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Man skulle ikke tro det, men det er faktisk blomsten af Sønderjyl-
lands ungdom! Fra den gang......
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Redaktørens firkant:  
Som omtalt i kalenderen arrangerer 
Lars og jeg en tur gennem Grejsda-
len. Der har vist sig under planlæg-
ningen, at den sjoveste og kønneste 
del vil  foregår i Randbøldal med et 
besøg i Randbøldal museum. Som 
sædvanlig når Lars og jeg laver tur er 
det MC kørsel der vægter mest, med 
så mange sving som muligt. Turen 
fra Kolding til mål ved Trelde Klint 
vil ca. være 150 km, så inden vi er 
hjemme igen runder vi nok 300 km 
og godt brugt, men pyt vi har jo hele 
søndag til at rense insekter af. Gider i 
give os en melding om i kommer.

Besøg på PR-Lab i Høruphav:

Vort seneste arrangement var firmabesøg 
d. 14/3 på ”PR-Lab” i Hørup. Der blev 
rigtig sat tid af til alle 18. Det er et ny 
etableret analyselaboratorium starten af 
folk fra Syddansk Universitet. Som gerne 
vil undersøge dine motordele for revner 
og skjulte brud, før du samler dem. Tak til 
Poul Agerbæk-Larsen for arrangementet 
med kaffe, wienerbrød og det hele. (www.
pr-lab.dk)
Poul. 
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Leder:
1590 fartfotos af motorcyklister smidt 
ud sidste år. Kæmpe forside i Jydske 
d. 20. marts. Hvad nu !
Vi er vist 100.000 MC-ister i landet. 
Det er 1 for hver 63. Kører folk 7.000 
km om året med en gennemsnitstur på 
50 km giver det 140 ture i snit. D.v.s. 
at der køres 14 mio. ture om året. 
Måske er det kun 10 eller 5 mio.; men 
størrelsesforholdet er det samme.  
Hvis nu lige så mange slipper fri som 
der bliver noteret så er det 3200 stk.
Hvis vi nu griber os selv i barmen. 
Hvor ofte står så speedometeret på 
”lidt for meget” på en tilfældig køretur? 
Jeg ved det ikke; men ud af tallene 
kan jeg og alle andre læse, at risikoen 
for at blive snuppet er meget lille.
Jeg er selv blevet fotograferet en 
gang på MC uden at modtage bøden. 
Ærgerligt. Det var nok en til statistik-
ken om en der slap. Der strammes op 
på alt og ofte er det folks egen skyld. 
Vi kan ikke gøre andet mod det end 
at køre fornuftigt så omverdenen ikke 
bliver sur.
Problemet er, at nogle er uden for 
rækkevidde. Vi kender det også om 
alkohol og trafik. Der strammes og 
strammes og de, der har problemet 
hjælper det ikke på.
Af de vist 92 forslag til øgning af trafik-
sikkerheden var der også noget med 
satellit. Vi slipper ikke men kan måske 
forhale sagen ved at dæmpe lidt ned.

Et lille hjertesuk: Har nogen set den 
nye OK tank ved den nye rundkørsel 
ved Bro øst for Augustenborg ved 
vejen ad Fynshav. Pas på i regnvejr 
i denne rundkørsel. I denne situation 
er der garanteret glat når vejen er våd 

på grund af spildt diesel, benzin og 
olie. Særlig når der er tilbud overfyldes 
tankene. Jeg kender problemet  fra 
rundkørselen ved Stillingafkørselen 
ved Skanderborg mod Hadsten. 
Mangfoldige har været i faretruende 
situationer af samme årsag.
Poul. 

Rigtigt og forkert om akkumu-
latorer (fra Das Motorrad):

Skal man inden montage smøre 
”polfedt” på polklemmerne ?
Nej ! Fedt er en dårlig leder. Man skal 
gøre det bag efter for at sikre sig mod 
syreangreb.
Skal man køle akkumulatoren ned 
under opbevaring ?
Ja ! En godt opladet akkumulator 
fryser først ved minus 68 grader. 
Ved faldende temperatur begrænses 
selvafladningen på grund af den redu-
cerede kemiske aktivitet som følge af 
kulden.
Skal man før opladning aflade akku-
mulatoren helt ?
Nej ! Det er ikke som batterier i mo-
biltelefoner m.m. Akkumulatoren vil 
tage skade.
Hjælper det at ryste eller slå på ak-
kumulatoren ?
Ja ! Dannet vand på pladerne danner 
isolation. En omrystning giver bedre 
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syreforbindelse.
Er kraftig ladning en god ting ?
Nej ! Ved for høj dannet tempera-
tur sætter pladerne til med skadelig 
belægning. Akkumulatoren slides ned 
og holdbarheden reduceres.
Ødelægges batteriet af hyppige starter 
og følgende for ringe opladning ?
Ja ! Ved start dannes blysulfat, der 
ikke krystalliseres ordentlig ud ved for 
ringe opladning (sulfatering). Akku-
mulatoren mister evnen til at optage 
energi og bliver svagere.
Kan et korn vejsalt i syren skade ?
Ja ! Selvafladningen tager kraftig til. 
Den inficerede celle tager skade og 
akkumulatoren er kaput.
Kan en afmonteret akkumulators til-
stand måles med voltmeter ?
Nej ! Selv en meget dårlig akkumula-
toren viser de obligatoriske lidt over 
12 volt. Først ved startforsøg måske i 
8 sekunder viser energimangelen sig. 
Voltene falder (måles med voltmeter) 
når strømaftagningen (amperene) 
stiger. En god akkumulatoren har her 
spændingsfald til 9 volt hvor en dårlig 
falder til måske 6 volt.

192 VAh = 192 Wh = 0,192 kWh 
(da ”k” = 1000).
En kWh hos elværket koster 1,45 
kr. En akkumulator har så for 1,45 x 
0,192 = 0,28 kr eller 28 ører energi.
En liter benzin indeholder 11,5 kWh. 
20 liter indeholder så 233 kwh. Der 
skal så 1214 fuldt opladte MC bat-
terier til at erstatte en tank benzin. 
Eldrevne MC-er skal så nok være 
med sidevogn (gad vide, om den over 
hovedet kommer ud af stedet).
Det er så også klart nok, at en el-truck 
på et lager i overvejende grad består 
af batterier hvor en tilsvarende gas-
drevet truck har en lille 11 kg flaske.
 Poul.  

  Strøtanker ved Poul: 
Akkumulatorers energiindhold vises i 
Ah (ampere gange timer). En 12 volts 
akkumulator på 16 Ah har det dobbelte 
energiindhold i forhold til en tilsvar-
ende 6 volt på 16 Ah (16 Ah er et stort 
MC batteri).
”Volt gange ampere gange tid” (V x 
A x h) giver en energimængde. ”Volt 
gange ampere” (V x A) giver effekt 
(Watt). Hos elværket afregnes strøm-
men i kWh (kilo x Watt x timer). Hvad 
har så akkumulatoren af energi ?
Nævnte 12 V på 16 Ah har 12 x 16 = 

Giv agt den nye OK tank ved den nye 
rundkørsel ved Bro øst for Augusten-
borg ved vejen ad Fynshav. Pas på i 
regnvejr i denne rundkørsel. I denne 
situation er der garanteret glat når 
vejen er våd på grund af spildt die-
sel, benzin og olie. Særlig når der er 
tilbud overfyldes tankene. Jeg kender 
problemet  fra rundkørselen ved 
Stillingafkørselen ved Skanderborg 
mod Hadsten. Mangfoldige har været 
i faretruende situationer af samme 
årsag.
Poul. 
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Rikke Palmholt interviewet:

Nu var det på 
tide at få inter-
viewet et kvin-
demenneske. 
Hvem skal vi nu 
tage ?
På det foregåen-
de bestyrelses-
møde meddelte 

Steen, at han havde skaffet to nye 
medlemmer. Det ene var Rikke, som 
vi har kendt fra tidligere tider. Det an-
det var hendes husbonden Henrik. Alt 
kom sig af, at Steens BMW havde fået 
kvababbelse efter en fuldgastur hjem 
fra Tjekkiet sammen med Torben fra 
”Braue”. Navnkundige Peter Høy fra 
Kegnæs ved altid hvad der skal gøres 
med BMW-er og kan levere hvad som 
helst. Et hurtigt opkald gav mod for-
ventning Rikke i røret (og hvordan nu 
det ??). Jo Rikke troppede i sin tid op 
netop sammen med Peter Høy. Derfra 
stammer det ”forkerte” telefonnummer. 
Rikke forsvandt så ud af billedet på et 
tidspunkt. Desværre, for hun var ret 
net at kikke på. Nu er hun altså heldig-
vis kommet tilbage.

Nu må man ikke spørge hvor gamle 
kvinder er; men hun afslørede selv, 
at hun er født i Sønderborg i 1969, 
opvokset i Nordborg og udlært som 
maskinarbejder på Danfoss. Hus er 
købt i Skovby på Sydals og det sam-
men med Henrik, der er værkfører på 
Attec i Tandslet. Børnene er Jacob på 
10 år og Mette på 8 år. Mette ligner 
sin mor til forveksling.

Det var nemt at finde huset. Familien 
så ud til at have interesser nok. Der 

var båd og bådtrailer i indkørselen, 
legehus m.m. var der også. I garagen 
var der dykkerudstyr, lystfiskerudstyr 
og to BMW-er. Begge er 1986-er R 
100 GS i Paris / Dakar udgaven. De 
var i øvrigt skaffet af Peter Høy.

Henrik ligger heller ikke på den lade 
side. Han er formand i lystfiskerfor-
eningen og næstformand hos dykker-
ne. Desuden er han deltager i et firma 
(www.yggdrasil-friluftsliv.dk). Her fås 
speedbådskørekort, duelighedsbevis 
og VHF certifikat. Ved siden af holdes 
events og temadage.

Arbejdslivet:
Som nævnt startede Rikke i lære som 
maskinarbejder på Danfoss. Rikke 
var god til den slags og interessen 
byggede sig især op efter, at hun var 
kommet i gang.
Der efter fik hun arbejde hos Simon 
Moos i Hørup. Her lærte hun alle 
steds nærværende Margit Christensen 
at kende. Her kom så interessen for 
motorcykler og indmeldelsen i SMCC 
første gang (1991). Rikke gik ud i 
1991 og er nu med igen fra 2007. Par-
ret mener, at SMCC er det rigtige for 
dem. Man er ikke forpligtet af klubhus 
og det hele behøver ikke at være 
skide smart og poleret. 

Rikkes arbejdsliv foregår i dag på 
Attec og Rikke er således kollega til 
sin mand. Maskinarbejdet er skiftet ud 
med smedearbejde i rustfast stål. For 
øjeblikket er hun i gang med et større 
projekt for slagteriet i Blans. Hvordan 
det skal gå ved ingen, for i skrivende 
stund ryger det endnu i Blans efter 
at 70 % af slagteriet er brændt ned 
(ifølge pressen).
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Andre aktiviteter:
Rikke har også tillidshverv. Hun er 
bestyrelsesmedlem i Sydals Idræts-
forening. Her er en masse arbejde. I 
øjeblikket går den på, at skaffe folk til 
diverse jobs. Det er ikke lige nemt at 
få folk til frivilligt arbejde.
Sydals har en del lige betydningsfulde 
byer. Derfor er det vigtigt at få sat ting 
i gang alle steder. I Hørup foregår 
eksempelvis håndbold. Basketball, 
atletik og tennis er i Lysabild. Fodbold 

er der alle steder. Børneidræt er en 
betydelig del. Her er gymnastik og 
fodbold væsentlig. Om vinteren er der 
kun gymnastik. Om børnene gælder, 
at Mette er aktiv i fodbold og Jacob er 
aktiv spejder.
Ønsker nogle at være ledere kan man 
henvende sig til Rikke på telefon: 74 
40 58 00.

Sejleriet bliver der ikke megen tid til. 
Henrik gør dog lidt.

Ud over ungdomsarbejdet arbejder 
Rikke med slægtsforskning. Faderen 
var sømand med der af følgende for 
lidt kontakt til den side af familien. Her 
af interessen. Det har vist sig svært 
at komme til bunds. Det skal være nu 
medens overlevende kan berette om 
indgangsvinkler så søgning på Internet 
og i kirkebøger bliver mulig. Søgeom-
rådet er Kalundborg- og Københavns-

området. Rikke har været i gang på 
stederne og der bliver sikkert også 
nogle ferieophold i områderne. Hvis 
børnene ikke skal med bliver det nok 
på MC.
Ferier på MC er ikke nemt med børn 
på 8 og 10 år. Charterferier er ikke 
interessante. Alligevel er de mulige når 
man kan tage af sted og så på stedet 
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leje en bil samt holde selvstændig fe-
rie på den måde. Sådan har det f.eks. 
været med en Irlands tur.

Store tur:

Det skal nævnes, at Rikke har taget 
den store tur. I læretiden på smede-
forskolen ”Fileskolen” lærte Rikke 
Vivian at kende. De besluttede sig for 
den store jordomrejse. Den foregik fra 
1989 til 1990 (i 10 måneder).
Med rygsæk over Sverige til Moskva. 
Med den Transsibiriske Jernbane 
tværs over Asien og endte i Peking. 
Med tog og busser videre til Hong-
kong. Så Thailand, New Zealand, 
Australien, Fiji øerne, Hawaii, USA og 
videre til Danmark. Der var bunkevis 
af billeder pænt klæbet ind i albums 
og fulgt op af Rikkes flotte skrift.
Rikke var meget glad for denne tur. 

Den ville ikke have været mulig senere 
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hen. Lånte 65.000 kr (altså i 1989) er 
godt givet ud.  

MC-livet:
Starten. Se tidligere i teksten Der kom 
ikke straks MC selv om kørekortet 
nåedes ved det 18. år.
BMW-en er den eneste motorcykel 
Rikke har haft. 

Drømmene:
Skulle der blive en lejlighed er drøm-
men en tur på MC til Irland. Dette land 
er det dejligste man kan tænke sig. 
Det skal nok komme.

Selvom Rikke og Henrik som vi kan se 
i det efterfølgende, er interesserede 
og engagerede mennesker må vi nok 
indse, at motorcylismen ikke vil være 
en væsentligere del i tilværelsen de 
næste år. Der er fuld damp på med alt 
andet. Mulighederne er der ikke som 
hos de, hvis børn har forladt reden. 
Interessen er der og vi er glade for, at 
de har meldt sig ind.
Hvis man vil have kontakt til MC-livet 
om end på lavere blus er vor klub et 
godt valg. Bladet kommer, hjemmesi-
den er der og det er billigt. Arrange-
menter er der nok af hvis der skulle 
komme en tid.

Poul
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Fremstilling af en BSA Bonni Star:
Billedet er min BSA Gold Star, der nu 

er forvandlet til en BSA Bonni Star.
Jeg har altid kunne lide at lave ting 
om. Når jeg så er kommet i gang, 
synes jeg, at det hele tager overhånd 
og at foråret nærmer sig med uhyg-
gelig hastighed. Fyns englænderklubs 
forårsmønstring i Fredericia er limit 
for hvornår det hele skal være færdig. 
Sidste sæson lavede jeg Gold Staren 
om til de originale 350 cc fra 500 cc 
og jeg gjorde mit bedste. Hjem fra 
forårsmønstringen skete der et eller 
andet, så den ikke trak så godt som 
den skulle. Problemet var måske det 
store plejlstangsøje, der var lavet til 
glideleje (der i øvrigt oprindelig gik 
perfekt til det internationale BSA træff 
i Berlin), som havde lidt skade. Jeg 
ved det ikke. Jeg har endnu ikke set 
efter.
Jeg har også altid godt kunne lide 
Triumph motorer. Medlem Peter Dam 
havde en total adskilt Bonneville 
motor i en kasse. Den var til salg for 
kr. 6.500,- og den blev købt selvom, 

der manglede mange småting. Der 
var 2 nye stempler og stempelringe 

i sidste overstørrelse (060). 
Cylinderen var næstsidste over-
størrelse (040) og den så faktisk 
godt ud. Dog måtte jeg af med 
500 kr. ekstra for ny kobling, 4 
nye ventiler og nye hovedlejer. 
Krumtaphuset i træksiden var 
defekt. Bolteøjer var brækket af. 
Tilsvarende gjaldt gearkassens 
mellemstykke med det lille kug-
leleje. Krumtappen var meget fin 
og aldrig slebet.
Der var fejlfrie erstatningsdele 
med. Reservekrumtaphushalvde-
len var til de sidste nye modeller 
med motorudluftning her igen-
nem. Det skulle efter sigende 

være bedre. 2 stk Amal Concentric 
karburatorer ø 32 mm var også med.

Hvordan griber man nu denne sag an 
??
Internettet fortalte alt om TriBSA, dog 
alle af gamle type med separat cylin-
der, top og krumtaphus (altså motor) 
sat til BSA gearkasser og forkæde-
kasser. Kun to steder var der Unit 
motorer (det hele bygget sammen) i 
BSA Pre Unit stel. Den enes motor 
sad alt for langt tilbage og den andens 
hældede fremad og ned så cylinderen 
sad som på en Norton Commando. 
Der er nok et eller andet umuligt i det 
system. Hvem ved noget ???
Triumph Klubbens formand vidste 
noget. Jeg skulle tale med Svend 
(”et-ben”) i Skive. Han var en flink og 
vidende ung (som os selv) mand og 
der var gode råd at hente:
• Arbejd kun med tomme krum-
taphus skaller. En hel motor er alt for 
tung at håndtere rundt med i stellet.
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• Lav et ophæng til motoren på 
de forreste stelrør. Lav højden som 
det ser bedst ud.
• Sæt en saksedonkraft under 
motoren og indstil til korrekt placering.
• Sørg for, at lave stabilt 
ophæng fra topstykket til stel. Det er 
meget vigtigt for at minimere vibratio-
ner og for at undgå andet djævelskab.
• Resten må man løse efter-
hånden, som man kommer frem. 
Undgå at save for meget i stellet.
Svend mente i øvrigt, at det nye 
udluftningssystem, jeg havde fået var 
noget lort idet fugt fra forbrændingen 
kunne afsættes som dug i koblingshu-
set og danne rust. Der var ikke noget 
at gøre. Jeg havde ikke andet.

Hvad så med motoren: Vor egen 
BSA formand gav telefonnumme-
ret på Triumph eksperten Michael 
Jørgensen. Han må vide besked. Jeg 
havde aldrig prøvet at arbejde på 
en Triumph Unit motor. Det hele lå 
adskilt i atomer.
Jeg talte med Michael og han gav 
gode råd og havde også dele hvis der 
mangelede noget. Min gode bekendte 
ErikThomsen lånte mig en Triumph 
Unit reparationshåndbog (den var 
enorm sort efter snavsede fingre) og 
jeg gav mig i kast med at finde ud af, 
hvad der manglede. Der kom en lang 
liste. Så over til Michael Jørgensen på 
Fyn for at hente hvad han havde. Det 
gav lidt ekstra til en rimelig pris. Hvad 
der yderligere manglede søgte jeg 
efter på stumpemarked i november 
og resten blev købt hos vore kendte 
”engelsk forhandlere”. En ny repa-
rationshåndbog blev også købt og 
ErikThomsen kunne få sin tilbage.
Jeg havde hørt noget om flugtboring 

af krumtaphuset hvis det er samlet 
af halvdele, der ikke hører sammen. 
Michael sagde, at jeg skulle prøve 
at samle det. Hvis krumtap og knast-
aksler roterer fint og hvis pakfladerne 
ellers passer, så kan det samles uden 
problemer. Det gik som håbet. Det 
hele passede perfekt. De kan godt 
de englændere. Der var mange års 
aldersforskel mellem højre og venstre 
krumtaphushalvdel.

Håndværksarbejdet startes:
Motoren kunne ikke være der for et 
beslag på stellets nederste tværrør. 
Der måtte saves. Ellers ville motoren 
komme til at sidde helt forkert. Jeg sa-
vede og har gemt den afsavede del til 
det tilfælde at cyklen skal laves om til 
Gold Star igen. Halvdelen af den tilba-
geblevne beslagsdel på stellet kunne 
blive siddende til at styre efter, hvis en 
genmontering skulle blive aktuel.
Det vigtigste beslag er det under mo-
toren. Det skal sidde, så det er muligt 
at få motoren ret hen, så aftapninger 
m.m. sidder korrekt og desuden så 
cylinderen sidder ret placeret under 
tanken. Det er vigtigt for udseendet 
(og det er jo vigtigt). Desuden skal 
kædeføringen være præcis. Det kræ-
vede en hel del frem og tilbage for at 
få det hen. Når motoren er på plads, 
skal der måles og tegnes så nævnte 
beslag kommer til at passe. Der er 
ikke plads til en almindelig bolt. Der 
skal laves en såkaldt stagbolt med 
møtrik og skiver i hver ende og i tilpas 
udformning. Denne sættes på mo-
toren før montage. Så skal det hele 
sænkes på plads med lodder, trisser 
og donkraft. Så skal der skruetvinger 
på beslaget for at få det tæt til stellet. 
Så over til naboen Chr. Jørgensen 
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for at låne et svejseapparat. Beslaget 
hæftes. Det værste var overstået!!

Motoren skulle nu ud og beslaget 
skulle svejses færdigt. Resten af be-
slagssystemet skulle laves: Cylinder 
og topstykke blev provisorisk sat på. 
Det hele sænket i stellet.
En Triumph Unitmotor sidder fast 
også via sideplader, der spændes 
på motorsiderne bag. Disse kunne 
spændes i eksisterende og borede 
huller i stellets forstærkningsplade 
nederst. Modeller blev klippet ud i pap 
og plader fræset ud af noget rustfast 
plade. Fastspænding på motoren 
viste, at BSA stellet ikke er helt lodret 
hvor man tror det. Derfor skal der over 
det hele slagloddes vinklede afstands-
skiver så holdepladerne ikke kommer 
spænd. Jeg kan ikke lave tingene 
hjemme. Det skal laves på mit ar-
bejde hvor der er 30 km hver vej. Det 
kræver en del planlægning og selvdi-
sciplin for ikke at køre strækningen alt 
for mange gange hver gang der skal 
laves et eller andet eller rettes noget 
for at komme videre.
Det var meget omstændeligt med 
en af boltene til placering et eksiste-
rende hul (man vil jo ikke gerne bore 
for meget). Et hul var beregnet som 
adgangsvej ind til en bolt, der holder 
kædeskærmen. For at forstyrre den 
originale konstruktionen mindst muligt 
måtte fremstilles en hul bolt af en vis 
diameter. Gennem det hule kunne 
man så placere og spænde bolten for 
kædeskærmen. Det tager en halv dag 
for sådan en bolt inden det er OK. Og 
sådan gik dagene. Lene mente, at der 
var andet at lave, som vi ville få mere 
ud af (f.eks. at fuge skorstenen). Til 
sidst skulle ”topstykke til stel-” forbin-

delsen laves. Der slagloddedes en 
lille letvægts kasseprofil i 1,5 mm rust-
fast stål. Det blev godt og stærkt. Det 
tog ½ dags tid at få kædeskærmen 
hen. Den måtte ikke gå mod kæden 
eller andet og den skulle kunne vippe 
med baghjulet uden at gå imod. Hjul 
måtte af og på mange gange. Sam-
tidig måtte der ikke være så megen 
plads, at der kunne komme snavs og 
fedt ud på chaufførens tøj. Så var det 
på plads.

Motoren skulle nu endelig samles til 
driftklar stand:
Der er en del simmerringe (pakdåser). 
Alle så godt ud og skal alle skiftes?? 
Ja over hele motoren var der ting, der 
ikke længere var nye. Får man tinge-
ne lavet på et værksted med nye dele 
er arbejdslønnen så stor, at man ikke 
kan gå på kompromis med kompo-
nenter, der ikke med garanti er fejlfrie. 
Men i dette tilfælde hvor eget arbejde 
sætter målestokken er kompromisser 
nok mere på plads. Er der noget, der 
viser sig ikke at være godt kan man jo 
bare tage motoren ved vinkelbenet og 
skifte delene ud. Det tager vel et par 
aftener hvis den skulle være gal.
Kun én simmerring blev kasseret. Re-
elt set kører jeg jo kun få km. om året.
Gearkassen: Halshjulet fra gearkas-
sen tætner i simmerringen, der igen 
er placeret i det runde dæksel ud til 
bagkædetandhjulet. Simmeringen var 
meget større i den nye krumtaphus-
halvpart. Der skulle drejes en bøsning 
til montering på halshjulets bronze-
bøsning så det passede. 
Der indkøbtes nyt kugleleje til før 
nævnte halshjul. Kuglelejet i den 
anden side genbrugtes. Efter min 
bedste vilje fejlede det intet. Nålele-
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jerne i bunden for forlagsakselen hvad 
med dem? Det nederste var OK. Det 
yderste manglede simpelt hen nålene. 
I det ekstra mellemdæksel jeg fik med 
sad der et fejlfrit leje. Gearkassen 
kunne samles. Alle skruer mang-
lede, så dem har jeg drejet og skåret 
gevind på. Det viste sig nemlig, at 
der var et virvar af gevind. Whitworth 
fingevind, samme i grovgevind, de 
gammelkendte ”postgevind med 26 
gevind pr. tomme og UNF. Det skyld-
tes nok, at motoren er sat sammen af 
dele fra flere årgange. Skulle jeg købe 
flere skruesæt ville det blive for dyrt. 
Der gav nogle problemer inden jeg 
fandt ud af hvad der var galt. UNF lig-
ger nær Whitworth fingevind og de 26 
gevind pr. tomme skruer. Kun forsøg 
kunne skille ud hvad der passede 
hvor.
Gearkassen blev samlet uden pro-
blemer og fungerede i 2. omgang. 
Man skal huske, at få forbindelsen fra 
gearpedalen og frem til kurveskiven 
i gearkassen i de korrekte tænder. 
Ellers kan den ”hoppe over” 4. gear 
og er ikke til at få hverken frem eller 
tilbage.
Krumtappen blev renset i krumtapsla-
gets slamfælde. Det skulle være me-
get vigtigt. Adgang til slamfælden sker 
ved at løsne en gevindprop. Den sad 
rigtig fast. Med kørnerprikker og det 
hele. Der sidder et rør inden for. Det 
fordeler vist olien så begge glidelejer 
smøres ens. Røret hales ud med en 
passende såkaldt ”ornepik”. Der la-
vedes ny gevindprop med hul for stor 
Unbraco nøgle (for en anden gangs 
tilfælde). Lejepanderne var fine og 
montagen lavedes efter bogen. Jeg 
syntes, at plejlstængerne drejede lidt 
stramt; men sagkundskaben sagde, at 

det måtte de godt.
Motoren samledes uden problemer. 
Der var ingen by-pass ventil for 
olietrykskontrol. Da monterede jeg 
en forhåndenværende Pre Unit type 
(den hvor pinden som kontrol vokser 
ud af med stigende olietryk). Fraløbet, 
der skal tage den olie som slipper 
forbi ventilens stempel sidder på Unit 
motoren for oven. Jeg måtte ændre 
ventilen så den blev tæt udad. D.v.s. 
at pinden til olietrykskontrol måtte 
væk og hullet loddes til.
Forkædekassen skulle have nye ge-
neratorholdebolte og der skulle laves 
ny koblingstrykstang. Ellers var der 
ingen problemer her.
Topstykket var ikke for godt hvad an-
går ventilsæder. De var fræset alt for 
langt ned; men så godt ud. Ventilsty-
rene var gode. Jeg tilpassede nogle 
BMW ventiler. De er en lille smule 
tykkere i stammen og ventilerne kører 
i styrene helt uden slør og kompres-
sionen er i top.
Der var kun ét stødstangsrør. Var det 
nu det rigtige? Der findes mange typer 
for at få has på utætheder. Jeg skulle 
have typen med O-ring i bunden.
Cylinderen: Stemplerne var jo for 
store. Jeg drejede dem ned så de 
passede (målte efter gamle stempler 
og 0,2 grader koniske). Sønderborg 
Cylinder Service siger, at det er OK 
at slibe af stempelringenes ender 
når det kun er for at reducere fra én 
overstørrelse.
Pouls beretning om sit ombygnings pro-
jekt fortsætter i næste nummer. 
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Tøndeslagning:

Selvom Fastelavn i år var før 1. marts 
hvor den overvejende del af medlem-
merne endnu ikke må køre, var der 
godt besøgt hos Kajs MC i Sønder-
borg. Børn var der ikke så mange af 
som sidst, men alligevel var der vin-
dere i alle kategorier. Tak til Kajs MC 
for arrangementets afholdelse.
Voksenklassen: Kattekonge (den, der 
slår det sidste bræt ned) blev Karina 
Jensen, Sønderborg. Hun ville ikke 
have kronen på. Den måtte så hendes 
chauffør Christian Franke Andersen, 
tage på.
Katteprins (den, der slår bunden ud) 
blev Kenneth Hartung, Sønderborg.
Børneklassen: Kattekonge blev Mike 
Kock Carstensen, Broager.
Katteprins blev Martin Hansen, Nybøl.
Tak til medlem Peter Juhler for at 
skaffe tønder og slik.
Poul 

visende Sonax som testvinder her og 
der (kendte automobilblade).
Der har været henvendelse til klub-
ben om testkandidater og det kunne 
ikke gå hurtig nok. Bjarne satte sagen 
på hjemmesiden. Der kom én eneste 
henvendelse. Vi i bestyrelsen gjorde 
os til kandidater sammen med medlem 
Claus Lorenzen fra Rødekro.
Forsendelsen er nu modtaget. Det er 
en alvorlig sag og senere gengives 
brugsvejledninger på beholdere og 
flasker.
Jeg synes, at agenten har gjort meget 
for sagen og nu vil jeg kvittere med 
at gøre lige så. Det hele virker meget 
smagfuldt og gennemtænkt. Jeg 
kender ikke prisen.
Omkring mine køretøjer er de sær-
lige kendetegn, at modellerne ikke er 
særlig rene og velplejede (alligevel i 
god mekanisk stand). Jeg lever meget 
efter den såkaldte 80 / 20 regel. Den 
siger, at man ved 20 % indsats de 
rigtige steder kan opnå 80 % af det 
mulige. Skal man yderligere have 
det hele med kan man tage resten 
af snavset med de samme tal bare i 
omvendt rækkefølge (altså de sidste 
20 % snavs tages med resterende 80 
% knofedt). Summa summarum: Man 
skal ikke kikke for meget i hjørnerne 
på mine køretøjer. Man skal nyde 
synet når jeg kører forbi.
Hvad så nu: Jeg mener, at jeg er den 
helt rigtige til dette job. ”Pudse-gejle-
folket” kan jo få det bedste frem med 
hvad som helst bare ved at vaske, 
gnide og pudse længe nok.
Dette materiale må være kommet til 
den rette mand.

Sonax regner med tre laktilstande:
•  Ny eller velholdt lak. Anvend Liquid 

    TEST af Sonax
Undertegnede er blevet testperson for 
MC-plejemidlet Sonax.
Alle flasker er påført mærkater 
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Wax 1. Nano Pro.
•   Lak med begyndende mathed: An-
vend Polish + Wax 2. Nano Pro (ikke 
medleveret).
•  Mat og forvitret lak: Anvend Polish + 
Wax 3. Nano Pro.
Se efterfølgende: 
Indholdet er:

Polerrulle: Den ligner en køkkenrulle. 
Der er fint filtstof, der ikke ridser. Anv-
endes til at påføre og efterbehandle.
Syntetisk vaskeskind: Det er slidstærkt. 
Tåler alverdens ting (også benzin og olie).
Aktiv svamp: Til påføring af voks og 
politurer.
Rensebørste til fælge: Kan komme 
ind i alle hjørner.
Xtreme Aktivshampoo 2 i 1 (500 ml): 
Fjerner næsten alt, der ikke skal være der. 
Rystes før brug. 20 til 30 ml pr. 10 liter 
vand. Der er målebæger i flaskens bund.
Egenskaber og fordele:
•  Ufortyndet fjernes fugleklatter og insek-
trester.
•  Til lakerede overflader, tekstilkalecher, 
plast, glas e.t.c.
Brugsanvisning:
•   Ryst flasken før brug.
•   Afskyl motorcyklen med rent vand.
•   Påfør Aktivshampoo med svampen.
•   Afskyl med rent vand.
•   Aftør med vaskeskind så kalkpletter 
undgås.
Xtreme. Polish + Wax 3. Nano Pro (500 
ml): Speciel til mat og falmet lak. 5 dob-
belt polereevne. Der er poleresvamp i 
bundkappen.
Egenskaber og fordele:

•   Ideelt til behandling af mat lak.
•   Efterfølgende behandling med Liquid 
Wax 1 beskytter lakken langsigtet.
Brugsanvisning:
•   Vask motorcyklen manuelt med Ak-
tivshampoo.
•   Forbehandl udvendige kunststof- og 
gummidele med Kunststof Gel, så evt. 
polererester kan fjernes med fugtig klud.
•   Medfølgende svamp i pundkappen 
blødes op i vand, vrides og benyttes til 
påføring og polering. Poler grundigt me-
dens produktet er vådt.
•   Behandl mindre flader ad gangen og 
undgå ”helligdage”.
•   Afsluttende fjernes rester med rene 
bløde bomuldsklude.
Xtreme Liquid Wax 1. Nano Pro (500 
ml): Til ny lak eller hvor der er forbehan-
dlet med de to før nævnte. Fremragende 
forsegling med langtidsbeskyttelse. Der er 
påføringssvamp i bundkappen.
Egenskaber og fordele:
•   Nanovokspartikler lukker porer og 
konserverer.
•   Pudsearbejdet reduceres til et mini-
mum.
Brugsanvisning:
•   Vask manuelt.
•   Ryst flasken grundigt.
•   Påfør med svamp tyndt og jævnt.
•   Overskydende vokspartikler fjernes 
med fiberklud.
Slibepasta (75 ml): Til slibning af slidt 
lak. Fjerner ridser.
Egenskaber og fordele:
•   Fjerner ætsninger fra insekter, fu-
gleklatter, harpiks m.m.
Brugsanvisning:
•   Vask lakken med Aktivshampoo.
•   Polér med slibepasta (filtstykke eller 
klud). Let eller middel tryk efter behov.
•   Aftør polerrester med filt eller serviet.
•   Polér til sidst med Polish + Wax 3.  
Rudepolish (250 ml): Til rengøring og 
rensning af ruder, glas og acryl.
Egenskaber og fordele:
•   Fjerner hårdnakket snavs, silikone, 
voks, olie, sod, insekter.
•   Fjerner småridser og matte områder.
Brugsanvisning:
•   Ryst flasken før brug.
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•   Poleres ufortyndet med filt fra poler         
rullen.
•   Undgå føring på lak.
•   Polér inden produktet tørrer ind.
•   Aftør til sidst med filtklud.
    Fælgrens (500 ml): Garanteret syrefri. 
Håndpumpeflaske.
Egenskaber og fordele:
•   Fjerner hårdnakket tilsmudsning som, 
bremsestøv, olie, gummi, tjære og vejsnav.
•   Angriber ikke materialerne.
Brugsanvisning:
•   Drej skumdysen på sprayflasken.
•   Påfør jævnt med afstand til emnet på 25 
til 30 cm på våd eller tør fælg.
•   Lad produktet sidde til det bliver rød-
ligt.
•   Ved megen snavs anvendes børste 
inden afskylning.
•   Slutafskyl med rigelig vand (almindelig 
vask af køretøjet kan følge efter).
•   Undgå direkte sol og varme fælge. 
Fælgforsegling. Nano Pro (250 ml): I 
spraydåse. Beskytter og letter senere 
rengøring.
Egenskaber og fordele:
•   Langvarig beskyttelse med nanotekno-
logi.
•   Virker vand, salt og snavsafvisende.
•   Letter rengøring.
Brugsanvisning:
•   For aluminium, stål og forkromede 
fælge.
•   Anvendes efter Fælgrens. Lad fælgene 
tørre helt. Spray produktet på hele fælgen 
så det dækker.
•   Fordel her efter med fiberserviet.
•   Skal hærde en time efter påføring. Må 
ikke komme i berøring med fugt eller vand 
i den tid.
Xtreme Kunststof Gel. Udvendig brug 
(250 ml):
Egenskaber og fordele:
•   Plejer ulakerede udvendige kunststof-
dele.
•   Giver falmede elementer ny farvedybde 
og opfriskning.
•   Er farveløs og silikonefri.
Brugsanvisning:
•   Motorcyklen vaskes manuelt og tørres 
grundigt af.
•   Før gel på den tørre overflade med 

fnugfri klud. Ikke for tykt lag. Det samler 
støv.
•   Aftør overskydende gel.
Sonax molybdænsulfidolie (300 ml): 
Spraydåse med rustløser. Ligner umiddel-
bart ”Caramba” og ”WD 40”. 
Egenskaber og fordele:
•   Løsner rust, smører, rengør, renser, 
rustbeskytter, renser elektriske kontakter, 
fugtafviser.
Brugsanvisning:
•   Omrystes før brug.
•   Påfør tyndt lag.
•   Anvend den mest passende af de to 
medleverede ventiler.
•   I hulrum skal fordampning ske før 
aflukning (et par minutter).

Umiddelbare testresultat:
Skærtorsdag skal jeg til Albionklub-
bens (den fynske englænderklubs) 
forårsmønstring i Fredericia. Min BSA 
kunne få en tur med Xtreme. Polish + 
Wax.
Det med påføringssvampen i bund-
proppen dur ikke rigtig. Den er for lille 
og jeg tabte en ned i støvet på ga-
ragegulvet. Så tog jeg en klud. Det er 
bedre og resultatet blev godt på nem 
vis. Den udklappelige tud på flasken 
virker. Voksen er mere tyndtflydende 
og nemmere end jeg kender fra Turtle 
Wax. Turtle Wax-en smed jeg resten 
ud af for et par år siden. Den var ble-
vet lidt grynet og mærkelig; men jeg 
overtog den også efter min mor da jeg 
flyttede hjemme fra. Flasken var vist 
fra 1966.
Anbefaling: Man skal lave sig en 
lille kasse med tilklippede klude foldet 
og sat op i rækkefølge til de korrekte 
midler. Det kan så gøres med lapper 
fra polererullen. Jeg kende princip-
pet fra  familiens fælles (læs fruens) 
skopudse-remedieæske. Hun er 
meget præcis. Alt bliver lettere. Sådan 
har hun det i øvrigt med alt. Man skal 
tage sig tiden til at opbygge en ”pud-
sekasse” med alle klude og remedier 
placeret fornuftsmæssigt.

Nærmere information følger ved yder-
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TEST af Nano middel til virsir:
Fra NC3 (www.nc3.dk) har vi 
modtaget en flaske med et middel 
til kunstof. Jeg har afprøvet det 
vinteren igennem, (kun påført en 
gang) med et overbevisende resul-
tat. Vandet perler utroligt let af, ve-
jsnavs og salt glideraf sammen med 

vandperlerne. Nu hvor instkterne 
begynder at dukke op igen, fjernes 
de let ved at lægge en fugtig klud på 
viseret 1 minut og tøre det af med en 
let bevægelse. Der er til adskillige 
behandlinger i flasken, så hvis der 
er flere der er intersseret kan man 
komme til mig og få en behandling, 
(tager ca 1 time)
Hilsen Knud (redaktøren)
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Kommentar til arrangementerne på 
næste side
•  Sankt Hans arrangement på vingården 
”Nørregård” i Genner. Henrik og Pia 
stiller areal til rådighed og orienterer lidt 
om deres aktiviteter. Klubben stiller grill 
op og leverer kul og ild. Hver medbringer 
selv drikkelse, salat, kartofler, pølser, 
bøffer og hvad man ellers kan dupere 
hinanden med. Vin kan sikkert købes på 
stedet. Det skal være en tradition med 
dette arrangement en uge før den offici-
elle Sankt Hans aften. Start fra stranden 
i Åbnrå kl. 15 og vi kører indledningsvis 
en lille tur i omegnen.
•    Som sidste år holdes weekend på 
Touring Camp i Nødager ved Kolind på 
Djursland. Officielle dage er lørdag til 
søndag. Men der er rig lejlighed til at 
komme flere dage før og vende hjem 
flere dage senere. Fællesspisningen er 
lørdag aften. Ture planlægges på stedet. 
Medlemmer af Touring Klubben skal 
huske medlemskortet. Det giver ret til 
én gratis årlig overnatning (hvis den da 
ikke er brugt allerede til det tidspunkt). 
Opholdet sidste år var en stor succes. Vi 
mødes der oppe.

ligere vask:
Poul
Se også de andres beretning på www.
smcc.dk

Her er højre halvdel behandlet, derefter har vi pustet 
med en luftpistol lige forfra på Lar´ses nye hjelm.
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Kommende
Arrangementer                
se også kommentar på forrige side 

 Maj 2007
 . 3. kl. ca. 19.30: Varme hveder hos 

Poul Petersen. Tilmelding ønskes 
(tlf.: 74491203). Se adressen i 
bladet side 2.

 . 19. kl. 10,00 fra hovedindgangen 
på Koldingstorcenter Grejsdalstur. 
Se omtalen på side 2.(redaktørens 
firkant)

. 26 : Oldtimerløbet: Folk skal selv 
holde sig orienteret.

Juni 2007
• 2. Mølleløb: Robert giver kaffe 

fra kl. 9.00. Start fra Roberts MC, 
Guderup kl. ca. 11.00.

• 16. kl. 15,00 fra stranden i Åbenrå, 
Sankt Hans arrangement på ”Nør-
regård Vin” i Genner hos Henrik og 
Pia. Se inde i bladet.

• 27. kl 19. Medlem Chr. Franke 

Andersen, Guderup 
holder grillaftenpå sin 
private adresse. Det 
er Mejerivænget 1 i 
Guderup. Pølser+drikkelse kan kø-
bes på stedet. Tilmelding hos Poul 
senest en uge før (Tlf.: 74491203)

Juli 2007
• 4. kl. 19: Rømøtur. Afgang fra 

Bolderslev rasteplads kl. 19.00.

• 7.: Weekend på Touring Camp. Se 
inde i bladet.

• 14. kl. 8.00: Fra rastepladsen ved 
Bolderslev. Claus har lavet en tur til 
Stauning Flyveplads. Husk mad-
pakken.

August 2007
• 4. : Til museumslandsbyen Une-

watt ved Langballig. Claus uddeler 
løbesedler senere med mødested 
og tidspunkt. Se: www.smcc.dk

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

          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

Schuberth - S1
Kvalitets Styrthjelm med Integeret Sol-
brille.
Har fået gode anmeddelser overalt.
Farve: Racing Red (Rød).
Pris nu kun: 3.395,00DKK


