisterne har også travlt. Alt det 
hele går ud på, at der skal komme flere 
motorcykler ud til kunderne.
Eksempelvis går Kawasaki importør 
Carl Andersen en usikker skæbne 
i møde. Bygningerne i Galten ved 
Århus søges solgt til et konsortium, der 
ønsker at bygge et dagligvarekompleks. 
Carl Andersen har siden 1967 
været Kawasaki importør. Det skulle 
efter sigende for Kawasaki være 
verdensrekord.
Leverandør til forhandlerne bliver i 
givet fald hovedlageret i Hamborg. Så 
skal forhandlerne ikke længere bestille 
modeller hjem et halv år i forvejen. 
Bestemte modeller kan så leveres i 
løbet af en uges tid. Det bliver nemmere 
og billigere for forhandlerne og der med 
for kunderne.

Der laves lobbyarbejde for at få kørsel 
på 125 cc motorcykler med effekt på 
indtil 15 HK tilladt alene med bilkørekort. 
Det er i øvrigt tilfældet i mange 
europæiske lande. 
Desuden laves lobbyarbejde for at få 
registreringsafgiften ned fra det danske 
rekord niveau til hvad der er gængs i 
udlandet. Alt det hele gavner i hvert fald 
importør- og forhandlerbranchen.
Jeg husker en gang i 60-erne da 
MC- tilvæksten var enorm på grund af 
japanernes tilsynekomst på arenaen. 
Et medlem af vor klub deltog ikke så 
meget i euforien. Han mente ikke, at det 
gavnede os, der allerede havde  MC, at 
der kom flere motorcykler på vejene. Vi 
diskuterede det en del og kom faktisk 

frem til, at vi (til skade for os selv) blev 
for synlige i gadebilledet og blandt 
lovgiverne. Man kan vel diskutere det 
stadig væk.
Se nu på forholdene i Sønderhav om 
tirsdagen. Der har været op til 500 
stk. på den lille plads. Mange af dem 
er tyskere, der er jaget væk fra deres 
tidligere tilholdssted på grund af larm og 
racer-kørsel (som mange fortsætter med 
i Sønderhav). Den venlige indstilling, 
der har været os til del på stedet varer 
i hvert fald ikke ved på den måde det 
foregår.

De, der tror, at det bliver billigere at køre 
MC, hvis afgifterne falder kan efter min 
formodning godt tro om igen. Det bliver 
aldrig billigere. Omkostningerne lægges 
på noget andet som vi så skal betale.
Tidligere minister Svend Auken (var 
det vist) blev engang af en vælger 
mødt med glæde over, hvor billigt det 
ville blive i fremtiden at køre bil med 
brændstofforbrug på 33 km. pr. liter som 
det er tilfældet med f.eks. VW Lupo 3 L. 
Auken kvitterede med ordene: Det bliver 
på langt sigt aldrig billigere at køre bil 
(underforstået, at noget andet beskattes, 
så det bliver dyrere, da staten behøver 
pengene).

Glædeligt er det, at antallet af MC-uheld 
er faldet drastisk de senere år. Hvordan 
det så kommer til at gå med et antal 125 
cc-ere kørt af bilister er lidt spændende.

Jeg mener, at vi generelt gavner os selv 
på det lange sigt ved at holde lav profil.

Sikker kørsel.
Poul Petersen.    



-Kubikken Kubikken-4 Bestyrelsesmøde 21/04-04

Referat 
Behandlet på bestyrelsesmødet 
d. 4/10-04 hos Teddy.

Kubikken generelt:
1. Interviews, artikler m.m.
2. Forhandlerannoncer.

Kubikken specielt:
1. Medlemmers kritik af køb af Walki 

talki til brug under ture. Vi var 
oppe på 37 medlemmer til Claus´ 
grænsetur. Vi køber.

2. Lettelse af redaktørarbejdet (mulighed 
for ankermand og skiftende 
redaktører).

3. Gule ærterarrangenemt i Bovrup til 
vinter.

IT, Hjemmesiden:
1. Lysbilledaften d. 27/10 hos Teddy 

sættes på hjemmesiden.
2. Lars P, hjemmesideredaktør træder ud. 

Knud Oluf overtager.

Diverse tryk:
Ny udformning af brochure vedtaget: 1000 
stk. trykkes. Steen H. Eriksen sørger for 
det.
Trykning af love: der trykkes 100 stk.

Sidste nyt:
1. Generalforsamling planlagtes. Kim og 

Lars ønsker at træde ud. Suppleanter 
indkaldes, da de ikke er på valg. Nye 
suppleanter skal vælges.

2. Arrangementer frem til sommer 
aftaltes.

3. Nye aktiviteter drøftedes.

PP, referent.

Test: Triumph Daytona 955i
tekst & billeder: Knud Oluf.

Ja tro nu ikke at jeg har fået nyt 
arbejde, det var sådan mest ved et 
tilfælde at jeg blev tilbudt at teste 
sådan en raket på de Svenske veje 
når Bitten og jeg nu havde bestemt 
at vi ville holde ferie i Sverige i år. 

Det var forretningsfører ved MAX MC 
Import AB i Sverige  Hans Jørgen 
Eriksen der kom med tilbudet, jeg tror 
ikke der tog 1 sekund før jeg sagde 
jaaa TAAK.
Den nye Daytona virker lidt mere 
kantet i udseenet som sin forgænger 
med sine "øjne" og luftindtag, fodhviler 
og sæde er også anderledes som på 
den gamle, desuden er den udstyret 
med fuldt digitale instrumenter. Cyklen 
var malet i "Tornado rød", lige min 
smag.
Kraftværket i den nye englænder er 

"Ja her står den så!!"
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en forbedret udgave af tre-cylinderen 
på 955 ccm, vandkølet ,12 ventiler 
og digital indsprøjtning, den er gjort 
endnu mere omdrejningsvillig end den 
gamle. Max heste nås ved 10.700 
omdr og som standart er det = 150 
PS (men ikke denne), allerede ved 
8200/min er der et drejningsmoment 
på hele 100Nm og dermed den hidtil 
stærkeste Eropæriske seriefremstildt 
MC. Vægten er holdt helt 
nede på 191 kg dertil 
ligger vi så 21 liter benzin, 
det giver ca 1,4 kg/Hk, så 
derfor synes jeg det var lidt 
overdrevet med 6 gear.

Og hvad er så mine 
forudsætning for at lave en 
sådan test ? Ja næsten de 
værst tænkelige, har kørt 
på min gamle BMW siden 
først i halvfjerserne og kun 
få gange prøvet min brors (Lars´s) 
Kawasaki ZZR600.

Af denne grund bliver 
det nærmest en 
billedrepotage.
Selve kørslen foregik 
på de svenske 
skovveje hvor 
man kan køre flere 
kilometer uden at 
møde nogen form for 
trafik, og som det ses 
fik jeg lokket Hans 
Jørn ned i grøften 
et par gange med 
kammeraet i hånden, 
hvor jeg så på en lille 
rundstrækning "fyrer 
den af", og det være 

sagt med det samme, "Det 
kan den" Dens vejgreb 
er helt fantastisk, faktisk 

er jeg ikke mere så imponeret over 
hvad man ser i EURO Sport mere, 
når de kører GP. Selvfølgelig er det 
topkørere, men deres "kram" har 
altså også gennemgået en fantastisk 
udvikling i de sidste 30 år.
 Cyklen var udstyret med de sidste ny 
Conti dæk som Hans Jørgen selv lige 

Ja Ja jeg ved godt at jeg havde glemt hanskerne, og indrømmet det er 
for dumt.

Bitten og Mie sagde at jeg lignede en kattekilling der fik 
fløde, eller var det et andet udtryk de piger brugte BOB! 
BOB!
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havde været nede på Conti Drom i 
Tyskland og teste sammen med hele 
den europæriske motorpresse.
Bremserne er et kapitel for sig selv, 
jeg tog lang tid om at finde grænsen 
og den lå langt ud over hvad jeg 
havde forestildt mig der er muligt, det 
med at få baghjulet op i luften selv når 
man ligger ned, "Piece of cake", men 
jeg måtte erkende at min fysik slet 
ikke rakte til at foretage en optimal 
indbremsning, ved flere forsøg var 
deakselerationen så kraftig at jeg 
fik tunelsyn, dvs. blodtrykket bliver 
så stort i øjnene at man kun kan se 
en lille plet lige frem, så austronaut 
bliver jeg nok aldrig mere,BOB BOB!! 
Når man sætter sig op på den er 
det lige som at man tager den 
på, benstillingen er perfekt til 
mig men styret er for lavt til min, 
trods alt behersket, kørestil, selve 
overkroppen kom først i balance 
på den forkerte side af 145 km/
t. Gearskiftet gik let og meget 
præcist (jeg kører jo BMW til 
dagligt), koblingen var let at dosere 
selv om man skulle håndtere 
gasse med meget forsigtighed i 
de første 4 gear for ellers røg man 
altså bare ud på "Skovtur!!". 

De første par dage var der et "hul" 
i gassen omkring 6000 omdr. men 
det skyldes det nye udstødnings 
system som lige var blever mont. 

(orginalt R system) fra Triumph. 
Vi kørte op til Lindkøbbing til en 
stor Triumph forhandler, og fik den 
omprogrammeret. Var der nogen 
der sagde beskidte fingre? Nej da, 
man løfter sædet sætter stikket i, 
og den venlige svensker spørger 
om hvor mange heste jeg vil have, 
jeg svarer meget inteligent "ØRR", 

De digitale var let læselig, selv i stærk solskin, man 
vælger selv hvilke oplysninger man vil have vist

"Chefen" og den venlige svensker.

Det var den hurtige model, hvis der skulle mere fin trimning 
til kom der en PC foran.
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han siger om 160 ikke ville være 
passende, "ØRR Jo tak". På med 
sædet, hjelm og hansker, og sørme 
om det ikke virker, jævnt træk helt op 
til omdrejningsbegrænseren slår fra 
og der er tydelig mere mum i den og 
så vidt vi kunne regne ud tog den ikke 
mere benzin af den grund.
 Selve styregeometrien var meget 
stabil trods den korte akselafstand, 
jeg skulle bare tænke på en linie 
gennem svinget så lå den bare stabilt 
som lokomotiv uden den mindste uro 
i stellet, og jeg skal lige tilføje at de 

Cyklen blev hver aften gennemgået til mindste detalje 
med alskin special værktøj.

Bitten og jeg fik til budet om at prøve denne mega 
"monster" Triumph, men vi var begge nogle 
"tøsedrenge" og sagde pænt nej tak.

Svenske biveje er om muligt endnu 
ringere end vores i Danmark så en 
sænkning på 15-20 cm midt i et sving 
var ikke usædvanlig. Selvfølgelig 
var selve opsætningen udlagt til 
den sportlige side så man var ikke i 
tvivl om vejens tilstand uden dog at 
den føles hård, jeg vil enda mene at 
den slugte de mere moterate huller 
bedre som min bløde BMW gaffel. 
Den kraftige UP SIDE DOWN gaffel 
var ikke til at bringe til at slingre, 
heller ikke når "den" valgte at ikke 
at gå ned i et hul men simpelthen at 
flyve over, hvis det var under kraftig 
nedlægning kunne man lige mærke at 
cyklen lige rykkede 10cm længere ud i 
kurven men dækkene fangede sikkert 
astfalten igen som om intet var hændt.
Efter at vi er kommet hjem til 
Sønderjylland igen og vi lige har 
fået den fantastiske sommerferietur 
på afstand (i skal nok høre om den 
senere) kan man godt lige filosofiere 
lidt over det man lige har oplevet. 
Var det nu den cykel man selv ville 
have? Humm, nej selv om cyklen da 
er fantastisk, og man bestemt skal 
køre mindst 1000 km på den inden 
man er fortrolig med den,men jeg 
mener det ville være synd at ændre 
den så den ville passe til mine ønsker 
om en touring maskine, så hvis det 
skulle være en Triunph var STén 
nok mere mig, og 125 HP er rigeligt 
til mig, det kræver en MEGET stor 
selvbeherskelse at styre 160HP.Men 
jeg kan godt forstå Hans Jørgen er 
glad for cyklen.
Hilsen Test Teamet (Mie, Bitten, Hans 
Jørgen og Knud Oluf.)
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Sommertur juli 2004 til Normandiet 
(Frankrig)..
Poul Petersen, Nordborg
Kaj & Solveig Hansen, Sønderborg.

Dag 1: 
Lørdag d.10/7/04 starter vi som 
sædvanlig med morgenmad på 
Blomstergade. Cyklerne er pakket 
fredag aften. Målet i dag er Malmedy i 
Belgien. Det er et stort ønske for os alle 
tre, at gense vort sove og værested, 
hvor vi var for over 30 år siden som vi 
fandt ved et tilfælde.
Turen forløber helt planmæssigt og 
med kun 3 korte stop for at tanke og 
for at spise lidt. Vi er i Francopole kl. 
17.00.
Stedet ligner udefra sig selv; men 
desværre er vores kære gamle patron 
der ikke mere. Der er kommet ny 
forpagter, som absolut kun kan tale 
fransk. Vi finder dog ud af, at der ikke 
er plads til os. Vi er noget skuffede 
alle tre. Vi beslutter at, da stedet ikke 
er det samme mere, at finde et nyt 
natlogi. Vi kører til Francorchamps 
hvor Poul opsøger den 
lokale boghandler,som 
selvfølgelig kender en sød 
gammel dame, hvor vi kan 
overnatte. Poul synes det 
er lidt dyrt,han skal betale 
40 euro for en nat   medens 
Kaj & Solveig slipper med 
50. Vi bliver enige om at det 
kun er for en nat. Der er VW 
cup-race med biler på banen, 
som vi også får genset 
denne aften med mulighed 
for at sidde på tribunen 
samt gå rundt i ryttergården. 
Det vækker mange gamle 

minder. Der er også ret mange flotte 
“tekno-biler” udstyret med alskens 
musikinstrumenter og gejlet til det helt 
store. Vi slutter dagen med en god bøf 
og godt belgisk øl.

Dag.2:
Da vi ikke kunne gense det, vi egentlig 
kom for i Belgien, bliver vi enige om at 
fortsætte til Frankrig.
Det blev til 450 km motorvej, hvilket 
man jo betaler for i Frankrig, så en 
god ide er at have en let tilgængelig 
lomme, da man først holder ved en 
billetluge, og så efter et forskelligt antal 
kilometer kommer til en betalingsluge, 
hvor man skal aflevere billetten, ikke 
at det er specielt dyrt at køre her og 
vejene var meget fine, men det er rart 
at være forberedt. Vi når til Byen Eu, 
som ligger tæt ved kysten. Her finder 
vi et vandrerhjem, som ser meget 
spændende ud udefra, det minder 
meget om et middelalderslot. Vi er 
heldige at få logi for en nat.
Indenfor er det mest middelalder og 
mindst slot. Toilettet, som ikke er til 
at kante sig ind på for folk med lange 

Solvej skal have ro når hun skriver dagbog, og bukserne må heller 
ikke stramme.
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ben. Der er altså heller ikke specielt 
rent skulle fru Hansen hilse at sige. 
Pyt vi har et sovested og finder også 
et sted hvor vi kan få lidt mad. Byen 
er smukt pyntet med mange blomster, 
hvilket skal vise at være generelt de 
fleste steder i Frankrig. Der ligger en 
fontæne lige over for vandrehjemmet. 
Her henter borgerne frisk drikkevand. 
Det i hanen smager og lugter som 
kloakvand.

Dag 3:
Vi starter fra Eu kl.9.00 med retning 
mod Bayeux.
Nu går turen langs med kystvejen 
og efter bare 5-10 km gør vi holdt 
i Tre Port som er en meget smuk 
badeby. Her har de det hele. 
Fyrtårn, strand, palmer, høje 
skrænter, karruseller og caféer langs 
havnen. En typisk fransk  ferieby. Vi 
når til Bayeux kl. 15.00.
Her går vi ind for at se det berømte 
Tapisserie De Bayeux. Det var meget 
spændende. Man fik udleveret en 
håndtelefon med sit eget sprog, som 
derefter ledte os igennem hele slaget 
fra den gang. For Kaj og Solveig, som 
måske ikke har den største historiske 
viden, var dette meget lærerigt.
Vi fortsætter nu mod Cherbourg 
Octeville, hvor vi skal overnatte på 
et vandrerhjem. Dagen slutter med 
en lang gåtur ind i byen og en god 
middag.

Dag 4:
I dag starter vi fra Cherbourg. Vi 
beslutter, at vi vil køre ad de små 
veje langs kysten. Efter ca, 50 km. 
på motorvej drejer vi af mod Omaha 
Beach. I udkanten af byen er der d. 

6.6.2004 rejst en 5 meter høj statue i 
rustfri poleret stål. Denne forestiller en 
kvinde med armene strakt mod himlen. 
I hænderne har hun fredsduer. Det 
er en usædvanlig smuk statue med 
inskriptionen “Statue for Verdensfred”.
Stranden er bred og smuk og det 
kan være svært at forestille sig for 
os hvilket inferno her var. Det får vi til 
gengæld rig mulighed for næste gang 
vi står af cyklerne. Da er vi nemlig nået 

til den amerikanske kirkegård.
Jeg har i skrivende stund gåsehud af at 
se hvor ufattelig mange, der har oftret 
deres liv for at vi i Europa kunne leve 
frit. Det gjorde et  meget stort indtryk 
på os alle. Stemningen på kirkegården, 
hvis man da kan udtrykke det sådant, 
var ganske speciel. Overalt er der 
tæer  buske og græs så smukke Foran 
pladsen skuer man ud over de mange 
grave. Der er monumenter, der fulgt af 
musik fortæller om selve slaget. Foran 
monumentet er der et bassin med 
vand og åkander. Følger man stien nås 
kanten af en skrænt  hvor man skuer 
ud over havet. Vi glemmer aldrig dette 
syn. 
Turen går nu mod Le Havre. Efter lidt 
problemer med at finde vej, lander vi 
igen på motorvejen. Lige før  Le Havre 
skal man krydse 2 broer over Seinen. 
Dette er i øvrigt gratis for MC. Det er 

Omaha Beach hvor en del Amerikaner kon ind i 1944
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2 helt unikke  bygningsværker. Meget 
høje broer med flotte pyloner. Man 
mærker højden p.gr.af vinden. Sikke 
en                                  udsigt, der viser 
sig over Seinen og Pont du Normandie. 
Vi kører videre til Dieppe, hvor vi finder 
et vandrerhjem som har plads.
Værten her kan engelsk hvilket 
i sig selv er ret usædvanligt i 
Frankrig. Han gør dette snavsede og               
primitive sted til noget ganske festligt. 
Vi køber ind i et kæmpe supermarked 
til en aften (eller til det der er tilbage) 
med rødvin og ost.
Kaj skulle lige prøve at købe pølse; 
men fordi vi igen var kommet til kort 
med det franske sprog, røg de i 
skraldespanden. Ikke engang Poul ville 
spise dem. Vi kravler meget trætte til 
ro.

Dag. 5:
Den 14 juli er Bastilledag og 
dermed også fri- og  festdag for 
franskmændene. Generelt er vi 
overraskede over hvor megen 
venlighed og hjælpsomhed, vi møder.Vi 
har altid hørt  at franskmændene ikke 
var særlig gæstfrie. Det har vi ikke 
oplevet. Vi kører langs kysten mod St. 
Valeri og Berck. Her møder vi igen en 
enestående smuk natur, som minder 
meget om den vi så i Sydengland 
sidste år. Vi fortsætter mod Boulogne, 
Calais, Dunkerque og Brügge. Vi har 
set rigtig meget i dag. Smukke byer der 
er pyntede med blomster, flag, ja nogle 
huse har,  store bannere hængende ud 
ad viduerne. Overalt møder man gamle 
krigsveteraner med  deres medaljer. 
Enkelte spiller musik.
Vi slutter dagen på et vandrerhjem i 
udkanten af Brügge. Det har tidligere 
været et sted for topsportsfolk og  

huser stadig en roklub. Lige uden for 
vinduerne løber en kanal, som går  fra 
Brügge til Seebrügge. Der er en bro, 
som de store skibe skal passere. De 
er ikke bemandede, men bliver betjent 
fuldautomatisk via computer. Det er 
den eneste bro som giver adgang til 
havne i Brügge.
Da vi er uden for byen, tilbyder vores 
meget flinke og meget fortællende 
vært, at bestille mad ude fra som vi 
så vil få serveret på vandrerhjemmet. 
Vi siger tak og efter en travetur går vi 
til køjs efter endnu en dag fyldt med 
oplevelser.

Dag 6:
Så går det mod nord. Målet er Harlem 
i Holland. Efter 75 km skal Poul tisse. 
Af cyklen og ned mod en grøft ved 
siden af motorvejen går det. Kaj og 
undertegnede sidder oppe på MCen 
og venter, da vi ser at Poul pludselig 
forsvinder. Vi kan ane et par grå 
hårtotter og ser da også et par seler 

i luften. Efter et par minutter dukker 
Poul op igen med meget våde vaders. 
Det viser sig, at han er faldet i en grøft. 
Så er det lige vi spørger? Hvem andre 
end Poul, er så heldig at være iklædt 
vaders?
Vi fortsætter turen mod Antwerpen. 

Fokost "i et vejkryds" ved Haarlem Holland
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Det er en meget stor by og man bliver 
ledt ind på en ring rundt om byen. Her 
vil jeg nok mene, at køreerfaring er 
nødvendig. Det er meget stressende 
og der bliver kørt stærkt. Der var 
lige en enkelt bilist oppe og strejfe 
mit bukseben. Det selv om vi kørte 
120-130 km i timen; men vi nåede da 
heldigvis uskadte forbi byen.
Vi kører af i Deen Haag hvor vi må 
ind 2 gange for at spørge om vej. Det 
sidste stykke går af mindre veje langs 
med kanalen. Her er meget smukt med 
store blomstermarker, grøntsagsmarker 
og gamle møller. Holland er jo meget 
mindre end Danmark og har 18 mill. 
indbyggere. De bygger deres huse 
meget tæt,og den enkelte familie har 
næsten intet tilliggende. Et ganske 
almindeligt parcelhus på ca. 130 
m2 koster 4 gange så meget som i 
Danmark. Resten af jorden er dyrket. 
Man kan måske godt forstå, at de her 
ønsker at stoppe befolkningstilvæksten. 
Efter at have indtaget en i et 
supermarked indkøbt frokost på Pouls 
topbox midt i Harlem, finder vi vores 
logi kl. 15.45. Vi har kun en 200 euro 
seddel og den kan vi ikke få vekslet. 
Poul betaler med visa og efter at vi har 
pakket ud og badet tager vi bussen til  
byen, hvor vi mod et passende gebyr 
får vekslet. Derefter kan vi opleve lidt 
af byens natteliv. Det har været rart i de 
lande vi har været, at alting ikke lukker 
kl.17.30.

Dag 7:
Så er vi på vej igen. Turen går af 
små veje langs kanaler indtil vi når 
til Zeuderseemuseet. Dette er en 
helt fantastisk oplevelese. Museet 
er Hollands svar på Danmarks Hjerl 
Hede. Der er folk i tidstypisk tøj. De 

arbejder med de samme ting og på 
samme måde som i fordums tid. 
Man har fundet bevarings værdige 

bygninger rundt omkring. De er tegnet 
op, brækket ned sten for sten og igen 
opbygget akkurat som før.  
 Herfra går turen videre over 
Zeuderseedæmningen. Den er ret 
lang. Vi holder pause ca. midt på 
dæmningen og nyder udsigten både 
over Zeudersee og over Nordsøen. Vi 
fortsætter mod Groningen.
Tiden løber og vi havde egentlig 
aftalt at overnatte i Bremerförde. Det  
viste sig bare, at det kunne vi ikke. 
Hvad gør vi? Vi kan da køre til Stade 
foreslår Poul. Hvor langt er der spørger 
Solveig? Det er ikke galt. Citat Poul: 
Nej det var kun 100 km mere, så efter 
en dag med ca.500 km igen og mange  
oplevelser nåede vi til vandrehjemmet 
i Stade kl. 21.00. Her fik vi på en 
restaurant serveret en uforglemmelig 
stor og god  Argentinsk Steak.
Stade er en meget smuk by med 
meget gamle huse, der er sat meget 
nænsomt i stand,vi kom så sent at vi fik 

Udklædte børn der arbejder i Zeuderzen Museum
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ikke set så meget vi gerne ville; men da 
der jo ikke er langt hjem fra Stade, var 
det måske en  ide til en fælles weekend 
tur??
  Vi sluttede dagen  med et besøg på 
en bar hvor de spillede irsk folkemusik 
live.

Dag 8:
Hjemtur. Efter morgenmad går  det 
så hjem efter. Vi tager færgen fra 
Wischhafen til Glückstadt -                 
                        en fin tur og kører med 
vejen gennem det, som tyskerne kalder 
Altes Land. Det er en meget idyllisk 
strækning med mange frugtræer, 
kirsebær æbler o.s.v. 
Efter en kort frokostpause er vi hos 
mutter Poetzsch kl. 13.30 for at købe 
lidt ind. Vi får sagt tak til Poul for en 
dejlig uge. Der har været  meget 
oplevelsrig og sædvanen tro har han 
taget det hele med et  stort smil og et 
ukueligt humør.
Cyklerne har gået upåklageligt 
ca.3.500 km uden nogen skade 
overhovedet. Vejret perfekt, få lette 
byger, 18-23 grader, let skyet  de fleste 
dage. Vi har fået rørt lattermusklerne 
rigtig meget og  glæder os allerede til 
en ny tur næste år.

Solveig.                                                   
    
                                                     

Interview af medlem Hans Skrydstrup, 
Augustenborg.

Interviewet aftaltes 
og blev denne 
aktuelle dag. Hans 
skulle lige først 
have Ingrids bil 
gjort klar til syn. 
Det var en fin tur 
til Augustenborg 
med tilsvarende 
vejr og temperatur 
på 6 grader.
Jeg parkerede ved 

det velplejede parcelhus. Selv den brede 
låge på vejen til hoveddøren svingede helt 
præcis ud og ind ad lukkemekanismen 
uden at noget slæbte på som man så ofte 
ser. Det hele virkede ret tjekket. CD-
hylden var også fyldt op med musik fra 
den gang det var noget ved.

Jeg blev modtaget af Hans og datteren 
Laila, der er bosiddende i byen Atlanta. 
Denne er hovedstad i staten Georgia i 
USA. Af andre børn er der Henning og 
Anita. De er alle kommet godt i vej. Fru 
Ingrid var til bridge.

Hans er til daglig værkfører på Danfoss og 
har i to omgange været kraftig engageret 
i etablering og idriftsættelse af Danfoss-
fabrikker i Polen. Familien kom først 
hjem i året 2000. Der er kun godt at sige 
om dette land og Hans har efterlods holdt 
ferier her.

Der har også været tillidshverv. Bl.a. har 
Hans været formand for Blå Spejdere 
i længere tid. Som hobby ud over MC 
har der været en hel del badminton og 
cykelsport.

Hans som vi alle kender ham.
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Interessen for mekanik kommer ikke 
fra forældrene, men måske fra onkelen 
i Holstebro, der havde flere MC-ere i 
laden. I begyndelsen var motorcykel kun 
et transportmiddel. Først senere er det 
blevet en decideret hobby.  

Hans havde selvfølgelig gennemskuet 
hvad jeg bl.a. ville spørge om, så han 
havde allerede lavet en beskrivelse med 
levnedsløb. Den kommer her:

Jeg er en årgang ’46, født og opvokset 
på landet ved Holsted. Mine forældre 
var landmænd, og allerede tidligt fra 
barnsben var jeg helt klar over, at jeg 
ikke skulle gå i deres fodspor. Det 
eneste jeg interesserede mig for var 
noget med hestekræfter. Ude på landet 
der var gode muligheder for at køre på 
forskellige køretøjer. Jeg kan huske mit 
første køretøj var en BFC knallert, som 
blev ombygget til at ligne en speedway 
maskine. Og til min mors forargelse, 
købte jeg, da jeg var tolv 

år gammel, en Royal 
Enfield, som blev brugt til 
at race i vores sandegrav og 
i skoven. Derefter gik det 
stærkt med anskaffelsen af 
de forskellige MC’er. Bl.a. 
kan nævnes Viktoria, Adler, 
BSA, Jawa. 125 og 250 cc.

Som 16årig havde jeg et 
godt værksted, hvor hele 
omegnens ungdom mødtes. 
Det var lidt ærgerligt at 
arbejde så meget med 
MC, og så skulle køre på knallert når 
det skulle gå ad offentlig vej. Senere, 
da jeg var 18 år kom jeg i mekaniker 
lære, hvorefter jeg for alvor gik i gang 
med biler. På et år havde jeg 13 biler 

indregistreret. Det fandt jeg ud af, var 
den bedste måde at sælge biler på, da folk 
altid gerne ville løbe de biler, som jeg 
selv kørte i. De mente vel jeg var godt 
kørende!
Jeg begyndte så at interessere mig for 
Citroën. Der var ikke mange steder man 
kunne reparere dem, og min prestige 
bil var dengang en Citroën DS 21 
med drejelygter. Det blev også til en 
del sportsvogne med kalechetag. Den 
hurtigste jeg havde, var en BMW sports 
coupe som jeg købte en tunet motor til ved 
én fra Flensborg. Han havde boret den for 
meget op til at holde sig under 1000 cc.
Ind imellem kom der også en MC i 
stalden, men det var ikke konstant, men 
bl.a. en Triumph Tiger 100 SS. I min 
læretid som mekaniker, arbejdede jeg 
fritiden lidt på et værksted hvor de lavede 
JAP Speedway maskiner. På det værksted 
lavede vi bl.a. den speedway maskine som 
Ole Olesen blev europamester på.

Som de fleste andre unge, kom der 
så kæreste, som derefter blev til Fru 
Skrydstrup. Vi slog os ned i Augustenborg, 

Hans gør en stor pædagogisk indsats for at skaffe nye 
medlemmer i fremtiden.
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hvor hun begyndte som elev på 
Augustenborg Sygehus og jeg på Danfoss.
Så gjaldt det hus og børn, og køretøjerne 
blev indkøbt til de mere praktiske formål. 
Nemlig at kunne transportere familien 
rundt i, og trække campingvognen.
Men, en MC manglede jeg og købte så 
en Veteran MC til renovering. Det var en 
NSU Princess 350 cc . Den blev senere 
solgt til en lokal, og kører stadigvæk i 
Augustenborg. Derefter købte jeg en MZ 
250 cc, som jeg kørte på i et par år. Den 
byttede jeg så til en Yamaha RD400. En 
MC, som jeg var meget tilfreds med.

Så havde jeg en lang pause fra MC’er. 
Indtil børnene var fløjet fra reden, og 
min søn så begyndte sig at interessere 
sig for MC. Han har gået i mine fodspor, 
og er også udlært mekaniker, og købte 
som ung Harley Davidson med Stivstel. 
Den renoverede vi sammen og det blev et 
meget flot resultat, og så besluttede jeg at 
nu skulle det være min tur igen. 
Jeg købte derefter en BMW K100, som 
jeg total renoverede. Den kørte jeg så 
rundt på tre år. Her i foråret i år købte 
jeg så min første helt nye MC . En BMW 
R1150 RT. Så nu er jeg rigtigt godt 
kørende. Triptælleren har allerede passeret 
de 16000 km, efter jeg tog en tur til 
Nordkap i sommers.

Derudover har jeg også en Piaggio 
Skipper 150 cc scooter, som jeg bruger en 
del til at køre på arbejde, samt når jeg skal 
rundt i Augustenborg og f. eks til bageren. 
Jeg interesserer mig meget for 
mekanik, og det absolut min foretrukne 
fritidsinteresse. 
At køre MC er for mig livet, og en MC tur 
kan kun være for kort. Jeg har derfor ikke 
noget i mod at køre rigtig langt, og det 
må også godt gå lidt friskt. Det var Hans’ 

egen beretning.  

Største MC-oplevelse: Er turen sammen 
med Svend Christensen, Augustenborg 
til Nordkap. Denne tur kommer i bladet 
næste gang. Ellers står turen til BMW’s 
fabriksponsorerede træff i Garmisch 
med kørsel over Østrig og Svejts klar i 
erindringen.

Hans drømmer om en tur til Gibraltar 
inden alt for længe og afviser ikke en 
køretur til Cape Town i Sydafrika evt. som 
pensionist. Det passer jo udmærket med, 
at ingen angiveligt længere bliver gamle.

Det var rart at interviewe Hans. Der blev 
til sidst dækket op med brød og pølse 
med en øl til. Tak til Laila for hendes 
utrættelige kamp for at finde egnede 
billeder til anbringelse i bladet i anledning 
af interviewet.

Hans vil gerne foreslå at Geert 
Corneliussen bliver næste offer. Geert og 
Hans blev medlemmer samtidig.

Poul Petersen, interviewer. 

Hans og Svend under indledning til deres Nordkap tur. 
Det er forskellen, vi andre drømmer om det, de gør det.
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Generalforsamling
Søndag den 14. november 2004 kl. 14.00 på 

Bovrup Gæstgivergård

 Dagsorden:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
     (indsendes senest 8 dage før generalforsamling)
 5. Valg: På valg er  Teddy Sztuk 
    Poul Petersen
    
  Valg af revisor
  Valg af to suppleanter 
  Til bestyrelsen
  Til revisor
 6. Eventuelt

       Bestyrelsen

Da de to bestyrelsesmedlemmer Lars Petersen og Kim Andresen ønsker at udtræde af 
bestyrelsen indkaldes suppleanterne Verner Jensen og Steen H Eriksen.
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Kommende
Arrangementer

                                         
November:
14. Generalforsamling i Bovrup 

gæstgivergård kl. 14:00
December:
12. Julestue. i Bovrup Gæstgivergård kl. 

14:00. Husk lille pakke til 20 kr.
Januar:
 12 Onsdagsmøde ved Solvej & Kaj 

Hansen Blomstergade 25  Sønderborg, 
tilmelding kræves på telf 74646873.

Februar: 
6. Tøndeslagning ved Kaj´s MC i 

Sønderborg.
20. Gule ærter på Bovrup Gæstgivergård: 

Tilmeldelse til Poul senest 10/2 (Telf. 
74 49 12 03).  Pris kr 88,- for ærter, 
pølser og flæsk samt kr. 20,- for snaps 
og øl

Marts:
24. Esbjergtur, vi håber at kunne gentage 

med morgenkaffe ved MC-Butikken i 
Åbenrå. 

OBS VI ER FLYTTET TIL AABENRAA
Sønderport 41 
6200 Aabenraa 
Telefon 73 60 8080 
Fax 73 60 80 81  
 Åbningstider
Mandag - Fredag     10.00 - 17.30 
Lørdag                     10.00 - 12.00      

VI FORHANDLER BLANDT ANDET 

www. mcbutikken. dk

Andre  Arrangementer

Forår 2005:
Hver tirsdag Kl. 18.30 hos Roberts 
Mc eller kl. 19.00 Rådhuspladsen i 
Sønderborg

1. søndag i måneden kl. 14.30 
SØNDERHAV

3. søndag i måneden Kaffemøde i 
Egernsund ved Arno‛s pølsevogn 

Sidste søndag i måneden kl. 
14.30 KAROLINE CAFETERIA, 
Brovejen, Middelfart


