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 Jubilæer:
50 års fødselsdag: Medlem Toni Chri-
stensen, Langesø blev 50 år d. 18. juli. 
Til lykke med dagen. Klubben kvitte-
rede med en flaske Gammel Dansk.

50 års fødselsdag: Medlem og web-
master Bjarne Christesen, Bolderslev 
blev 50 år d. 15 august. Til lykke med 
dagen. Klubben kvitterede med en 
flaske Gammel Dansk.
YCAa eller blot Yamaha Clubben i 
Århus holdt 40 års jubilæum d. 16/9. 
Teddy og undertegnede fra bestyrel-
sen tog der op med en flaske Gammel 
Dansk med påklistret SMCC mærkat. 

Redaktørens firkant: 
Nu nærmer generalforsamlingen sig igen, 
og i den forbindelse vil jeg gerne opfordre 
til en lille diskussion i vort ”diskussionsfo-
rum” på www.smcc.dk, eller måske under 
"eventuelt" på generalforsamlingen, 
angående vore arrangementer (ture). 
Da vi efterhånden er mange medlemmer 
med forskellige ønsker og forventninger 
til de turer, der for det meste laves af 
bestyrelsen, kunne jeg forestille mig at 
der blev oprettet nogle interessegrup-
per der kunnne hjælpe med forslag, og 
måske også lidt planlægning til ture der 
specielt har deres interesse. Så meld jer 
til i” Forummet”(i bestemmer selv navn 
og pasword og hvilke oplysninger i vil an-
give) og giv jeres mening til kende, også 
på generalforsamlingen, det vil hjælpe 
”turarrangørene” meget. Hilsen Knud Oluf 
Petersen (redaktøren)

Der var mange gratulanter. Maden og 
musikken var god.
Klubben er startet i september 1966 
og har specielt i slutningen af 60-erne 
og i 70-erne været flittige deltagere til 
SMCC s arrangementer.
Vi ønsker klubben til lykke med de 40 
år og ønsker også at der bliver mange 
flere gode år.
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LEDER:
Den 6. sans:
Det var meget trist med det tragiske 
trafikuheld i forbindelse med Touring 
Clubbens 40 års jubilæum. Ulykken 
kostede et medlem livet om lørdagen 
til jubilæet. Uden at kende de nærme-
re detaljer så er den gal hvad enten 
man har skyld eller ej.
Når jeg sådan ser tilbage på mine 
netop 40 år som MC-ist kan det ikke 
forbigås, at jeg har været udsat for 
et par episoder, der kunne have endt 
på samme måde. Ofte tænker jeg på 
hvad der gør, at jeg stadig er her. Der 
er flere, der ikke er her mere.
Her kommer så overskriftens betyd-
ning ind. Der har været ting, hvor jeg 
selv har haft skyld og også ting hvor 
jeg i lovens forstand var uskyldig; men 
hvor jeg ved kik i bakspejlet i tilfælde 
af fuld udviklet 6. sans ikke ville have 
været udsat for.
Den seneste skete for i skrivende 
stund en måned siden. Til Grand Prix 
i Tjekkiet var jeg på enlig sight seeing 
i området. En traktor kører foran og 
vil til venstre. Blinklys og bremser og 
alt fungerer 100 % på traktoren. Den 
drejer og jeg kan ikke forstå, hvad der 
hyler og piber ved denne ekvipage 
under drejning.
Pludselig opdager jeg, at en halv me-
ter bag mig holder en bil overlæsset 
med folk. Der er 50 meter bremsespor 
bag den inden den får holdt. Og der 
holder jeg mellem traktor og bil !!!!
Det sætter tanker i gang. Min 6. sans 
skulle have fortalt mig, at man ikke 
holder lige bag en traktor kort efter en 
bakketop. Man skal nok køre helt ind i 
højre side eller højre forbi traktoren og 
væk, hvis det kan gå an.
Anbefaling: Prøv at læse trafikken, få 

den 6. sans udviklet. Erfaringen viser, 
at nogle har veludviklet sans og har 
aldrig uheld. Andre har ikke og får ofte 
knubs eller det der er værre. Den 6. 
sans må kunne trænes.
Hilsen Poul

Gule ærter: 
Se arrangementskalenderen. 
Vi har hyret Kværs Kro. De skal have 
89 kr. for ærter med pølser, flæsk og 
hamburgerryg. Kajs MC arrangerer 
foredrag ved ekspert. Det vil dreje 
sig om sikkerhedsudstyr i forbindelse 
med MC kørsel. De, der ikke er gode 
til gule ærter kan komme kl. 15 til 
foredraget,eller bestille noget andet. 
Pris 89 kr + drikkelse, kaffe og hvad 
man ellers vil have. Tilmelding senest 
28/1 07 til Poul  (PP).

MC Touring Club holdt 40 
års jubilæum d. 9/9. Vi deltog flere fra 
SMCC. MC Flagermusene fra Åbenrå 
var flinke til at skaffe siddepladser til 
os så vi kunne sidde sammen. Der 
var alt godt spiseligt som var skaffet 
fra lands, vands og i luften (altså fugl, 
fisk og landkød). Der var professionelt 
orkester og afslutning med kæmpefyr-
værkeri.
Vi ønsker klubben til lykke med de 40 
år og ønsker også at der bliver mange 
flere gode år.
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6/10-06
Denne gang er 
medlem Bent Han-
sen, Bolderslev 
interviewet.
Bent er på mange 
måder interessant 
bl.a. fordi han er 

nyt medlem, men var alligevel med til 
at starte klubben for 40 år siden og 
deltog i den første generalforsamling 
på Kalvø i 1968.
I dag nærmer Bent sig de 60 år, 
børnebørnene er kommet til og der er 
travlhed med mange ting i familien. Da 
jeg kom for at lave interview skulle fru 
Marie af sted til et eller andet hun del-
tager i og Bent skulle passe hunden, 
en islandsk fårehund. Det er egentlig 
den yngste datters interesse; men Bent 
havde en sweater på med hundeklub-
bens mærke og hele overdelen af 
stuehylden var fuld af pokaler. Så 
ikke kun datteren deltager. Hunden 
dyrker ”Agility”. Det er hvor hunde-
ne løber ud og ind samt op og ned 
ad slidsker, rør og indretninger til 
at hoppe over. Pokalen jeg så, var 
som nr. 1 i jysk mesterskab.

Marie passer lønningsbogholderiet 
på Abena (vi sønderjyder kalder 
det for Bambo), den ældste datter 
(Alice) er udlært cykelmekaniker 
(må ikke kaldes cykelsmed) og 
den yngste datter er grafi ker. Man 
møder ofte Bent og Alice til stum-
pemarked i Herning. Børnebørn er 
der to af.
Jeg mødte Bent før første gang en 
onsdagsaften omkring 1968. Det var 
i Padborg, hvor en hel masse MC-
ister fra Sønderborg og Åbenrå var på 
cafeteria. Det var nede i en kælder. 

BMW med cylindrene ud til siden var 
drømmecyklen. Bent havde sådan en 
og jeg husker, at han altid gerne ville 
fortælle. Det var alt med BMWs lave 
tyngdepunkt, tuning af motoren med 
lettede vippearme i topstykket, større 
ventiler samt polering af indsugnings-
kanaler m.m. Der var en kæmpe stor 
benzintank af aluminium og alt i alt 
meget imponerende.
Som man kan ane, har Bent ikke ligget 
på den lade side. Jeg husker, at han 
anskaffede en Morris 1000 grisebil. 
Den kunne bruges til alt muligt. Se-
nere blev det til en amerikanerbil med 
skiftevis 6- og 8- cylindrede motorer. 
Alt det hele lavet ud af næsten ingen 
ting og han var god til at få gafl et ting 
til ingen penge. Bent har i øvrigt også 
haft båd hvor der var et eller andet 
tankeløst med et udstødningsmanifold; 
men hvor det hele i modsætning til det 

normale blev meget dyrt. Ellers har 
Bent bygget sit eget hus, et såkald 
A-hus. Jeg kan godt huske alle hans 
overvejelser for og imod om husbyg-

Det var før man bare ringede efter "Færdigbetong".
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ning og at beslutningen om A-huset 
blev taget. Billedet på siden viser Bent 
og broderen Kaj i gang med at lave 
fundamentet. Den gang jeg tog bil-
ledet, havde de fundet ud af, at et hul 
i fundamentet til kloakken var place-
ret forkert. Hugning af et nyt hul var 
næsten umuligt på grund af overfl od 
af cement og armeringsjern i betonen. 
Men hvis vi skal skrive om alle merit-
terne fylder det for meget.
Arbejdslivet:
Bent har lavet mange ting; men særlig 
skal nævnes: Har i en stor del af tiden 
været selvstændig som bilbud. Før-
ste gang var som bilbud for Jydske 
Tidende. Det var udbringning fra kl. 
02 til kl 8-9.00. Det var helt OK indtil 
kontrakten blev for ringe. Så var det 
pakkeudbringning for erhvervsmanden 
Kaj Dige Bach, der havde A1 post som 
konkurrent til Postvæsenet. Bach er 
også kendt som oliegrossist og udgi-
veren af bladet Idé Nyt. Det var lange 
arbejdsdage og så kunne det være 
nok. Så var der arbejde i entreprenør-
branchen, nærmere betegnet Wright, 
Thomsen og Kier, der senere blev 
Højgaard og Schultz.
Bent var bl.a. med i arbejdsholdet, der 
byggede den 251 meter høje skorsten 
på Vestkraft i Esbjerg. Det foregik med 
såkaldt glideforskalling hvor der fortlø-
bende blev hældt beton i helt frem til 
skorstenen var færdig. Man undgik så 
overgange mellem tørt og vådt beton, 
der gav stærk konstruktion. Skorste-
nen hævede sig 25 cm. pr. time hvilket 
gav en byggetid på 1004 timer = 42 
dage for den primære del af skorste-
nen. Prøv at forestille sig at arbejde 
250 meter over jorden på et stillads 
ved vestkysten i al slags vejr. Mon 
arbejdstilsynet turde komme der op ?

Senere for samme fi rma byggedes 
Storebæltsforbindelsens vestbro. 
Ca. ved anløbet af vognmandsrutens 
færge lå en elementfabrik. Her frem-
stilledes alle elementer incl. piller og 
sænkekasser. De blev sejlet ud.
Nu har Bent arbejdet i 46 år og det kan 
være nok. Der er nedtælling til efter-
lønnen. Hvordan skal man ellers kunne 
få tid til alt det man endnu vil nå.  

MC livet: Interessen kommer af noget. 
Faderen, der var smed, har haft motor-
cykel, storebrødrene Christian og Hans 
fi k BSA 250 og 500 cc. De var godt 
nok kun til mark race, men alligevel 
kom interessen for teknik og MC.
Det startede egentlig med knallert. Den 
lokale knallertforhandler Oscar Bede 
så Bents talenter og ansatte ham som 
hjælper. På et tidspunkt tog de i ferien 
et par Taarnby knallerter med Zweirad 
Union motorer og ”tyske” og ulovlige 
cylindre til højere fart og kørte helt 
til Heidelberg. Ad landeveje forstås. 
De var væk i 14 dage. Første dag gik 
hjemme fra kl.04 og de var i Kassel kl. 
18.
Så 18 år gammel: Den første motor-
cykel blev en DKW 175 RTVS. VS 
siger ”Voll Schwinge” hvilket betyder 
svinggaffel til både for- og baghjul. Det 
var fi nt. Der var mest lokal kørsel.
Her efter kommer den nævnte BMW. 
Det var en model R 67/2 på 600 cc. 
På denne havde Bent (sammen med 
broderen Kaj på BMW R 50/2) en af de 
store oplevelser, nemlig det første Troll 
Rally i Norge (1965). Træffet afholdtes 
240 km. nord for Oslo i noget, der hed-
der Fyresdal. Se billedet.
Bent deltog også i 1967. Det foregik 
således (husk at der var ingen motor-
vej og man skulle midt ind gennem 
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alle byer): Fra Shell tanken i Kruså 
kl. 12 middag. Frederikshavn til aften 
og Oslo lørdag morgen. Var fremme i 
Fyresdal til middag. Hjem søndag mid-
dag og startede på arbejde på Shell 
tanken mandag middag. Det er helt 
godt skuldret af en knøs på 20 år med 
stor BMW og det hele. På turen mødte 
han i øvrigt et sted medlem Steen H. 
Eriksen.
Så fi k Bent en af de nye tocylindrede 
Honda CB 350. Det var noget lort. 
Der var alt for mange heste og alt for 
mange huller i stemplerne. Den var nu 
også tunet med bl.a. polerede indsug-
ningskanaler.
Som sagt var Bent med fra starten. 
Der var godt sammenhold og Bent 
deltog ivrigt. Der var kontakt til tyske 
ligesindede syd for grænsen. De 
talte næsten alle dansk og deltog i 
klubbens Kalø Træff. Der var f.eks. 
Otti ”Teer” (Teer = tjære på grund af 
asfaltarbejde), Helmuth og alle de 
andre. Der var træff sammen med 

Bent og Kaj på "Trolrally" i Norge år 1965

dem i Trappenkamp og Trit-
tau. Helmuth husker jeg. Han 
kunne tage tænderne ud når 
han dansede til Kalø Træff.
Bent byggede så 1975 – 76 
hus i Bolderslev og første 
etape af MC livet var forbi.
I 1988 købtes en Honda CB 
400 F med 4 cylindre. Den 
blev brugt godt bl.a. til ar-
bejdskørsel. Bent kom med i 
klubben igen. Så var der igen 
pause.
Bents bror Hans fandt i Ham-
melev ved Vojens et sted 
med en hel masse Gold Wing 
stumper. Bent købte og fi k 
materiale til vist 3 hele cykler 
og 5 motorer. Alle var af første 

modeller (1975 til 77 og kaldtes model 
K1) og importeret fra USA.
Bent er nu kørende med et fl ot eksem-
plar og regner med at urmodellen fra 
1975 er klar på et tidspunkt. Arbejdet 
er i gang. Jeg var i kælderen og kikke. 
Der var (godt nok af ældre model) 
drejebænk, boremaskine, fræser m.m. 
Bent har også selv lavet hydraulisk 
hæve / sænkebænk til motorcykelar-
bejde. Den er selvfremstillet af en til-
fældig hydraulikstation sammenbygget 
med forhåndenværende dele. Den går 
helt ned i gulvet og tager ingen plads 
op, når den ikke er i brug.
Hvad der er af drømme ?? Ja Bent vil 
gerne nok en gang til Troll Rally. Så vil 
jeg med.
Poul.   
 

Bent og Kaj på "Trolrally" i Norge år 1965Bent og Kaj på "Trolrally" i Norge år 1965
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Deltagere: Kaj og Solveig Hansen, Søn-
derborg og Poul Petersen Nordborg.
Vi starter fra Sønderborg d. 1/7. 2006 kl. 
5.00.Vi har besluttet at køre hele turen i 
dag, hvis vejret da er til det. Vi har den 
smukkeste solopgang og mosekonen  
brygger vellystigt over enge og marker, 
smukt smukt. Turen gennem Tyskland er 
ikke noget at skrive om, varmt 28 grader 
og kun med nogle få pauser i forbindelse 
med vores tankstop. Vi når til grænsen  i 
Østrig kl. 18.00 og her venter så bjerg-
kørsel i et par timer, men gennem den 
smukkeste natur. Vi har valgt at køre 
på Bundesstrasse i stedet for motorvej. 
Vi når til vores hotel, som vi har bestilt 
hjemmefra og med 7 overnatninger. Hotel 
Lukashansel er et stort familiedrevet 
hotel som har fl est gæster om vinteren. 
Her venter en god middag og en halv liter 
kold øl. Så er det ellers god nat.

Dag 2.
I dag beslutter vi efter at have indtaget 
morgenmaden i fred og ro først at gå en 
runde i byen, der er ikke så meget at se 
på byen som hedder Bruck. Den ligger 
for foden af Grossglockner og i nærhe-

den af Zell am See Der fi ndes ikke min-
dre end 3 forskellige Bruck i Østrig. Poul 
fortæller at han har været en tur rundt i 
byen om aftenen da vi var gået til ro hvor 
han mødte en let på tråden dame som 
skulle tjene til livets ophold, han takkede 
dog nej til tilbudet. Vi besluttede os for at 
køre op på toppen af Grossglockner. Det 
er en helt fantastisk tur med 39 skrappe 
hårnålesving med den mest enestående 
udsigt, hele tiden grønklædte bjergsider 
de høje blågrå bjergtinder nogle beklædt 
med sne og dette i det smukkeste vejr. 
Denne tur skal man simpelthen køre. Det 
koster forskelligt at køre på denne rute alt 
afhængig af hvilken vej man kører  turen. 
I dag 17 euro pr. MC. Resten af dagen 
står på hygge og kolde øl.

Dag 3
Så vågner man op med udsigten til de 
solbeskinnede alper og til duften fra 
Pouls pibe som han står og nyder denne 
smukke morgen på balkonen. Vi bor på 3 
sal. Efter morgenmad kører vi til Krimml 
vandfald. Vi går dog ikke turen derop. 
Det er for langt for Solveig; men vi kan 
da nyde udsigten nedefra. Efter en kop 
kaffe fortsætter vi mod Kitzbühel som 

Poul gerne ville se igen, 
her havde han været en 
gang i 60erne. Det var en 
meget smuk tur gennem 
Kitzbüheler Alpen, med 
langstrakte  grønne bak-
ker og sneklædte tinder, 
de smukt blomsterdekore-
rede typiske huse de har i 
Østrig og de bjældeklædte 
køer oppe på almen, 
ja sådant hedder  det i 
Østrig, når deres kreaturer 
kommer på græs.

I Kitzbühl fandt vi et meget fi nt hotel hvor                                        Hotel Lukashansel
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vi fi k lov til at holde på deres parkerings-
plads. Her kunne vi så klæde om og se 
os omkring i byen. Det var helt sjovt da 
man var i gang med at optage en fi lm. 
Meget spændende at se hvor meget der 
skal til af udstyr bare for en enkelt scene. 
Byen er generelt meget smuk og Poul var 
inde at gense det Hotel som han boede 
på dengang, dog er det hele meget 
præget af turisme så det var rigtig rart at 
vende tilbage til vores familiehotel efter 
atter en dag fyldt med gode og smukke 
indtryk.

Dag 4.
Efter morgenmad beslutter vi os for at 
køre op til Grossglockner igen da vi på 
den første tur ikke havde benzin nok på 

til at køre til Heiligenblut.Vi spørger på 
turistkontoret om man kan køre en anden 
rute så vi ikke skal den samme vej til-
bage. Det kan man og den venlige dame 
viser os ruten på et kort. Det er en tur på 
ca 180 km og den kan varmt anbefales 
koster 23  euro  pr. MC. På den første 
dag var vi helt oppe ved Kaiser-Franz-
Josefs-Höhe 2.369 m oppe. Man kører 
igennem ved Ferleiten, her betaler man 
for turen og for information. Der udleve-

res billetter og en mønt til at åbne en bom 
man skal igennem, det hele er meget 
fi nt og let tilgængeligt. Så går turen op til 
Pifkar, her kan man se et Alpint museum. 
Dette fravælger vi og fortsætter  op 
mod  Edelweiss-Spitze 2.571 m oppe 
det kan mærkes men er bare så smukt. 
Her drejer vi så af mod Heiligenblut som 
er berømt for sin smukke kirke. Byen er 
absolut et besøg værd og kirken ligeså. 
Naturen er ubeskrivelig  smuk. Enzianen 
blomster rovfuglen svæver højt over os 
og himlen er dybblå. Vi fortsætter mod 
Lienz og Winkler og kommer på tilba-
geturen igennem en meget lang tunnel 
som man skal betale for at køre igennem. 
Denne er med i de 23 euro og  vi er efter 
en atter en dag fyldt med smukke indtryk 

vel tilbage til en hyg-
gelig grillaften på vores 
hotel. 

Dag 5.
Atter en dag hvor man 
vågner til en strålende 
blå himmel. Vi får 
morgenmad sammen 
hver morgen ca. kl. 
7.30.Poul har fundet 
ud af at han kan spise 
lige så meget som han 
har lyst til og da han 
ikke for blødkogte æg 
hjemme spiser han 4 

stk. til morgenmad, gud ved hvordan det 
skal gå. I dag beslutter  vi os for en kort 
tur. Vi kører mod Bischofshofen. Det viser 
sig dog at det bare er en by ligesom alle 
de andre,så vi bliver enige om at køre op 
i Alperne og se lidt nyt her. Vi kører i ret-
ningen mod Mülbach og ca. 1200m oppe 
fi nder vi en cafe med udsigt. Her falder 
vi i snak med en fl ok MC-ister fra Califor-
nien som er på en guidet tur  i Østrig og  

til at køre til Heiligenblut.Vi spørger på til at køre til Heiligenblut.Vi spørger på 

vel tilbage til en hyg-vel tilbage til en hyg-
gelig grillaften på vores gelig grillaften på vores 
hotel. hotel. 

Dag 5.Dag 5.
Atter en dag hvor man Atter en dag hvor man 
vågner til en strålende vågner til en strålende 
blå himmel. Vi får blå himmel. Vi får 
morgenmad sammen morgenmad sammen 
hver morgen ca. kl. hver morgen ca. kl. 
7.30.Poul har fundet 7.30.Poul har fundet 
ud af at han kan spise ud af at han kan spise 
lige så meget som han lige så meget som han 
har lyst til og da han har lyst til og da han 
ikke for blødkogte æg ikke for blødkogte æg 
hjemme spiser han 4 hjemme spiser han 4 
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Europa. Poul vil gerne videre herfra mod 
Berchtesgaden i Tyskland. Der var noget 
med Hitlers hus han ville se. Han spørger 
hotelværten ud og fornemmer vist ikke 
helt hvor vred  og afvisende denne bliver. 
Kaj og jeg beslutter os for at vende næ-
sen hjem efter Bruck. Det er simpelt hen 
for varmt til at køre MC. Resten af dagen 
står på hvile i skyggen. 

Dag 6
I dag havde jeg egentlig  besluttet at blive 
hjemme men tog alligevel med.
Vi startede med at køre til Kaprun en by 
som er omkranset at Hohen Tauern og 
som har Kaprun-Hochgebirgsstauseen 
1.068-2.040 m. Her var et bilmuseum 
som Poul og Kaj gerne ville se det var 
dog ikke helt nemt at fi nde. Det lå bag 
ved en byggeplads. Besøget varede 
under en halv time så jeg tror ikke det 
har været så spændende. Vi kører 
østover igen og havner igen i nærheden 
af Mülbach, det er en fornøjelse at køre 
i alperne masse af dejlige sving hele 
tiden og næsten overalt perfekte veje 
bort set fra de de helt små. Her besøger 
vi en anden cafe og nyder at der her 
oppe i 1250m højde kun er 22 grader. Vel 
hjemme på hotellet bliver vi enige om at 
skilles fredag. Poul vil gerne til Berchtes-
garten og videre til Ober Salzberg for at 
se Hiltlers residens Kehlsteinhaus også 
kaldet Ørnereden. Det lykkedes ikke i 
første forsøg. Han ville derefter at køre til 
Schloss Austusburg oppe i nærheden af  
Chemnitz. Her er det store DKW og MZ-
museum. Vi vil hellere sætte kursen mod 
nord. Egentlig kunne vi blive til lørdag 
morgen men vil godt hjem nu. 

Dag 7
Efter morgenmad og lidt hyggesnak tager 
vi afsked med Poul. Vi kører nordpå kl. 

9.30 også selv om at vi har hørt Unwet-
terwarnung. Det går fi nt  og støt nordpå 
og vi tror at vi er heldige med vejret. 
Vi for kun få og ganske lette byger. Så 
omkring 30 km syd for Kassel skal jeg da 
love for at vi for naturens fulde kraft at 
mærke. I løbet af få minutter står himmel 
og vejbane i et, vi kan simpelthen ikke 
køre og holder stille under en motorvejs-
bro. Der ligger så meget vand på banen 
at da der kører en lastbil forbi, for Kaj en 
skylle så der er vand inden i styrthjelmen 
og jakken ,jeg forstod heldigvis ikke de 
grimme gloser der kom ud af hans mund. 
Politiet kom og holdt stille med blink, men 
kom dog ikke ud af bilen, de har nok ind-
set at vi ikke kunne køre, de kørte fra ved 
den første af kørsel hvilket vi også valgte 
og heldigvis efter bare en kilometer fandt 
vi et dejligt hotel Landgasthaus Hotell 
Hess i Neuensten Aua. Efter at BMW en 
var kørt i garage kunne vi hænge tøjet til 
tørre, få et  bad og nyde et rustikt måltid 
med dejlig koldt tysk øl til.

Dag 8.
Så skal vi hjem. Turen forløber uden 
problemer et par lette byger og vi er vel 
hjemme kl. 15 00 efter det obligatoriske 
stop hos mutter Poetsch.

Info:
Hotel Lukashansel er et familiedrevet 
hotel hvor selv den mindste på 1 år er 
med. Det er efterhånden godt slidt, men 
pæne rene værelser og maden er god. Vi 
har nydt at det hele ikke er så stift og for-
nemt og til 2200 kr. pr. person er det altså 
billigt at bo og spise morgen og aften i 7 
dage. BMW -en har kørt som en syma-
skine uden noget som helst bøvl. Det er 
blevet til 3166 km denne uge og mas-
ser af tid til hvile. Lørdag aften kl. 20.00 
dukker Poul op. Han har ikke fået helt så 
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Grænsetur-06
Det var en blændende tur, vi havde 
med Claus i området på denne og den 
anden side af grænsen lige fra Krage-
lund og ud til vestkysten og over 20 
MC-er var med. Hovedpunkter var den 

gamle militær fl yveplads ved Krage-
lund med Johannes Mathiesen 
som guide med meget stor viden 
om netop dette område, senere 
madpakkespisning på Børge Skaf-
tes areal i skoven. Interessant var 
besøget på Gynter Bojsens gård 
bygget et såkaldt værft (eller varf. 
Er en opkastet eller opværfet og 
derfor kunstig jordhøj, der sikrer 
i stormfl odstider). Gode forklarin-
ger af forhenværende kovinspektør 

Thomas G. Nielsen som guide. Vi fi k 
forklaringer på hvad en ”kov” egentlig 
er og hvordan den administreres (se 
senere).
Desuden fi k vi fortalt om konsekven-
ser af de store stormfl odskatastrofer i 
gamle dage og hertugernes bygninger 
af de første diger og om tilstandene 
frem til i dag. Sidste del af fortællin-
gerne fi k vi i Rudbøl hvor vi også fi k is. 
Thomas G. Nielsens familie har helt 
fra fortiden har levet med havet og 
konsekvenserne. Det var spændende 
at høre.
Senere gik turen om til Margrethe Kog 
og turen sluttedes ved Højer sluse 
med endnu en is. 
Forklaringer: Kov er sønderjysk for det 
rigsdanske kog og det tyske Koog (et 
marsk areal, der ved diger er beskyt-

tet mod oversvømmelse). En kov 
bestyres af en kovinspektør. Kovin-
spektørerne vælger i fællesskab di-
gegreven, der så har overopsynet.
Og hvad er så en ”hallig”: Ja det er 
en sandrevle, der er blevet højere 
og højere og som til sidst bliver 
til en ø. Disse øer oversvømmes 
under stormfl od. Derfor bygges 
husene også her på værfter eller på 
pæle.
Poul 

meget regn selv om de har meldt at det 
skulle være værre den vej over. Han fi k 
ikke set Kehlsteinhaus fordi der  kunne 
man kun komme ud med bus og det ville 
have kostet ham for megen tid men han 
fi k da set området og kom da også til at 
overnatte på Schloss Augustusburg. Vi 
har alle tre haft en fantastisk dejlig uge 
og er endnu engang blevet rig på mange 
dejlige oplevelser.
Solveig.

Her fortæller Kovinspektøren om værften vi 
står på
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Slesvig tur september 2006. 
Historisk tur.
På turen skulle vi se mindesmærker 
og høre om krigen 1864 og Treårskri-
gen fra 1848 til 1851, samt Oversø 
Kirke og byen Friedrichstadt. 

Der var 2 mødesteder 1ste: Stran-
den Aabenraa, kl. 9:00 og 2det: Lige 
syg for grænsen ved Kruså kl. 9:30. I 
Aabenraa mødte der 12 motorcykler, 
hvoraf de 6 var fra Vejle. I Kruså var 
der yderligere 12 MCer så vi var 24 i 
alt.

Jeg (CH) var den eneste fra 
SMCC´s bestyrelse der mødte, 
men jeg var jo også tilrettelægger 
og leder af turen i år, med nogen 
hjælp fra Poul, så jeg skulle jo 
være der. Desværre havde vi fået 
turen lagt samtidig med Touring 
Camp´s 40 års jubilæumsfest, så 
den tog jo en del af bestyrelsen og 
andre medlemmer fra SMCC.
Hvis jeg skal være helt ærlig så an-
ser jeg turen for en stor fi asko. Lige fra 
starten af havde jeg svært ved at råbe 
folk op. På samlingsstedet i Kruså 
prøvede jeg også at samle folk til infor-
mation, men det var umuligt at få alle 
med, det var lige som om interessen 
ikke var så stor. Det blev ikke bedre 

da vi kom til Sankelmark og skulle se 
mindesmærkerne fra træfningen der 
den 6 februar 1864, de fl est af delta-
gerne blev stående på parkeringsplad-
sen, det var åbenbart mere interes-
sant at snakke MC. end se og høre 
om gamle mindesmærker. Da vi kom 
til Oversø Kirke, som ligger lige over 
for MC. forhandleren, mente nogen, 
at det var MC. forretningen vi skulle 
se, og de vidste jo ikke, sagde de, at 
det var kirken det drejede sig om, men 
hvis de havde gidet høre efter ved 
informationen så havde de jo vidst det. 
Det blev ikke bedre da vi kom til Isted 
mindehal (Mindehal for Treårskrigen 
1848-51). Jeg betalte fælles billet-
ten (37,50 euro) på SMCC`s vegne, 
men der var ikke alle der viste nogen 
interesse, så jeg skulle jo nok hade 
spurgt først hvem der ville ind og se, 
inden jeg betalte. Derfra hade jeg så 

tilrettelagt ruten som vi skulle køre til 
Friedrichstadt, ikke på de store veje, 
men heller ikke de helt små. Det var 
et spørgsmål om tid, da Friedrichstadt 
skulle være hoved attraktionen på tu-
ren. Ankommet på P-pladsen ved Frie-
drichstadt gik det helt galt, jeg havde 
dårligt nok fået begyndt på informatio-

Skal vi så se at komme adsted!!
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nen før en anden blandede sig, han 
mente åbenbart ikke det var godt nok 
hvad jeg sagde og ydermere begyndte 
han på at fortælle mig hvad jeg skulle 
sig. Det lykkedes da også for manden 
senere at skille selskabet i to. (Pli og 
etik er åbenbart en mangelvare hos 
nogle personer). Ved 15:30 tiden var 
vi færdig med rundvisningen i byen og 

jeg spurgte så om der var nogen 
der havde interesse i at se nær-
mere på noget af det vi havde set, 
fx museer eller andet, men det var 
der ikke. Vi kunne jo også været 
gået tilbage til markedspladsen for 
at afsluttet turen med en is eller 
andet, og en snak, men heller ikke 
dette var der stemning for. Der var 

nen før en anden blandede sig, han nen før en anden blandede sig, han 

et par med på sidevognscykel, 
de havde tilsidesat et andet træf 
for at komme med på denne tur, 
jeg håber ikke de har fortrudt det 
alt for meget.
Det skal da også siges at jeg er 
jo ikke særligt dreven i at være 
foredragsholder, så det kan jo 
være at det har noget af skylden 
for fi askoen.
  En deltager fi k en ordentlig ”ski-
deballe” af en kvindelig deltager, 
der for resten kører sidevogns-
cykel, for sin ukontrolleret kørsel 
i kolonnen, citat: Du trænger til 

et kursus i kolonnekørsel , du skal 
holde din plads i kolonnen. Det var 
nok helt på sin plads.Noget positivt var 
der dog på turen. Kørslen gik fi nt (selv 
om nogen godt kunne trænge til et 
kursus i kolonne kørsel), Det var kun 
et enkelt sted, efter nogle lyskryds, 
jeg skulle stoppe for at få samling på 
kolonnen igen. Vejret var også meget 
passende til turen, der var overskyet, 
lunt, omkring de 20 grader, men ingen 
regn. En god ting mere, vi fi k to nye 
tilmeldinger til clubben, Kurt Larsen, 
Høruphav og Axel Engelbrecht Peter-
sen, Sønderborg.
Claus.  

Claus gør sit bedste for at gøre turen infor-
mativ.
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Svampetur lørdag den 16 
september 2006. 
Tilrettelagt og ledet af undertegnede.

Ja så prøvede vi noget helt nyt i SMCC. 
nemlig en svampetur, med det formål at 
komme ud i naturen og den friske luft, 
for at fi nde svampe, bestemme arten 
og få noget at vide om hvad er giftigt og 
ikke giftigt, og hvad der er gode spise-
svampe. Fordi en svamp ikke er giftig er 
det jo ikke ensbetydende med at den er 
spiselig.
Jeg vil starte med at fortælle lidt om mit 

grundlag for at lede sådan en tur, uden 
at folk får mavepine af at spise svam-
pehøsten bagefter. Det startede en ef-
terårsdag først i 70erne, hvor jeg gik en 
tur i skoven og fi k øje på en hel masse 
svampe med vidt forskellige smukke 
farver, som jeg kun viste var svampe og 
ellers ikke kendte noget til. Da beslut-
tede jeg, at det ville jeg gøre noget ved, 
og så gik jeg i gang med fotoapparat 
og bøger, og tog med på alle de svam-
peekskursioner, der blev holdt rundt 

omkring, som jeg kunne overkomme, og 
nu er jeg selv en stor svampespiser.
Nå, men tilbage til turen den 16 septem-
ber. Mødested og tid var rastepladsen 

ved Bolderslev kl. 09:30. 
Antallet af fremmødte var 
ikke det helt store og nogle 
skulle videre til Yamaha 
klubbens høstfest. Efter  lidt 
snak på pladsen og beun-
dring af Gurlis nye brugte 
Yamaha, som Bjarne var 
kørende på, uden Gurli, 
(Gurli skulle være barne-
pige), og afskedtagen med 
høstfestdeltagerne, kørte 
vi 6 tiloversblevne til svam-
peturen, Bitten, Knud Oluf, 
Bjarne, Lars, Henrik (Ære 

være deres minde) og mig selv,  til en 
ØRRR! Ja det var vist en af dem vi ikke havde så godt af

Så er vi klar!
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rasteplads ved en lille skovsø (Mørk 
Sø) i Søgård Skov. Vel ankommen til 
pladsen og lidt skiften af tøj, for vejret 
var meget fi nt og varmt, startede vi 
svampejagten ved at følge en sti rundt 
omkring søen og vådområdet, med små 
afstikkere ind imellem løvtræerne og til 
sidst afsøgte vi et område med granbe-

voksning. Skønt det havde været tørt, 
varmt og blæsende et stykke tid, blev 
der alligevel fundet godt med svampe, 
både nogle meget giftige, nogle ubety-
delige som spisesvampe, men også en 

hel del gode spisesvampe. Ved 12 tiden 
var vi tilbage på rastepladsen. 

Da vi kun var en lille fl ok kunne vi følges 
ad og sortere svampene undervejs, så 
vi kun tog de spiselige svampe med 
tilbage til pladsen, og kunne gå i gang 
med tilberedelsen med det samme uden 
at skulle sortere først. Er der en stor 
fl ok der bliver sendt ud i et område, på 
egen hånd, og samler alle svampe de 

fi nder, falder ¾dele fra ved 
sorteringen.  Henrik havde 
været så forudseende at 
tage kogegrej med (efter 
aftale) så svampene blev 
smørstegt med det samme 
og fortæret på stedet. Der 
var svampe nok til at vi 
kunne få en lille portion 
hver.
Der var ingen af delta-
gerne der havde betæn-
keligheder ved at deltage i 
måltidet (så vidt jeg kunne 
se) og de syntes da også 

at de smagte godt. Jeg selv spiser, så 
vidt muligt, svampe hver dag fortiden og 
jo mere man spiser svampe des bedre 
smager de, synes jeg.
En lille advarsel til sidst, er der nogen 
der får lyst til at gå på svampejagt med 
en svampebog som vejleder, så brug 
altid nyere bøger. Svampeverdenen er 
ikke undersøgt til bunds endnu, men der 
bliver forsket hele tiden, og det har vist 
sig at svampe der bliver beskrevet som 
gode spisesvampe i ældre bøger kan 
være giftige, og bliver beskrevet som 
sådan i nyere bøger.
Vi havde dog en rigtig hyggelig tur, 
vejret var godt, humøret var godt, og 
vi var på en god spadseretur rundt i et 
naturskønt område.

Claus.
   



Kubikken- 15 Anmeldelse

    

Generalforsamling
Søndag d. 19. november 2006 kl. 14.00

på
Bovrup Gæstgivergaard

Dagsorden:
1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning.
3.Afl æggelse af regnskab.
4.Indkomne forslag.
Skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen.
5.Valg:
På valg til bestyrelsen er:
Poul R Petersen. 
Teddy Sztuk.
Valg af 2 suppleanter. 
Valg af revisor.
Valg af revisorsuppleant.
      6. Eventuelt.

Bestyrelsen
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Tjek altid Robersts hjemmeside for de 
sidste opateringer

Kommende
Arrangementer

  Nov 2006
 • 19. kl. 14,00. Generalforsamling 

på Bovrup Gæstgivergård.

 Dec 2006
 • 10. kl. 14,00 Julestue med gløgg 

og æbleskiver på Bovrup Gæstgi-
vergård

Jan 2007
. 10. kl19,00. Fabriksbesøg på 

Fjederfabrikken Lesjöfors (tidligere 
Danfoss). Adressen er Mads Clau-
sensvej 75 i Tinglev. Er Knud Olufs 
arbejdsplads. Knud Oluf giver kaffe 
i privaten bag efter 

Feb 2007
 . 4. kl.14,00. Kværs Kro: Gule 

ærter, pølser, hamburgerryg og 
flæsk. Bag efter er der foredrag om 

motorcyklistens sik-
kerhedsudstyr (ved af 
Kajs MC). De, der ikke 
er gode til gule ærter 
kan komme kl. 15 til foredraget (el-
ler bestille noget andet)(PP). Pris 
89 kr + drikkelse, kaffe og hvad 
man ellers vil have. Tilmelding 
senest 28/1 07 til Poul.

 . 18. kl.14,00. Tøndeslagning hos 
Kajs MC. Er for gamle børn på MC 
og bag efter for almindelige børn 

. 21. kl.19,00. Er der kaffe hos Kaj 
og Solveig på Blomstergade 25 i 
Sønderborg. Tilmelding nødvendig 
på telf.: 74 43 03 06 da der er be-
græn- set med 
plads

Altid stort udvalg i Udstyr og 
Beklædning i butikken. 

Der er altid flere brugte MC og Scootere på 
lager, og ikke mindst så har Yrsa altid frisk 

kaffe på kanden

Kig ind, Brugte--MC--Købes Udvidet vinteropbevaring  
med plads til til mindst 50 Mcér.
Pris:    100kr. pr. påbegyndt måned          NYT! NYT!

Ny hjemmeside med online køb og mange 
smarte søge muligheder. Også vores brug-
vare lager har vi lagt ud med billeder.Besøg 
den på: 

www.robertsmc.dk

Suzuki GZ250 Marauder 69800 kr.


