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Ja vi må nok inrømme at der er flest "stamgæster" med på vore læn-
gere ture, her ses vi på bunkeren ved Bulbjerg, og dog, velkommen til 
Lejf Jørgensen i vor lille ydmyge flok.
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Jørn Branderup blev 60 år:

Til lykke med fødselsdagen. Tak fra 
klubben for invitationen og afholdelsen 
af kaffe med lagkage på Karoline Bar i 
Middelfart til alle medlemmer. Så giver 
klubben også en flaske.

Redaktørens firkant:
Nu har jeg (redaktøren) igen besluttet 
at afhænde jobbet som redaktør på 
Kubikken, og denne gang mener jeg 
det mere alvorligt. Efter 8 år på posten 
takker jeg af ved næste generalfors-
amling. Det skyldes lidt "udbrændthed" 
indmeldelse i VFR club Danmark, nyt 
arbejde og hensyn til min familie, der 
alle har mere lyst til at tage på langtur 
med MC og telt end at sidde foran 
skærmen og skrive om det de andre 
oplever. Så hvis i ønsker at Kubikken 
skal fortsætte, så kom ud af busken.
MC-Hilsen
Knud Oluf Petersen



Kubikken- 3

Leder:
Kineserier.
Under en af vore seneste ture sagde 
Mogens (han har en ny BMW R 1200 
GS): ”Sådan en Suzuki V-Strom 650 
cc er alle tiders. Den følger næsten 
BMW-en til dørs”. BMW-en koster 
endda over dobbelt så meget.
Jeg tænkte videre: Hvorfor køber 
folk f.eks. en Harley ? Den koster det 
samme som 4 stk V Strom . De to 
cykler har samme HK-ydelse. Harly-
ejere har endnu flere penge (eller har 
de ingen mere). 
Køretøjer har i høj grad noget med 
ejerens selviscenesættelse at gøre.
Se de mange store 4 hjulstrækkere på 
gule plader (ejeren har kun råd til gule 
plader) med plads til 2 personer (og 
vejene har aldrig været bedre). Sund 
fornuft er er det ikke. Det samme 
gælder med almindelige biler. I det 
gamle DDR var man mere nøgterne. 
Da bestemte partiet, at en Trabant 
var god nok til alle i landet (leveredes 
måske efter lang ventetid).
Vi i denne del af verden kan selv 
vælge. Der er fri konkurrence. Heldig-
vis for det.
Den frie konkurrence gælder også 
”kinesermotorcykler og deres kine-
serdæk”. Jeg synes det er nedsæt-
tende talemåde; men her er også frit 
valg. Disse motorcykler er resultatet af 
den frie konkurrence og vi er selv her-
rer over om vi vil købe dem eller lade 
være. Jeg har talt med folk, der føler, 
at de har fået meget for pengene. Der 
er ingen grund til at gemme sig fordi 
man har en motorcykel produceret i 
Kina. Måske er der så megen fæl-
lesskab i det, at vi vil se ”Kineserklub-
ber”. Tro mig. det er ikke det sidste vi 

har set fra Kina.
Poul.

Klodsede reparationer: 

Hvorfor har ingen fortalt mig det før? 
Helt tilfældigt mødte jeg forrige tirsdag 
aften en god kollega i Sønderhav. Han 
havde købt sig en brugt mc med revne 
i kåben. Hvad gør man med den, når 
man finder ud af, hvad en ny koster? 
Spørger en professionel. Som sagt så 
gjort. Min gode ven fik et opløftende 
svar: 

LEGOKLODSER 

Nu har jeg prøvet det selv - og det 
virker. Aldrig mere bøvl med 2-kom-
ponent gelcoatfiller, som bliver hårdt i 
tuben og ikke er til at arbejde med. 

Man tager en legoklods. Hvis det er 
noget rødt, man skal lappe, kunne 
den f. eks. være rød. Hvis det er noget 
hvidt, som min kajak f. eks., tager man 
en hvid. Hvis man skal bruge meget 
filler, tager man en Duplo-klods. Hvis 
man ikke har en Duplo-klods, fordi 
ens børn har taget den fra en, kan 
man tage flere af de andre. Formen er 
underordnet. Faktisk måtte jeg købe 
et sæt med en isbjørn og en iglo, fordi 
jeg ikke kunne lokke klodser fra na-
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boen, da jeg stod og skulle brug dem. 
Man kan nemlig ikke købe klodser i 
løs vægt mere - så gem dem godt, når 
I har hugget dem fra børnebørnene-
nene. 

Så tager man et glas med skruelåg 
og putter klodsen(erne) i. Hvis man 
klipper dem i mindre bidder med en 
beskærersaks, går det hurtigere. Pas 
på her - jeg klippede mig selv i fin-
geren i bare iver. Nå, det røde kunne 
da heldigvis vaskes af den hvide klods. 
Derefter hælder man acetone i glasset. 
Ikke for meget, men nok til at klod-
serne opløses i løbet af nogle timer. 
Man er tilbøjelig til at hælde for meget 
i, hvilket gør det mere besværligt, for 
så er man nødt til at røre en del rundt i 
det, til acetonen er fordampet tilstræk-
keligt og massen er til at arbejde med. 
Det lærer man. Er massen blevet for 
tyk, hælder man bare lidt acetone 
i igen - så starter man bare forfra. 
Smart, ik'? Jeg kan for god ordens 
skyld tilføje, at acetone svier ganske 
forbistret, når man får det i et jomfru-
eligt sår. 

Og voilá! Den bedste spartelmasse til 
ingen penge - hvis man altså ikke som 
jeg er nødt til at købe et helt byggesæt 
med iglo, isbjørn, harpun og sælunger, 
bare fordi man skal bruge en hvid 
klods. 39,95 på tilbud i Føtex. 

Nu har jeg lappet gelcoaten i min 
kajak - slibe, polere, og det er ikke til 
at se reparationen, hvis man ikke lige 
ved det. Og pagajen, der havde et 
ordentligt hak i kanten er nu også fin 
igen efter mange års forsømmelse. 
Og så var der lige genistregen: Jeg 

havde hængt persienner op i dat-
terens lejede værelse - i rammen - i 
plasticvinduer! Oh jammer og frygt 
- ville udlejer nu kræve nye vinduer i 
hele ejendommen? Gæt...legoklodser. 
Hullerne er lappet, så man skal op på 
trappestigen for at lægge mærke til 
reparationen. Perfekt i farven også, 
men det var så også en isbjørn og lidt 
af en iglo, der gik til den sag. 

Ham min ven fik at vide af ham den 
professionelle klodsmajor, at han 
skulle skrabe/slibe i revnen, så den 
blev V-formet - men det gælder jo 
ved alle raparationer af den slags, 
at spartelmassen skal have noget at 
hæfte på. 

Sig mig - er det kun mig, der aldrig har 
hørt om det fif før? Hvis det er tilfæl-
det, så glem det, du har læst - hvis du 
er nået så langt.... 

Og hvad har det så lige med en GS 
at gøre? Jo da - hvis jeg nu en dag 
får en skade på kåben, skal jeg bare 
finde en grå legoklods.....Forhåbentlig 
får jeg ikke brug for en hel Duplo! 

søndaGShilsen 
moGenS

Læs hele diskusitionen på vores 
hjemmeside www.smcc.dk
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Kasserer Teddy Sztuk interviewet 
af PP:

Teddy er kendt 
af mange. Han 
er kasserer i 
klubben, tillids-
mand på kraft-
værket i Åbenrå, 
sikkerhedsins-
pektør samme 

sted,bestyrelsesmedlem i Dansk Metal 
for Åbenrå / Tønder. Teddy er også 
formand for Højspændingsværkets 
hobbyklub.
Desuden har han dyrket dykning, fald-
skærmsudspring, går på jagt, været 
militærmand på Cypern, kørt MC i en 
menneskealder, gået på højskole og 
fået 4 piger sammen med Eva.
Et ordsprog siger: Skal man have 
noget lavet, f.eks. at finde en ny 
spejderleder skal man have fat i folk, 
der har travlt i forvejen. Teddy kan så 
være kandidat, hvis nogen mangler en 
spejderleder.
Hvad med det mærkelige efternavn: 
Ja Teddy er 3. generations indvandrer 
fra Polen. Bedstefaderen kom til Dan-
mark for at få arbejde. Den opmærk-
somme læser vil se, allerede som 3. 
generations indvandrer sidder Teddy 
på det hele.

Teddy er i midten af 50-erne og født i 
Kruså, faderen var postbud og motor-
cykler var ukendt land.
Storesøsteren Herdis havde kontorar-
bejde på Dan Olsens maskinfabrik i 
Sønderborg. Teddy kom i lære her 
og lærte motorcyklister, at kende. Det 
åbnede en verden som der vist kom 
til at gå en del tid med og som gav 

mange gode oplevelser. En af mine 
bedste venner, Tolle var også i lære 
hos Dan Olsen. På den måde lærte 
jeg Teddy at kende. Det må have 
været i ca. 1970. Vi fra Gråstenegnen 
kom efterfølgende meget i Kruså. Det 
var her det foregik med billige øl over 
grænsen, sejlen med spritbåd om 
søndagen, pigtrådsballer på ”safthu-
set” og diskotek på Padborghus. Jeg 
husker Teddys hjem som et sted hvor 
der blev diskuteret meget, der var 
mange kammerater og der var altid 
noget i gang. Teddys mor havde også 
altid en mening.

På MC-fronten startede Teddy med en 
2-takts NSU Lux uden plader. Så kom 
i 1970 en Honda CB 77 på 305 cc. 
Den blev kvast.
Her efter købtes en éncylindret BSA 
på 600 cc. Det var en model M 21, 
sideventilet og med 15 HK. Den blev 
købt af dengang kendte Leo Hald. 

Pris 2000 kr. Teddy fik ikke papirerne 
før sidste afdrag var betalt. Det var 
en sum penge når timelønnen for en 
lærling var 2,70 kr. De kaldte M 21-
eren for ”det flyvende uldtæppe” på 
grund af lyden og sædebetrækket af 
fåreskind. Jeg husker når Teddy kom 
tøffende gennem Rinkenæs. 
Næste cykel var den store sag. Det 
var en Norton Atlas på 750 cc. Det var 
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meget den gang.
Så kom en BMW R 60/5 på 600 cc fra 
1972 til 77 (til dels med sidevogn).
En BMW R 75/7 uden afgift købtes. 
Alle nye dele sattes på det gamle 
stel og der var reelt en ny cykel. Det 
varede til 1982 hvor det hele solgtes 
til et clubmedlem.
Her efter kom den BMW R 60/5 som 
Teddy har endnu.
Til slut er der den nuværende BMW 
K 100, der er brugscykel. Den kom i 
2003 og Teddy har beskrevet denne 
historie i et tidligere nummer af Kubik-

ken.
Tilbage i 1972 købte Teddy en 1954 

BSA B 31 på 350 cc. Den forlod fabrik-
ken d. 1. sept. 1954 ved middagstid. 
Sådan noget kan man få oplyst i dag. 
Der var mange mangler. Teddy fik 
hvad der manglede ved at hjælpe en 
MC-ist i Åbenrå med at lave an BSA 
Gold Star. BSA-en var toprestaureret 
i 1999. Selv malingen var bestilt hjem 
fra England. Mange ting har Teddy 
dog lavet selv. Forgaffelbenene er 
f.eks. drejet ud af damprør til kraft-
værkskedler.
ingen af mc-érne lyser mere op end 
andre. Men hele ungdommen med 
de motorcykler står som noget helt 
specielt. Længere ture gik f.eks. helt 
fra Kruså til Løjt. Desuden har f.eks. 
træff i  Trappenkamp og lignende 
steder brændt sig fast i erindringen.
Sjove hændelser med maskineriet:
BSA M 21-eren skal have en kommen-
tar: Engang kom der mærkelige lyde 
fra motoren. Cyklen kunne lænes op 
ad et vejtræ. Topstykket på en side-
ventiler er jo blot et dæksel. Det kunne 
afmomteres. Stempelet var defekt. 
Stempelringstumper lå over stempe-
let. De kunne pilles ud. Topstykket 
på igen og Teddy kunne køre ugen 
ud blot med olieskraberingen. Cyklen 
i driftsklar tilstand var af vital betyd-
ning. Om lørdagen var Sønderborg 
Cylindercervice klar, Sjøholm havde 
leveret stemplet og motoren var skilt 
ad ude i Sjøholms grus foran butikken. 
1. overstørrelse stempel var indkøbt. 
Det viste sig, at cylinderen var fejlfri 
og Sjøholm havde et stempel i origin-
alt mål. Det hele varede ingen tid og 
kostede ingen ting.

Norton Atlas-en skal også have en 
kommentar: Ved Kollund Bjerg skulle 
en Porsche kanøfles. Fulde     om-

Højre sving med sidevogn kan godt være 
lidt bøvlet.
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drejninger i gearerne 
og motoren gav et stort 
skrald. Der lå stumper af 
ventilstyr i karburator og 
udstødning. Det eneste, 
der var tilbage af stem-
pelet var krydspindsøjer 
og låseringe ved stem-
pelets krydspind. I krum-
taphuset lå sammennul-
drede aluminiumskugler. 
Resten af stempelet var 
helt væk og ingen forstår 
hvor det er blevet af. 
Anden side af motoren 
fejlede ingen ting. Cylin-
der og plejlstænger var 
også fejlfrie.
Fortsættes i næste num-
mer (jeg har ikke tid til at 
skrive mere. 

Her et billede af Giacomo Agostini, alle "drenges" favorit 
sidst i 60érne og først i 70érne

Teddy´s nyste arbejdts hest, man ser tydlig at han er "pave" stolt af den, selv om der 
svirer rygter om en "bytter" til en nyere med ABS2.
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Fremstilling af en BSA Bonni Star:
Fortsættelse fra sidste gang:

Motoren blev sat i stellet.
Udstødninger var en sag for sig. Jeg 
valgte Triumph T 110 rør og dæm-
pere. De strittede helt forkert. Jeg 
måtte save en kile ud af afgangsrør 
og efterlods slaglodde savsporene. 
Det blev ret flot og loddesølvet flød 
sammen med kromen. Der kom ingen 
misfarvning. Beslagene bag var også 
en sag for sig. Men det blev lavet.
Concentric karburatorer er for høje. 
Benzinhanerne er i vejen. Der måtte 
Monobloc til. BSA ejer Flemming S. 
Jensen havde en god karburator og 

jeg havde selv den fra Gold Staren. 
Jeg drejede karburatorerne ud og 
satte messingforing på gasstem-
plerne.
Hvad så med tændingen: Denne 
består af to helt separate systemer 
med hver deres platiner, kondensa-

tor og tændspole. Der var ikke megen 
plads. Det eneste sted var under bat-
teriet. Det er uheldigt da risikoen for 
angreb af batterisyre på systemet jo er 
latent. Der var ikke andre måder.
Nye platiner købtes. Kondensatorsæt 
fik jeg fra en specialist og to Yamaha 
tændspoler fandtes i en rodekasse 
hos Kajs MC i Sønderborg. Det hele 
monteret på en rustfast stålplade. På 
et tidspunkt skal jeg have lavet et tag 
på for at opfange evt. syre. Det blev 
godt og slår nogle gevaldige gnister. 
Tændkablerne skulle forlænges. Det 
er uheldigt, idet risikoen for overslag 
fra samlingen består. Samlingerne 
er placeret så de er længst væk fra 

steldele.
Karburatorerne sidder ganske tæt 
på benzinhanerne. Der måtte laves 
nogle finurlige afgangsrør til benzin-
slangerne for at komme fri af hanerne 
og for ikke at få for mange krøller på 
slangerne. Der blev også monteret et 
oliefilter samt krumtapudluftningsventil 
fra BMW. Holder for et bilfilter fås hos 

Så er den klar til første prøvetur:
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enhver engelsk MC forhandler.
Fodhvilerne er de originale. Gearped-
alen sidder lidt for langt fremme i 
forhold til BSA. Men det vil jeg køre 
med i første omgang.
Så skulle den startes: Der var intet olie 
i hverken kanaler, filter eller krumtap. 
Oliepumpen giver kun lidt olie og jeg 
var bange for sammenbrænding inden 
olien kom rundt. Løsning: 1 liter olie 
ned i krumtaphuset før start. Den start-
ede straks, men med olie sprøjtende 
ud af ånderør og udstødninger. Det 
blæste og konen var sur over al olien 
på vinduer og fliser. Jeg fik et større 
rengøringsarbejde. Men motoren gik 
fint og uden mislyde.

Første køretur:
Det var spændende. Der var færre 
vibrationer end forventet. Motoren trak 
godt; men den bruger lidt olie på den 
højre cylinder. Måske skal det slides 
til. Den venstre er helt ren og tæn-
drøret er helt uden belægning.
Ved meget langsom hastighed op 
ad en bakke satte den sig. Efter 30 
sekunder kunne jeg starte igen og 
køre hjem. Der skal nok hones 5/100 
ud af cylinderen. Så tror jeg, at den er 
i orden.
Der er altid noget, der mangler: Galva-
nisering af visse dele, den skal geares 
lidt op. Ved lidt løs bagkæde slæber 
kæden på den gennemgående bolt for 
fodhvilerne o.s.v.
Det har taget fritiden fra medio oktober 
og til primo februar. Men vinteren går 
godt ved det.
Jeg regner med, at tage dyret til det 
internationale BSA træff i Belgien i år.
Det bliver en spændende MC-sæson.
Poul. 

Nordjyllandstur :
Traditionelt holder vi nordjyllandstur 
den sidste weekend i april. Også 
denne gang til Svinkløv ved Fjerritslev. 
Der har været nogen debat om, at det 
var for tidligt. Vi har besluttet tidspunk-
tet fordi, der i kalenderen er så meget 
andet i maj og frem, så hvis der skulle 
være mulighed for god deltagelse, 
var denne weekend god. Efterhånden 
som drivhuseffekten slår igennem 
bliver april også varmere (hvis det da 
er det, der er årsagen).
Hvor om alting er, så var vejret pragt-
fuldt. Om fredagen kom Henrik Hoff-
mann, Preben Rasmussen, Solveig 
og Kaj Hansen, Teddy og underteg-
nede. Jeg havde på vejen op været 
om BMW i Toftlund for at få nye låse 
i hele molevitten. Nu er låsene ens 
med cyklen i sidetasker og topbox. 
Fra nu af er der så kun en nøgle til det 
hele. Jeg kom lidt senere og Solveig 
trakterede mig med den dejligste mad. 
Det var en overraskelse. Teddy havde 
fået samme omgang kort for inden.
Der kom lidt koks i huslyet; men 
Henrik og Preben forbarmede sig over 
mig og jeg måtte overnatte første nat 
i deres hytte (mod omkostningsdel-
ing naturligvis og Teddy lige så dan). 
Lørdag morgen var der rundstykker og 
kaffe.
Henrik og Preben tog til Hirtshals for 
at se. Kaj, Teddy og undertegnede 
tog til Mårup Kirke. Kirken har det 
problem, at den er ved at styrte i 
havet. Næsten hele kirkegården med 
beboere er allerede stået til havs. Der 
er bygget en ny kirke inde i Lønstrup 
og det mest værdifulde af inventaret er 
brugt her. Der står faktisk kun stolene 
tilbage.
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Kaj tog tilbage til Solveig. Teddy og jeg 
forberedte os til aftenens store middag 
på Rønnes Hotel. Vi trænede ved at 
spise et luksus stjerneskud på hotellet 

i Mårup. På hjemvejen var vi inde at se 
på Børglum Kloster (lukker dog først 
op 1. maj). På skiltet ved hoveddøren 
stod. Det er et almindeligt landbrug på 
437 hektar. Det købtes i 1984 af 23-

årige Hans Rottbøll. Han giftede sig 2 
år efter. Der er nu 4 børn i familien og 
de bebor klosterets 84 værelser.
Vel hjemkommet kunne vi hilse på 

Lars, Bitten, 
Knud Oluf 
(redaktørfami-
lie), Edel og 
Leif Mathie-
sen, familien 
Jørgensen 
(Vibeke, Tor-
ben og Leif). 
Altså 14 i alt.
Om aftenen 
gik vi de tra-
ditionelle godt 
3 km hver vej 
til Rønnes 
Hotel.
På hjemvejen 
oplevede vi 
det store sce-

narium. Knud Oluf lokkede os med 
op på Bulbjerg med den ude i vandet 
nu væltede Skarre Klit. Vi stod højt 

over havet på klinten i det fantastiske 
vejr med den mest fantastiske udsigt 
horisonten rundt.
Her fra videre til Nørre Vorupør. Her 
er opstået en by omkring et fiskerleje. 
De varme fiskefrikadeller var godt nok 
gode. Her gik en god time.
Jeg kørte hjem via Stenbjerg over 
Mors og Salling og så på motorvej fra 
Vejle. Mukkebikken gik som smurt, 
så der må have været olie på. Resten 
af holdet tog ned langs vestkysten og 
hjem.
Poul.

Ja og så lige en Is til desert!!

Bitten tømte hele butikken for frisklavede 
fiskefrikadeller.
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Knud Oluf og Lars’ Grejsdalstur:

Som Bjarne Webmaster sagde: ”Utro-
ligt med det fine vejr når det nu har 
været så ringe på det seneste”.
Nå! Jeg tog TriBSA en. Claus og jeg 
ville følges. Inden afgang ringer Ejgil fra 
Guderup og meddeler, at han vil med. 
Der var ikke lang tid til færgeafgang fra 
Hardeshøj. Alligevel ville Ejgil tage med 
her selvom det faktisk er lige meget 
hvilken vej, man tager fra Guderup. 
Ejgil kom blæsende lige op til færgeaf-
gang. Claus ville vente ovre i Ballebro. 
På færgen mødte vi Geert Møller på 
Yamaha Virago 535. Han var på vej 
til Gredstedbro. Han ville gerne være 
medlem. Jeg fik hans navn og adresse. 
Teddy sender nu blad og girokort.
Alt gik som planlagt og vi havde 1 time 
og 15 minutter til at nå Kolding Stor-

center kl. 10.00.
Der var hele 20 motorcykler og 22 per-
soner. Selv Rikke Palmholt og Henrik 
var troppet op. Desuden var Vibeke og 
Torben kommet helt fra Struer (det er 
131 km hver vej. Jeg har forbavsende 
nok 118 km hver vej fra Nordborg, så 
den by er altså også langt væk). Hans 
Skrydsrup mødte op med sin svoger. 

Han var ældre end de fleste af os 
andre. Han fik kørekort til MC for første 
gang sidste år og købte sig en ny 
Suzuki Bandit 600. Den var med ekstra 
underkåbe, så den blev en rigtig racer. 
Når man ser på flokken kunne man få 
på fornemmelsen, at det er ganske kor-
rekt, at den eneste forskel på børn og 
voksne er prisen på deres legetøj.
Arrangørerne havde lavet kort over 
turen. Disse omdeltes. Afgang til pas-
sende SMCC tid (lidt forsinket, da vi jo 
skal snakke).
Første stop hos Egtved pigen (i virke-
ligheden en letlevende dame). Næste 
stop ved Bindeballe gamle Købmands-
gård. Her gik tiden med at kikke på 
de interessante ting samt isspisning. 
Næste stop og madpakkespisning ved 
Randbøldalmuseet. Her gik en time. 
Næste stop ved Revning Vikingebro 
over Vejle ådal. Pragtfuld natur og et 
pragtfuldt vikingefund. Broen var frem 
til 1935, hvor gamle Lillebæltsbro blev 
bygget, Danmarks længste bro. ifølge 
det lille museum på stedet skulle det 
være sikkert, at Harald Blåtand var 
bygherre. Harald samlede sig jo hele 
Danmark og broen har været nødven-
dig, for at kunne styre landet fra den 
nærliggende kongeby Jelling.
Under afgang her fra viste kropsspro-
get hos Bent fra Bolderslev, at noget 

Endelig måtte vi åbne madpakken

Humm!! Hvad kunne jeg tænke mig??
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var rivende galt. Nøglen til hans Gold 
Wing var forsvundet. Alle troppede op 
for at hjælpe. Vi skulle se efter en nøg-
le med et blåt og rødt Nissan vedhæng. 
Jeg søgte også inde på det tilliggende 
museum hvor vi havde været. Da jeg 
kom ud var hele flokken i samlet trop 
på vej retur til P-pladsen. Tydeligvis var 
nøglen fundet. Den var i en eller anden 
lomme.

Næste stop var Jelling med 
eftersyn af kirke, gravhøje 
og Jellingesten. Kirken er sat 
i vældig stand med det flot-
teste gulv hvorunder rester 
af Gorm Den gamle endnu 
findes.
Så skulle nogle have benzin 
på. På vej til benzinstationen 
var et stykke af byen brolagt 
med søm. Lars fik tre stk. i 
bagdækket. De var fra en 
sømpistol og således samlet 
i en del af en buket. Altså tre 
huller i det slangeløse dæk. 
Lars’ vidunderplatzemiddel 
i ”spraydåsen” havde fun-
det sine overmænd i de tre 
huller. Det var forgæves. Til 
BMW cykler hører heldigvis 

et rigtigt et dækreparationssæt. Ak! 
indholdet i sættets limtube var tørret ind 
og ubrugeligt. Heldigvis havde Hans 
Skrydstrup en gangbar tube. Sæt-
tet med tilhørende remedier klarede 
sagen. Vi sluttede turen ved Hotel 
Munkebjerg øst for Vejle. Her toges 
fællesfoto og vi kørte hver til sit.
Traditionen tro spiste Solveig, Kaj og 
undertegnede på Hotel Royal i Åbenrå. 

Hvor var det nu Bent havde "tabt" sine nøgler???
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Mølleløb d. 2/6-07:

Mølleløbet gik fint. Tak til familien Høy 
fra Grønmark på Kegnæs for det fine 
traktement og tak til Ingrid og Poul for 

at stille grill og plads til rådighed.
Man kunne tænke sig, at vi til næste år 
udvider jagtreviret på møller så vi får 
møller med i andre områder. Måske i 
Tyskland

Sankt Hans d. 16/6 i Genner:

Der var et frygteligt vejr dagen før og 
dagen for arrangementet. I hvert fald 
frem til kl. 15 da fællesturen fra stran-
den skulle foregå. Da de 5 fremmødte 
kørte af var det tørvejr. Det udviklede 
sig til et pragtvejr.
Tak til Pia og Henrik på Nørregård for 
arrangementet. Vi var små 20 per-

soner.
Hver havde medbragt egen fortæring. 
Det var sjovt at se alle de forskellige 
ting, der blev disket op med.
På klubbens vegne vil vi også takke 
vingården for den serverede vin (hvid, 
rosé og rød af egen avl. Og så skulle 
vi ikke engang betale for det). Næste 
gang vil jeg hjemkøbe et par flasker.

Henrik forklarer her om den ædle kunst at lave vin i 
Danmark

Knud Oluf, Bitten og Lars kom også. 
Tak for turen til Lars og Knud Oluf. 
Spændende hvad de finder ud af næ-
ste år.

Der var til tider stor trafik omkring grillen, 
og der blev udvist stor kreativitet.
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Grillaften hos Inge og Chr. Ander-
sen i Guderup:
Presenningen var pakket omkring ga-
ragen. Det var med reklamer som til et 
andet Grand Prix. Lene og jeg ankom 
kl. godt 18.30 og der var gang i grillen.
Styrtregn i flere dage i forvejen. Storm 
og pisk den sidste dag helt frem til 
en halv time før pølserne skulle være 

nok. Da blev det pludselig opholdsvejr 
om end lidt koldt. Over 30 personer 
havde meldt sig på og alle kom. Det 

var meget hyggeligt. Knud Oluf var 
den eneste på MC. Alle andre i bil. 
Pyt da klubben også er en selskabelig 
forening.
Klubben havde skaffet pølserne og 
værtsfamilien havde skaffet resten. 
Afregning til rimelige priser og over-
skuddet til værten. Inge havde kvit og 
frit bagt kage og her til gav hun kaffe.
Tak til familien for arrangementet. De 
lovede, at gøre det til en tradition.
Poul

Kedde og Inger i deres carport som i dagens 
anledning var omdannet til udestue

Et hjørne af Kedde´s kælder, på hylderne ser 
man tydlig at han har været en meget aktiv 
mand

NC3 (Nano NT - Kunststof)

Lige så positiv vi er over for vores 
Nano behandling af bilens forrude, 
lige så skuffet er vi over resultatet af 
nano behandling med NC3 på vore 
visir. Trods flere forsøg, fik det al-
drig den forventede effekt. Godt nok 
danner vandet perler, men de har 
bestemt ikke lettere ved at blæse 
ud til siderne, som med traditionelle 
behandling med voks, og virkningen 
holdt heller ikke meget længere 
end før, og når det "småregner" ser 
det ud som vandperlerne holder 
sig bitte små meget længere inden 

de "smelter" sammen til en større 
perle, der vil løbe af. I løbet af 100km 
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motorvej i regnvejr(det har vi oplever 
tit i denne sommer) er der alligevel 
kommet så meget trafikfilm på visiet 
at al Nanoeffekt er borte. Så til vores 
visir vil nok stadig vælge PLEXUS fra 
MotoCom.

Tespiloter har indtilvidere været 
Bitten, Knud Oluf, Lars og nu Teddy 
som endnu ikke har afsluttet testen.

Tilbage flytning af styr på 
BMW

Til paraden på Bolderslev Markeds-
fest d. 23/6-07 kom der en MC'ist og 
spurgte mig om jeg havde det godt 
med mit styr på BMW'en.

Nej,  jeg havde da egentligt lyst til at 
flytte styret lidt bagud, og dermed en  
lidt højere siddestilling, og jeg viste 
ham hvordan jeg havde udnyttet hele 
BMW'ens justeringsmuligheder, og 
lidt til.
Han fortalte så at han havde mon-

teret en "styr-bagud og op" flytter fra 
Hein Gereke.
Den måtte jeg se, og her er billederne 
jeg tog.
Nederst ses 2 sæt monteret på min 
BMW.
€79,00 leveret i Danmark

Men den skal jeg bare ha.
Findes også i en ver. der kun hæver 
styret.
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Kommende
Arrangementer                
se også kommentar på forrige side 

 August 2007
• 4. : kl 9,30 fra KrusåTil museums-

landsbyen Unewatt ved Langballig. 
Vi mødes ved rulletrappen på tyske 
side (CH).. Se: www.smcc.dk

. 8. : kl 19,00. Besøg ved Angus 
MC i Bolderslev. Firmaet import-
erer motorcykler fra udlandet. Man 
vælger en cykel ud og afgift m.m. 
bestemmes. Vi mødes på rastep-
ladsen ved Hellevad-Bovvejen.

. 15.: Pølser i Åbæk. Afgang fra 
Stranden i Åbenrå kl. 19.00. Claus 
kører en runde med folk.

September 2007
. 19.: kl. 19,00 Rudbøltur fra Bolder-

slev rasteplads.

. 29.: Sort Sol. kl. 16,00 
fra Bolderslev rastep-
lads, husk kaffe på 
termoflasken.

Oktober 2007
. 6.: kl. 10.00. Klokkemuseum, 

med afgang fra stranden i Åbenrå. 
Vi prøver at arrangere med ”arbe-
jdende værksted” og måske får vi 
støbt en klokke.

November 2007
. 25.: kl 14,00 Generalforsamling, 

Hvor der dennegang også skal 
findes en ny redaktør, eller måske 
en helt anden løsning på Kubikken.

Vi er en lille familievirksomhed der 
startede i 2005. 

Den fysiske ramme omkring Angus mc 
er en nedlagt staldbygning, der hører til 
vores økologiske deltidslandbrug. 
Vi har ingen flotte salgslokaler og 
heller ingen snu og velklædt sælger, til 
gengæld har vi åbent når du har brug for 
os og lave priser fordi vi holder omkost-
ningerne nede. 

Tjek lige vores motorcykler !! 
Vi har mange motorcykler på lager, 
så det er en tur værd at komme 
forbi og se om vi ikke har lige den, 
du søger efter, ta´ bare styrthjelm, 
kone/mand og børn med, så giver vi 
en kop kaffe og en prøvetur. 

Vi importerer de fleste motorcykler fra 
sydeuropa, da de gennemgående er de 
bedste. 

Vi sælger, køber, bytter, reparerer og ser-
vicerer japanske motorcykler fra 70erne 
og opefter. 
Ring på telefon 
20 44 39 88 og få en snak. 

 Se også  www.angusmc.dk


