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SMCC tilbyder:
Sweat-shirts grå m. lille logo
virkelig god kvalitet.... 140,-kr.
T-shirts i str.
S-L-XL-XXL, stk. .. T5,- kr.
M er midlertidig udsolgt

Stofmærke, stk. ..25,- kr.
Klæbemærke, stk. ........ 5,- kr.
Teltvimpel, stk. . 140,- kr.
Kan købes ved SMCC's
arrangementer, eller bestilles hos
formanden på 74 49 12 03

Næste bestyrelsesmøde er iApril

Redaktørens Firkant
Som pålagt af general-
forsamlingeh, har jeg nu lavet
et punkt på www.smcc.dk der
hedder "Klub medlemmer",
hvor medlemerne er oplistede,
man kan selv til og framelde
sig denne liste ved at gå ned på
"Login" skrive sit medlemsnavn
og medlemsnr, "Klik" derefter på
"Dine adresseoplysninger" husk at
trykke på "Rediger" hvis man har
ændret noget.

Leder:
Bestyrelsen har holdt det første møde efter
generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmerne har ud
over kerneområderne delt andre
arbejdsområder imellem sig således.. VernerJ.: Er kontaktperson vedr.

arrangementer (CIaus Hansen hjælper
gerne).

. Steen H E: Er kontaktperson vedr.
markedsføring og kontakt til trykkeri.. Poul P: Generel kontakt til
medlemmerne, medlemshvervning. v. Teddy S: Kontaktperson vedr.
Oldtimerløbet i Gråsten.. Knud O P: Forhandlerkontakter. Margit C: Referater og føring af
protokol. Assisterer ved klubblad.

Vi håber, at medlemmerne hjælper lidt til,
hvis der er et behov.
Ud over det har vi fastlagt en stor del af
sæsonens aktiviteter.
Medens jeg skriver, er halvdelen af
de tre vintermåneder allerede gået og
aktivitetsplanen er n ødvend ig,
Sæsonen starter med tøndeslagning
fastelavnssøndag d.612 hos Kajs MC.
Medlem Peter Juhler ordner som altid
tønde, slik og det hele.
D.2012 er der i forbindelse med gule ærter
på Bovrup Gæstgivergård arrangeret
foredrag om smØreolie ved olieekspert
Holger Hansen som vil forklare hvilken 

-type olie man med fordel kan andvende
til ældre cykler og hvilken man bør
anvende til nyere og hvad der er forskel
på de forskellige typer. Den, der ikke er
interesseret i det hyggelige samvær ved

Bestyrelsen iS.M.C.C.
Formand: PoulPetersen Rugløkke 16 6430
Nordborg llf .74491203
Email: pp@eucsyd.dk
Kass e re r : Tedd y Sztu k, Torn h øjvej 25, Tombø|, 6200
Abenrå, tlf .74 68 58 20.
Email: familien-sztuk@mail.tele.dk
Best. medl.: Margit Christensen Tanslet (protokol-
fører)

Email: roadrunnerl @mail.tele.dk
S.M.C.C. - Giro 7 15 33 25.

Best. medl.: Verner Jensen XongensgaOe SZ Stotig
6ZO0 AOenrå (Tur koordinator)
Best. medl.: Steen H. Eriksen Deirnæsvej 11g Hoptru
6100 Haderslev (Markedsføring og trykkeri )
flf. 74575855
Email; steen-vivi@mail.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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"Gule Ærler" kan nøjes med at komme kl.
14,00.
Vi ender med at få ca. 20 arrangementer
i 2005
Vor brochure om klubben reviderer
Steen lige som han også arbejder med
revision af klubbens love så de er parate
til vedtagelse på generalforsamlingen i

november.

Godt nyt år. Poul Petersen.

\e,eneral&rsamling i SMCC på
Bovrup Gæstgiveigård d. l4'llI-04
kl. 14.b0

Der var mødt små 30 medlemmer.
Revisor Peter Høy meldte afbud på grund
af sygdom. Revisorsuppleant Claus
Hansen blev adviseret og var på pletten
tidsnok til at revidere regnskabet. Han
godkendte dette.

Vi startede med dagsordenen ifølge
udsendte ounkter.
A: Valg af dirigent:
Generalforsamlingen valgte Hans-Werner
Wolff.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen
var rettidig indkaldt.

B: Formandens beretning: Denne
-rdkendtes.

\rb s entli gste punkter :

1 .Bestyrelsesmedlemmeme Kim
Andresen og Lars Petersen ville træde
ud af bestyrelsen selv om de ikke var på
valg. Ingen af os har noget ud af at lave
problemer af det. Suppleanterne Verner
Jensen og Steen H. Eriksen adviseredes.
2.Der havde været 16 arrangementer.
Langt de fleste velbesøgte. Største
deltagelse var Claus Hansens grænsetur og
KimAndresens »Pølser i Åbæk«.
3.Diskussionen om vor synlighed onsdage
blandt andre MC-ister på stranden Åbenrå.
Der konkluderedes: Vi har ikke vundet

hævd på den anvendte parkeringsplads.
Vi kunne finde et alternativt sted (f.eks.
på en nabotankstation). Men det er også
problematisk fordi vore medlemmer også
gerne vil snakke med de øvrige MC-ister.
I øvrigt er SMCC-medlemmers foretrukne
mødested Sønderhav tirsdage og søndage.
Konklusionen blev følgende: Vi bibeholder

og bestvrelse i videst mulig omfang at

Vi lever i et frit land og foik må vælge
hvad de vil.

C: Kassererens beretning: Denne
godkendtes.
Væsentligste punkter:
I .Indtægter kr. 1 9.866,-. Udgifter
kr. 22.095,-. Underskud kr. 2.229,-.
Opsamlet formue i penge på kr. 22.954,-
. Lagerbeholdning pil ca. kr. 10.000
afhængig af opgørelsesmetoden. Som
berørt på generalforsamlingen sidste år
hvor der også var underskud, har vi valgt
at bibeholde aktiviteten med at betale for
medlemmernes entrd på museumsbesøg,
pølser i Åbæk, julestuearrangementets
fortæring samt tilsvarende for
generalforsamlingen. Formuen kanaliseres
således tilbage til medlemmerne.
Argumentet for det kalkulerede underskud
er, at vi faktisk har mange penge i forhold
til klubbens størrelse. Når et realistisk
niveau for formuens størrelse er nået, kan
vi overveje situationen.
2.Kontingentet bibeholdes på nuværende
niveau.
D: Indkomne forslag: Ingen.
E: Valg af personer:
1.På valg til bestyrelsen var Teddy Sztuk
og Poul Petersen. Begge genvalgtes.
2.Yalg af revisor: Peter Høy genvalgtes.
3. Som nye bestyrelsessuppleanter
valgtes William Petersen (509) og poul
Christensen(292). William og Poul er så
på valg næste garLg.
4.Klaus genvalgtes som revisorsuppleant.
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F: Bventuelt:
l.Gaver til højtider: Der gives til 50
og75 års fødselsdage samt sølv- og
guldbryllupper (og selvfølgelig diamant-
, krondiamant-, jern-, atombryllup (75
år) o.s.v.). Bare man har interesse for
motorcykel.
2.Bestyrelses suppleanter og
bestyrelsesmøder. Der vedtoges,
at suppleanter ikke deltager i
bestyrelsesmøder; men at de holdes ajour
ved fremsendte bestyrelsesreferater.
3.Redaktørens ønske om at stoppe som
redaktør: Der var ønske om fremskaffelse
af »et føl«. Redaktøren stiller til næste
bestyrelsesmøde forslag til plan for
fremtidig fremstilling af Kubikken. Knud
Oluf vil i fremtiden gerne være behjælpelig
i form af atvære en slags produktionschef
(opsætning af færdigt stof (gjort af andre)
til trykkeklarr blad).
4.Flere medlemmer bedes sende indlæg
til Kubikken. Større forfatterkreds er
altid ønskelig. Redaktøren sætter en
retningslinie i bladet vedr. stof, billeder
m.v. Det er ufattelig nemt.
5.Hvervning af nye medlemmer: Er vi
interesserede i f.eks. stande til byfester som
en slags hvervekontorer med udstillede
motorcykler. Vi drøfter det i bestyrelsen.
Unge mennesker savnes i medlemskredsen.
6.Revision af vore love (eller hedder
det vedtægter). Under dette punkt
foresloges vedtægtsændringer til
afklaring af paragraffernes mening.
§6 giver eksempelvis tvivl. Vælges
formanden af generalforsamlingen eller
vælges han af bestyrelsen under dennes
konstituerin g. Medlemmerne ønskede
på generalforsamlin gen at formanden
vælges her. Bestyrelsen kommer i følgende
nurme af Kubikken med forslag til
vedtægtsændringer. Det bliver så betids,
at ændringen kan besluttes på næste
generalforsamling.

Poul Petersen. Referent.

Sydslesvigsturen d. 2519-04.

Turen alrangeres normalt af poul Madsen
og løber af stabelen i oktober. Denne galg
var det så i september. Poul var forhindret
og undertegnede arrangerede afden
grund.

Der var i Kruså mødt l9 mennesker op
fordelt på 17 cykler.
Vejret var godt fra om morgenen;
men der kom en del skyer omkring yz.-
mødetidspunktet kl. 10. Jeg omdelte
turbeskrivelse med landkort på bagsiden.
Vejrmeldingen havde lovet udbredt regn
fra om eftermiddagen. Vi var lige nået
over på den anden side afgrænsen hvor
vejen var våd fra tidligere regn; men
himlen holdt tæt.

Første stop var hos MC-forhandler
Wilhelmsen i Oversø. Det var et sandt V.
eldorado af motorcykler, vi aldrig ser i
Danmark. Eksempelvis var der en MV
Agusta »Brutale« til den nette sum af
over 13.000 Euro. Det kan man så gange
med måske tre. Cyklen er en såkaldt
Street Fighter, d.v.s. uden kåbe eller
ekstraudstyr. Den er meget lille men
ganske fræk med 130 HK.

Næste bestemmelsessted var den 46
kv.km store vest frisiske ø Nordstrand,
hvor madpakken skulle indenbords. En 3



km lang dæmning med vej forbinder øen
med fastlandet. Husum er nærrneste større
by.

Lidt lokalkendskab var godt, så derfor
accepterede medlem Jens Stit6 atkøre
forrest og dermed lede os på rette vej. Jens
bor i omegnen af Tarp og er således nogen
lunde stedkendt. Nordstrand nådes uden
problemer. Midt på dæmningen begyndte
dØvregn at melde sig. Vi fortsatte ud til

§ordhavn hvor i øvÅgtfærgen til øen
Pellworm lægger til. Klokken var vist
blevet ca. 12. Vi spiste madpakken her
på Nordhavn. Regnen var holdt op inden
vi kom frem og der var tørvejr resten af
tiden.

Vi ændrede planen lidt. Opholdet i
Tønning sløjfedes og vi fortsatte direkte til
Eiderspernverk. Direkte er så meget sagt.
Jens kom heldigvis lidt ud af tur for ellers
var vi ikke kommet gennem en masse små
landsbyer incl. den hollandsk udseende by
Frederiksstad med kanaler og dæmninger.
Denne by er anlagt og indviet af

E ider sp e.rrw erk v e d Ej derens u dl ø b

hollandske religiøse flygtninge (såkaldte
arminianere) i 1621" De fik området som
et fristed af danskerne, da området var
dansk den gang. Hollænderne var dygtige
til at dyrke og forædle marsken og var
faktisk indbudt. De rejste igen, da de ikke
fik indfriet hvad der var dem lovet.

Eiderspernverk nåedes og her fik flere

af os kaffe og pølse. Dette »Werk« er
et dæmningsanlæg bygget i 1963 til
1973 i tilknytning til Ejderens udløb i
Nordsøen. Anlægget er et kæmpemæssigt
digeanlæg langs en stor del af kysten
med motordrevet afspærringssystem
i flodmundingen, så Nordsøen ved
stormflod forhindres i at oversvømme
marsken med alvorlige føIger, som man
tidligere så. Dette er hvad jeg har fået
fortalt. Jeg håber ikke, at det er forkert.

Hjemtur ved godt 16 tiden. Farvel- pause
blev holdt mellem Husum og Flensborg.
Nogle ville med ud at spise i Flensborg.
Andre ville direkte hjem.

For Claus, Anne, Solveig, Kaj og
undertegnede endte turen med besøg på
græsk restaurant. Man skal passe lidt på
med det, for den bestilte ø1 serveres * en
ouzo (hedder den vidst) en græsk snaps.
Den får man gratis af restauranten og til
sidst en anden gratis gibbernak dog af
mild karakter. Af den grund tog vi god tid
med en del dessert og kaffe efterlods. Jeg
var først hjemme efter kl. 21 (med kørsel
i finregn).

Tak til Jens Siitd for assistancen med
et lede os på vej og tak til Kolding- og
Vejlefolkene for at de kom den lange vej.
Jens har lovet atlave Sydslesvigfuren
næste år (hvis Kawasakien stadig kan køre
til den tid oplyste han).

Hilsen Poul Petersen.
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lnterview:
Geert Corneliussen
var anbefalet som
næste offer af Hans
Skrydstrup.
Geert bor i Fjeldby
på Sydals. Det
var en fin køretur
der ned. Det gik
fra Nordborg over
Ketting, Tovrup,
Jestrup, Tandslet

over Lysabild til Fjeldby. Det er en
rigtig MC-rute, der desværre foregik i

bit.
Geert bor i en landejendom hvilket
viste sig meget praktisk. Der var
en del liv i huset af egne børn samt
folk ude fra. I stuen var det mest
iøjnefaldende en flotte røde Ducati
916 fra midten af 9O-erne. Det er
den ultimative Ducati med vandkølet
motor og enkelt svinger til baghjulet.
Længere inde i stuen stod en rigtig
racer: En YamahaTZ 250 cc med
næsten 90 heste. Vægten af sådan
en karl er kun 112 kg. Yderligere
vægtbesparelse kan næsten kun
komme fra føreren.
Geert er godt 50 år, født på
Nordsjælland, uddannet både som
laborant og ingeniør. Børnene er
21, 17 og 12 år. Eneste pige er den
yngste. Gert blev for et par år siden
enkemand efter en tragisk ulykke,
men er dog igen engageret. Han er
naturligvis helt uimodståelig som
ejermand af 25 motorcykler (viste det
sig). Han er også engageret i klublivet
som medlem hos os, som kasserer i

MC Sydals, medlem iden engelske
Yamaha TZ klub samt som medlem
i den danske Ducati Klub. Der er et

svagt hjerte for to-taktere. Der er en
særlig form for knald i disse.
Entr6 i Sønderjylland skete for 17 år
siden af arbejdsmæssige grunde.
Først hos Sønderborg Plast i

Vollerup og senere på Danfoss med
computerrelaterede opgaver i lT-
afdelingen.

Hvor kommer så motorbacillen fra?
Faderen var landinspektør (kaldes visr
geodæt). Så det er ikke nogen direkte\2,
professionel forbindelse. Alligevel
kommer der noget fra den kant. Geerts
far var interesseret i baneløb og de
besøgte ofte Roskilde Ring med især
Formel lll løb. På denne ring kørtes
også Formel I med deltagere som
navnkundige Stirling Moss. Banen blev
nedlagt omkring 1904.
Entreen på 2 hjuls fronten skete med
en noget halmet Velo Solex til 25 kr.
Den blev sat i stand og han lavede
alt selv. Senere som 18 årig fik Geert
foræret en NSU Max. Den var uden
papirer og kunne ikke køre. Han
reparerede også denne selv og Geerts
mor tog turen rundt på Nordsjælland
for at finde papirerne til den og fandt
dem.
Sportslige aktiviteter: \z
Der er simpelt hen så meget, at der
ikke er plads til det hele i bladet. Kort
fortalt er det således:
Geert begyndte på at køre motocross
med flere maskiner. Der var BSA
C15 scrambler på 250 cc, Greeves
Challenger 350 og 250 cc. Faderen
kom også igang med motocross på
Greeves Challenger. Så var der i

anden omgang Suzuki RM 370. Løb
foregik hver weekend. Det endte
med brækket kraveben efter styrt på
Højbjergbanen med efterfølgende
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skadestuebesøg. Alt i alt blev det
for meget. Bare al den rengøring,
reparation m.v. som det krævede.
Der kom gang i road racing. Det skete
med en Yamaha TD 2 købt af den da
navnkundige kører Allan Rasmussen.
Der var også noget med 125 cc road
racer hvor der blev kørt gennem 4-6
år- mest i Sverige. Vælteture gav det
også. Efter en pause på 8-9 år med

.familieetablering skete der nyt.

$pt var i 1981 bilrace med en Mallock
racer (se billedet). Mekanikken er som

Lotus Seven. Motoren er en 1000
cc Cross Flow type på 100 HK. Hele
bilen vejer kun 400 kg. Pris 10.000 kr
i England ved selvafhentning. Der var
så knald for pengene. Hertil kom en

$ercedes kassevogn til transporten.
Uleert lavede alt selv. Det var heller

ikke noget problem idet problematiske
elektroniske tingester ikke eksisterede.
Alt blev skilt ad hver vinter. Om alt det
hele har været dyrt? Nej egenilig ikke
da der blandt ligestillede foregår køb
og salg, så det går meget lige op. Den
gang var der ikke nogen motorcykel.
Så kom der gang i MC-erne igen
noget nyt måtte altså ske. Det har vist
sig svært at sælge noget af det igen.
Der var: Kawasaki KH 500, Kawasaki
H2, Kawasaki 350 og 250 cc (alle 3

cylindrede to taktere).
På plade er der i dag bl.a: En Yamaha
RD 350 bygget om med effektpotter
og det hele, Honda CB 750 F2
California som ny, Honda CBX 1000 6
cylindret (god til daglig brug), nævnte
Ducati, Husaberg cross / offroad på
650 cc. Geerts far lever ikke mere
og hans Honda CB 750 K7 står i

værkstedet. Han havde ikke ligget
på den lade side: Spanienstur, til løb
på Ungarns Hungaroring, Nordkaptur
mm.

Geert havde en
sjov oplevelse:
Der var et sted en
hel masse MC-
kram til salg. Der
var en dame, der
skulle have en
masse solgt inden
manden kom hjem.
Det stod ude på
plænen i mere eller
mindre god stand.

Det viste sig at manden arbejdede ved
vejvæsenet og havde opsyn med et
stykke vej. Hvad der lå af uafhentede
ting kunne han tage sig af. Der var
meget, bl.a hele motorcykler uden
forhjul. Det var simpelt hen uafhentede
skader. Nu ville konen have det hele
væk.
Større rejser: Geert var i USA hos
lillebroderen. Nærmere betegnet
mellem Los Angeles og San Diego.
Der deltog 4 mand fra MC Sydals.
Broderen havde indkøbt MC-er til alle
til lejligheden. Der var så varmt, at T-
shirt alene var for meget.
Man forstår godt flyselskabernes
problemer. I 1991 kostede
returbilletten 7500 kr. Nu er prisen ca.
3600 kr.
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Og så nu:
Dagens værkstedsforhold er gode. I

det med gulvvarme opvarmede rum
står en 4 cyl. Yamaha 500 cc 2takt
sportsmaskine, en 4 cyl. Suzuki RG
500 racer, samt et Honda CB 750 cc
under opbygning til en MM model (se
billede på forsiden).
Turene med den bedre halvdel
foregår i dag på den 6 cylindrede
Honda. Egoistturene til bl.a. GP race i

udlandet sker på Ducatien.
Geert anbefalede Henning Nielsen,
Ærtebjerg som næste interview offer.
Efter Henning vil vi udvælge den
næste så vi kommer ind i nye kredse
af medlemmer.

En MC tur, "Turen går til
Nordkap".

Endelig er det lørdag morgen den 3, juli
klokken er fem, vækkeuret ringer og så
er det bare ud af kanen og blive klar til
atkøre kl. 06.00. Turen er planlagt til
at gå til Nordkap via Sverige, Finland
og så følge Norges nord og vestkyst
tilbage til Danmark.

Vi er et par MC entusiaster fra U
Augustenborg som uafhængig af
hinanden havde planlagt at tage en
tur til Nordkap, i vores snak omkring
turen fandt vi ud af at vi kunne da lige
så godt følges. Dato og tid blev fastsat

Poul Petersen.

Den traditionsrige
J ulestue
på Bovrup
Gæstgivergård d.
12. december.
Der var mødt 15 voksne
og 5 børn tiljulegaver,
æbleskiver og glØgg.
Børnene kikkede spændt
på julemanden. Senere prøvede de
at bytte kædespray eller hvad de nu
havde fået til mere anvendelige ting
blandt deltagerne.
Snakkelysten var
stor, så der gik over
et par timer.
Poul.

KLAR-F,4RDIG-START!!

til at være den 3. juli 2004 kl. 06.00,
derudover var der ikke mange aftaler.
Dvs. vi er to som følges, vi har hver
især hvad vi skulle bruge, så som telt
kogegrej mm.

Detaljer om turen ville vi tage fra dag til
dag for ikke at komme til at hænge i en
plan, som vi kunne få problemer med
at overholde og måske ikke fik set det,
som vi mødte af interessante steder



undervejs. Og så måtte der gerne
være udfordringer, men sidst og ikke
mindst, atkøre MC en hel dag og bare
fortsætte den næste dag, det var også
målet.

Tiden nærmede sig så MC'erne blev
gjort klar med olieskift og nye dæk. Det
med et sæt nye dæk viste sig senere at
være en rigtig god ide, idet der kun var
35% slidbane tilbage da vi kom hjem Vi

yalte med flere undervejs, som havde
problemer med nedslidte bagdæk og
ingen mulighed for at få dem skiftet.

Afrejsen 'forløb som aftalt vejret var
fantastisk, vi havde planlagt turen til at
gå via den nye Øresunds bro til Malmø,
dels for at se broen og dels for at
bekræfte os selv i, at vi var på MC tur
og ikke på sejlerferie.

Lørdagens mål var Gåvle som ligger
ca.100 km nord for Stokholm, dertil
var der 1100 km så havde vi ligesom
fået godt startet. ! Gåvle overnattede
vi på en Campingplads som godt nok
var lukket da vi kom, men bommen
var ikke sat over og vi så der var god
plads, så

5)t en sod
myggene for
teltet.

Den følgende dag fortsatte vi turen
op langs den Svenske kyst , det var
en smuk tur med en god variation af
fjorde sØer og store skove. Målet var
at komme til den Finske grænse, hvor
vi valgte at blive i den Svenske by
Haparanda, her overnattede vi på en af
Sveriges rastepladser som generel har
en god standard, der er toilet, vand og

el. Efter en god nats søvn fortsatte vi
turen, krydsede grænsen til Finland og
satte kurs mod finmarken i det nordlige
Finland. Turen gennem Finland var
en meget bedre tur, som vi havde
regnet med, vejene var fine, vejret var
pragtfuld og naturen var billedskøn, og
så var hastighedsgrænserne de fleste
steder 120 km. Op gennem Finmarken
er afstandene store, vi passerede
mange søer hvor der lå vandflyvere,
om det var Taxier eller nødberedskab
fandt vi ikke ud af.
Da vi kom til den nordlige del af
Finmarken, spurgte vi en lokal
købmand om de kunne anbefale os
at tage en genvej over til den Norske
grænse hvor målet var Kirkenes. Hun
kiggede på os og sagde det kan i

godt, vejen er asfalteret. Ved at tage
denne genvej kunne vi afkorte turen
med ca. 400 km. Vi kørte frem til
vejen hvor der var et stort skilt som
fortalte åbningstiderne på grænsen. Vi
beregnede, at det kunne vi nå og satte
i gang. Det viste sig at være et godt
valg, vejen var lille og smal med en
masse huller, men der var asfalt hele
vejen. På denne vej blev vi mødt af en
masse Rensdyr, de havde tid nok til at
gå på vejen, og det var deres vej, så vi
kunne bare vente, hvilket vi så gjorde.
Vi nåede frem til grænsen, der var ikke
et øje der så, det med åbningstiderne
kunne have været lige meget.
Norges nordøstligste by hedder
Kirkenes, byen ligger ved grænsen til
Rusland og hvis man har planer om
at tage til Rusland, er det den eneste
grænseovergang der er mellem Norge
og Rusland. Man kan også købe et
visum for et par dage, den koster
mellem 800 og 1200 kr. afhængigt
af hvem der sidder og udsteder den.



Det var ikke i vores plan, så vi blev på

Norsk grund.

Vi fandt en fin campingplads, hvor
vi satte teltene op, kørte derefter ind

til byen hvor vi flottede os og købte
dagens menu, det kostede 155 kr. men
havde vi i stedet for taget ala'carte
retter havde det kostet over 300 kr. vi

syntes det var dyrt, men maden var ok.
Om aftenen havde vi aftalt at køre ud

for at se det yderste punkt Norge har
på landkortet mod øst. Stedet hedder
Grænse Jakobs, det var noget af en
udfordring atkøre derud, der var langt,
meget langt og så var der vel ca. 30
km med elendig grusvej. Endelig kom
vi derud, stedet ligger helt ude ved
Barentshavet, der hvor U båden Kursk
forliste.
På turen frem og tilbage kørle vi langs
med en Elv, som nogle steder kun
var 5 meter bred og midt i elven, og
der hvor det var dybest, gik grænsen
mellem Norge og Rusland.
Det var forbudt at fotografere de
Russiske installationer og ej heller
vagterne, en oveftrædelse koster ca.
5000 kr. kontant afregning.
Ude ved Grænse Jakobs talte vi
med nogle norske soldater som
nød tilværelsen, de fortalte at de i

den sidste tid af deres værnepligt
kunne søge om at komme på nogle
vagtposter, og vagten ved Grænse
Jakobs var at betragte som et
loppetjans, hvilket de var godt tilfreds
med at have fået. Vi kom godt tilbage
til campingpladsen, det var dejligt
lyst og så var det bare med at finde
soveposen frem og blive klar til næste
dag.

Målet for denne dag var Nordkap, vi

startede tidlig og rullede hen over den

skønne Nordkap-slette Undervejs
blev vi mødt af skilte som pegede
mod lshavet, det kunne vi godt
forstå, idet der var sne på alle klippe
toppene og i de højtliggende sØer var
der små isbjerge, det var en meget
fascinerende oplevelse.
Da vi kom til byen Lakselv som er
en berømt fiskested og stedet hvor
lystfiskere betaler kassen for at få lov til
at smide snøren i vandet, vel at mærkdg
når hele udstyret er blevet discinficeret,
og dette for at undgå at overføre den
smitsomme lakseparasit som er i nogle
vandløb.

I byen tankede vi op, fik købt noget
proviant for ingen af os vidste hvad
der ventede os. Fra byen og til
Nordkap var der små 200 km, det var
en spændende tur, men efterhånden
som vi nærmede os Nordkap blev
det koldere og mere og mere tåget,
blæsten tog til og Mc'erne måtte køre
med 15 graders slagside og vi måtte
være forberedt på at styre kontra,
hvis der var en klippe som ville give
læ for vinden, for så kan sådan nogle
tohjulede køretøjerjo godt flytte sig en
del. L

Det var en fascinerende tur, og her
mødte vi alle de andre som også
havde Nordkap som må|. Vi så en
som kom løbende med rygmærke
Nordkap, en del kom på cykel og en
kom på rulle ski. Og tro det, en kom
på en gaffeltruck med flag, rotorblink
og teksten »Turen går til Nordkap«
gaflerne var afmonteret og i stedet var
monteret en stor kasse, det var vel
bagagen.



En sjov oplevelse var at, vi mødte en
Yamaha knallert med en stor kasse
bag på af den type som Pizza budene
bruger, her stod »Nordkap og retur«,
jeg ville gerne have talt med fØreren,
men jeg kunne ikke stoppe idet det var
mellem to tunneller, der var en del trafik
og vejen var smal, så det lykkedes
ikke for os at møde ham igen. Men jeg
regner med at det er ham som for år

, tilbage skrev en artikel i Yamaha bladet
t5m atkøre til Nordkap på en Yamaha

knallert. Jeg husker artiklen sluttede
med en lille fortælling om, at han ville
gøre det igen på samme knallert.
Nå men efter at vi havde betalt de
forskellige afgifter, kom vi frem til
Nordkap, og da MC'erne var forsvarligt
bundne med barduner og vejere,
hvilket var nødvendig for at undgå at
de skulle vælte i stormen, og vi kunne
slappe af kom og følelsen. »Jes vi er

her«

På Nordkap ville vi blevet mindst en
nat over for at opleve midnatssolens
vandring, men på grund af det
ekstreme dårlige vejr, og ifølge
personalet var der ingen udsigter til
at det skulle forandre sig de næste
par dage, besluttede vi os for at drage
sydpå igen allerede den samme
dag. På denne måde kunne vi så få
oplevelsen af at køre kl. 24.00 og
stadigvækføle det var dag.
Da vi havde set hvad der var at
se i Nordkap centeret og taget de
traditionelle billeder,kørle vi mod syd
igen og drejede så fra på Nordkap-
sletten med retning mod Lofoten, men
første mål var at finde et sted at sove
hvor det var lidt mere stille som på
Nordkap. Vi fandt en dejlig rasteplads
ved en flod og her slog vi lejr, lavede
mad så både myggene og os kunne få
noget at spise, efter at opvasken var
klaret i floden, tænderne var børstet
samme sted, var det godnat ole.

Den næste dag fortsatte vi over
Nordkap-sletten, det var en fantastisk
tur, med endeløse veje i højder fra
400 m til 1000 meter over havet, der
var kun ganske lidt vegetation og kun
ganske lidt dyreliv, men der var masser
a'f søer, som havde små isbjerge, det
var utrolig flot.
Hen på aftenen kom vi til Lofoten, hvor
vi ledte efter et godt sted at slå lejr,
Lofoten er noget helt for sig selv, vi
så nogle steder med søer, klipper og
bevoksning, så man skulle tro det var
små Japanske haver der var anlagt
og som havde et vandspejl sa blank
så blank, det var så billedskøn, og kan



derfor ikke beskrives, det må og skal
opleves.
Vores overnatningssted var helt
speciel, det var i en Birketræslund
hvor træerne var bevokset med noget
mos, det ligner det grå vi i Danmark
bruger til kirkegårds kranse, og som
gjorde at alt så meget gammel og lidt
spøgelsesagtig ud.
Ved skovsØen kunne vi foretaget
vores opvask og tandbørstning. Da vi

ville til og finde soveposerne frem ca.
kl. 01.00, og det var stadigvæk helt
lyst, kom der nogle lokale beboere
som skulle ned for at fiske i søen. Vi
snakkede med dem og de fortalte os,
hvad de ville anbefale, at vi skulle
se på Lofoten. Der var også et par

unge som foftalte at de lige havde
været til Musikfestival i Roskilde, min
kommentar var, det var da langt væk
hvortil de svarede, alt ved os er langt
væk, den nærmeste musikfestival vi

kan komme til er i Molde i syd Norge
og der koster øllerne 10 gange så
meget som i Danmark, så derfor tager
vi gerne turen til Roskilde.
Den følgende dag kørte vi turen
over alle Øerne på Lofoten og endte
i byen A, vi spurgte en lokal beboer
om hvorfor det hedder A, hvortil han
svarede det, er det sidste bogstav i

alfabetet og det er det yderste sted
du kan komme her på Lofoten, at det
er det yderste sted, kunne vi også
både se og føle, vejen sluttede ganske
enkelt.
For ikke at skulle køre hele vejen
tilbage tog vi en færge over til
fastlandet, en meget flot tur i

skærgården, jeg var glad for det ikke
var tåget, for hvordan kunne de så
finde søvejen.

Herefter var retningen sat mod
Trondheim, men vi skulle først finde et
sted at sove, det viste sig at være lidt

svært eller også var vi for kræsne, til
sidst kørte vi ind på en campingplads
som godt nok var lukket, men lige som
sidst var bommen ikke nede, så vi slog
teltene op uden problemer.
Den næste dag passerede vi
polarcirklen endnu en gang, fik taget de
obligatoriske billeder. Vi talte her med
en del andre motorcyklister bla. et ungl:-
par fra Torino i ltalien, de havde kørl på

Mc. hele vejen, og haft en masse regn,
og nu frøs de som små hunde.
Vi talte også med nogle Tyske Mc'
kører, som havde problemer med
nedslidte dæk, de stillede spørgsmålet,
»hvor køber vi nogle nye«. Det var
der ingen der kunne svare på, hvad
enten de kom fra nord eller syd. Det
bekræftede os i godt vi skiftede til nye
dæk, før vi kørte hjemmefra.

Da vi kom til Trondheim satte vi

kursen mod Kristiansund for at tage
Atlanterhavsruten som går mellem
Kristiansund og Molde, en spændende
og flot tur, som vi dog fik afbrudt, idet vi

drejede forkert ved afkørsel på en bro
og kom væk fra ruten, det gjorde dog \.
ikke så meget idet vi havde besluttet
os for ikke at tage igennem Molde idet

der var musikfestival. Og nogen havde
fortalt os, at byen på det nærmeste var
blokeret.
Det var også den eneste gang vi kørte
forkert, vi havde hjemmefra udrustet os
med gode oversigtskort, som vi havde
i tanktaskerne og en GPS til at holde
styr på at vi var på den rute, vi dag for
dag havde besluttet os for at følge.
Det er en glimrende kombination med
oversigtskort og GPS, men GPS alene



er ikke godt nok, idet man nemt mister
overblikket, men når det drejer sig om
detaljer er det er god hjælper. Sammen
med nogle detailleret kort som vi også
havde med, var vi aldrig i tvivl om hvor
vi var.

Vi ville så tage turen på Troldstigen
og Troldvegen, men ligesom da vi
var på Nordkap havde vi tåge og
(egn så det tog lidt af udsigten og

Uåerved fornøjelsen af at køre på

Troldstigen, men en oplevelse var
det at køre fra ca.200 m til 1650 m.
over havet, og det på en kort afstand.
Vi så også Geiranger som er den
dybeste skærgård i Norge, den bliver
flittig besøgt af kæmpe store luksus
krydsere, som med deres store antal
af turister og deres store olieforbrug
er med til at forurene og turistbelaste
den Norske natur. Vi måtte her sige at,
det er utrolig flot og vi er glade for, at
vi så det, »men her skal Norge passe

på« ellers får de naturen ødelagt
af Pizza skilte og ls reklamer og af

turister som ikke tager den fornødne
hensyn til en følsom natur, hvor tingene
vokser meget langsom.

*j'lerefter gik turen mod Lillehammer
og derved også hjemad, vi kunne godt
have brugt endnu en uge i den sydlige
del af Norge men det havde vi ikke på

dette års budget, og så er der jo heller
ikke længere som at vi bare kan køre
derop på en forlænget weekend en
gang.

I Lillehammer besøgte vi en Dansk
familie som har solgt hus og hjem i

Danmark og bosat sig i Lillehammer,
grunden var savnet af den Norske

natur, som de tidligere havde oplevet
under en udstationering. Lillehammer
er et snesikker sted i minimum 6
måneder af året. Sneen gør også, at
de korte vintermåneder alligevel er ret
lyse.
Stedet vi besøgte var lige ved side af
det Olympiske stadion anlæg som var
rammen om de Olympiske vinterlege
i vinteren 2002, det var flot at se
bygningerne og hoppestederne.

Fra Lille hammer satte vi kursen
mod Goteborg for at tage færgen til
Frederikshavn. Vi ville gerne i gennem
Oslo om aftenen, hvor der ikke var så
meget trafik, idet vi havde fået oplyst,
at byen var ret håbløs at komme i

gennem om dagen. Da vi var igennem
Oslo var klokken 24.00 og det var
kulsort nat, og så var det ikke så
spændende at komme til at slå lejer, vi
sov derfor nogle timer på en bænk ved
et stort centeranlæg hvor det var godt
oplyst og vi følte os sikre.
Næste dags morgen kørle vi om bord
på færgen kl. 09,00, her fik vi vores
morgenmad og en time på øjet, inden
vi igen havde dansk grund under
fødderne i Frederikshavn.
Og så blev kursen sat mod
Augustenborg, vi skulle bare lige have
tanket, det viste sig at være et problem,
idet der ingen strøm var i byen, vi
fortsatte derfor sydpå, men da vi havde
kørtpå de sidste dampe en stykke
tid, kørte vi fra motorvejen og ind til
Hjallerup her fik vi benzin og et stykke
wienerbrød til kaffen, det var nu dejlig
med et stykke dansk wienerbrød igen.
På fortovs kafeen ved bageren sad en
ældre dame og nød solen og en kop
kaffe, fyldt op med store oplevelser,
satte vi os ned ved siden af og spurgte,



hvad sker der her i Hjallerup ud over
hestemarkedet, hertil svarede hun,
overhovedet ingenting, min største
oplevelse i dag er bestemt at jeg har
snakket med jer. Nå ja, dimensioner
på oplevelser er da heldigvis
forskellige.
Vi ankom tilAugustenborg ca. kl.

18,00 og hermed var turen så slut.
7.300 km var tilbagelagt på 9 dage.
Det var en spændende oplevelsesrig
tur med masser af udfordringer,
indimellem lidt ekstrem især når
vejret var barskt, og det var svært at

finde et egnet sted at slå lejr, og der
var indimellem ekstrem langt mellem
tankstationerne.

og afgifter til veje og tunneller samt til
en sparsom kost ca. 5000 kr. hvilket
må siges at være billig.

Alt i alt en helt fantastisk tur uden
mekaniske problemer af nogen art og
ingen uheld. Men nogle total beskidte rd
Mc'er, som var tapetseret med myg og 'n
andet flyvende utøj. Sådan noget utøj
lader sig for øvrigt fjerne med en god l

gang hårshampo, idet der er organisk
opløsende.

Lidt gode råd til andre som planlægger
at tage en lignende tur, tag ikke for
meget tøj med, men hav det rigtige,
vi havde begge thermo undertøj På,
hvilket viste sig at være rigtigt godt, det
ene sæt var af mærket Wolf camP det
andet var et Ruka Outlast, begges sæt
kan anbefales.
Køres der på Mc'er med små benzin
tanke er det er god ide at have en
reservedunk med da der til tider er alt
for langt mellem benzin stationerne.
De Svenske rastepladser er ok
at overnatte på, hvorimod man i

Norge må anbefale at overnatte På
campingpladser.
Prisen for sådan en tur blev inc. benzin

16. januar 2005
Hans Skrydstrup

(Redaktøren)
Hans havde sendt et helt fotoalbum V
med nogle helt fantastiske billeder fra
turen, og jeg havde klargjotl en hel

serie billeder til artiklen, men måtte så

i sidste ende vælge de fleste fra igen

af pladshensyn da jeg ikke ville afkorte
fortællingen der i sig selv kan få en film

til at køre for det indre øje. Måske får
jeg senere tid til at lægge beretningen
ud på www.smcc.dk hvor vi ikke er
begrænset af et bestemt sideantal.
Hilsen Knud Oluf Petersen



Boganmeldelse:
Forfatteren og journalisten Jens
Jessen har begået flere bøger. To af
dem er om knallerter. Han har sendt
et eksemplar til undertegnede og
bedt om en anmeldeles i Kubikken.

Den første bog "Under 50 Kubik"
behandler de store danske
knallertmærker fra tiden lige efter 2.

;,erdenskrig og op til begyndelsen af
V,rrSerhe hvor det hele sluttede. Der

blev angiveligt produceret mere end
2 millioner stk. Det er omkring disse
knal lerter underteg nede startede sit
motoriserede liv. Bogen er meget
interessant. Det er spændende
at læse om personerne bag samt
om myndighedernes manglende
interesse for knallertproduktion (der
gav udenlandske produkter for let
spil på markedet i landet).
Bogen er på 176 sider og koster 265
kr.

Den anden "Overhaling i 3. gear"
handler om de store udenlandske
knallertmærkers indtog i Danmark
og deres fortrængning af de danske

. -:rærker. Der er tale om bl.a. Velo
%olex, Mobylette, NSU, Puch og

Tomos. Så Kreidler, Honda, Everton,
Suzuki og Yamaha. Man svigter
heller ikke de mindre mærker som
Monark, KTM, Casal, Garelli, Gilera,
Fan"tic, ZUndapp, Velo Vap, Berini,
Jawa, Radexi og mange flere.
Der er mange fine illustrationer. Bl.a.
ses den meget motor-interesserede
Dario Campeotto sammen med sin
far Ernesto. Dario har selv lavet
det meste af sin knallert. Ernesto
kom vidst til Danmark som følge af

ansættelse i F|AT-koncernen. Mange
billeder viser ungdommen, drenge
samt piger og deres knallerter fra for år
tilbage.
Denne bog er på 223 sider og prisen er
ca. den samme.
Bøgerne kan bestilles hos
boghandleren eller hos forlaget (GT
Forlag) på telf. 86 57 72 02.
Poul Petersen.

Andre ffatJ^gementer
oror

Hver tirsdog Kl. 18.30 hos Roberts
Mc eller kl. 19.00 Rådhusplodsen i

5ønderborg
Vi ses hver tirsdog i Sønderhov
Vi ses hver onsdog på stronden i

Åbenrå
1. søndog i måneden kl. 14.30
SØNDERHAV
3. søndog i måneden Kaff emøde i

Egernsund ved Arno's pølsevogn
Sidste søndog i måneden kl.
14.30 KAROLINE CAFETERTA,
Brovejen, Middelfort

4-6 Februor Bre-
men Clossic motorshow
WWW.c loss icmoto rs how.de

25+27 Februor MC udstilling i

Morsel isborg Hallerne.
19 Morts: Stumpemorked i Hern-
ing
29 April + 1. Moj Ring Knutstorp
ofd. of Nordic Clossic cup
21 .Moj Jyllondsringen de klossiske
cykler kører sidst på doge.
4. Juni Mosten TT.
?O. August Fyns TT.
3+4. september Ring Djurslond. De
klossiske cykler kører søndog
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Arrangementer
Februar:
6. Tøndeslagning ved Kaj's MC i

Sønderborg. Kl.14.00
20. Gule ærter på Bovrup Gæstgivergård:

Tilmeldelse til Poul senest l0l2 (Telf.
74 49 12 03). Pris kr 88,- for ærter,
pølser og flæsk samt kr. 20,- for snaps

og øl vi starter kl.12.30
Kl. 14.00 har oliespecialisten Holger
Hansen lovet at fortelle noget om olie
(ønsker du ikke at deltage i de gule

ærter kommer du bare kl. 14

Marts:
9.

Onsdagsmøde hos Bitten og Knud
Oluf Petersen. Jeg finder på noget,
måske billeder fra vores ferie i Sverige,

eller en demonstration af mulighederne
på SMCC.DK.

24.Esbjergtur, vi håber at kunne gentage
med morgenkaffe ved MC-Butikken i
Åbenrå.

Flobert Behrmann

ROBCRT'
SALG . SERVICE. AEPARATION

Smedevænget 34 . Guderup .6430 Nordborg

TllJfax: 74 45 94 28

Schfterth Sl ensfrrvet

Der er altid flæ
hnrgb MC og Scooteropå lagsr.
OgYnahr attid friskloft på
kmd€ilr

ft

April:
21,.Yarme hveder hos

formanden i Nordborg
med afgang fra stranden
i Åbenrå kl. 19,00

3 O.Nordj yllandstur Hj ardemål eller
Tambohuse afgang fra stranden i
Åbenrå Kl.8.00 tilmelding til PP senest
2214

Maj:
21. Fynstur affangeres igen i år af
Knud og måske med hjælp fra Margit
turen indeholder besøg på et jern- b
støberi.

28: Oldtimer Gråsten.

Juni:
04. Mølleløb, ananseres atAls
Nimbusclub ved Bent Petersen.

18. Tur til MC-Touringcamp, med afgang
fra Stranden I Åbenrå kl. 9,00. Seneste
tilmedling til P.P. 15 juni.

Juli:
6. Rømø tur fra stranden i Åbenrå.

1. kvartal
r% DÆK TILBUD f.eks

T; 120-70-17 og 180-
;55-17
' pr sæt AVON eller

COI{TI 2. 19 5kr

Tj* dtid Rdqrts himegido tu do

sidftqængr

www.robertsmc.dk

Kig i nd, Brugte--MC--Købes

R,csfi»affii [,amsen JaX&er -2A%

Tilbud


