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Redaktørens firkant:
 

Den nye redaktør er også så godt som 
nyt medlem i SMCC. Hvorfor meldte jeg 
mig ind i SMCC, ja fordi jeg kendte en 
der forvejen.
Jeg ville gerne i en klub blandt ligesin-
dede og det mente og mener jeg, jeg er 
kommet.
Jeg forventede at der var ture som jeg 
ville være interesseret i at deltage i og 
det har jeg fundet. Ligeledes havde jeg 
forventet at blive bibragt oplysninger 
om hvilket udstyr/beklædning der ville 
være smart at anskaffe samt vejledning 
i hvordan jeg smartets kunne vedlige-
holde og trimme min cykel af. Ligeledes 
lidt oplysninger om fornuftig kørsel og 
kolonnekørsel.
Disse ting fandt jeg dog ikke.
Derfor:
Jeg kunne ønske mig at SMCC på for 
eksempel WEB site, havde et site der 
forklarede om disse emner. Der kunne 
også oprettes et lille kursus på et par 
timer for de nye medlemmer der eventu-
elt måtte ønske det.
Se artikel side 7.
Jeg forventer kommentarer på det oven-
for skrevne.

Redaktøren kører Honda VT 1100 Sha-
dow (SC23) 1989 købt hos Angus MC.
Jeg er meget tilfreds med handelen.
Jeg har købt en cykel hvor stellet pas-
ser til min størrelse og vægt. Det er en 
MEGA chopper. Den er bedst til at køre 
ligeud og i mindre grad velegnet til de 
små biveje med mange sving. Det vid-
ste jeg ikke, og havde jeg vidst det, er 
det ikke sikkert det ville have haft nogen 
indflydelse på købet.
Jeg er vild med den cykel.

Bestyrelsen i SMCC:
Formand:  Poul Petersen, Rugløkke 
16, 6430 Nordborg, tlf: 74 49 12 03 
mail: pp@eucsyd.dk
Kasserer: Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25, 
Tumbøl, 6200 Aabenraa.
Tlf: 74 68 58 20
mail: familien-sztuk@mail.tele.dk
SMCC GIRO 7 15 33 25
Best. medl.: N. V. Jensen, Snogbæk 
Nederby 29, 6400 Sønderborg
(Redaktør af 'Kubikken')
tlf:  74 46 88 25
mail: nvj@nvjensen.dk
Best. medl.: Claus Hansen, Hoelvej 7, 
st mf, Skodsbøl, 6310 Broager
(Tur koordinator)
tlf: 24 45 96 07
mail: hoelvej@privat.dk
Best. medl.: Steen H. Eriksen 
Djernæsvej 119, Hoptrup,
6100 Haderslev
(Markedsføring og trykkeri) 
tlf. 74 57 58 55
mail: steen-vivi@mail.dk

h t t p : / / w w w . s m c c . d k

smcc.dk WEB site og -master:
Bjarne Christesen, Urnehovedvej 107
6392 Bolderslev tlf: 74 64 65 32
mail: bjarne@bc-data.dk
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Leder:
Vi havde generalforsamling d. 25/11 
på Bovrup Gæstgivergård. Vor 
generalforsamlingsdirigent Jørgen 
Branderup havde meldt fra. Han er 
gået på efterløn og bevægede sig 
rundt i Caribien pr. sejlbåd. Jeg har 
ellers foreslået ham at tage arbejde 
i plejesektoren idet, der mangler 
hænder. Måske er der meget 
interessant at håndtere rundt med i 
Caribien. Christian Franke Andersen 
meldte sig som myndig dirigent.
De store ting på generalforsamlingen 
var hvordan klubbladet ”Kubikken” 
skal fortsætte efter at redaktør Knud 
Oluf efter 8 år har sagt stop samt vort 
40 års jubilæum. Bestyrelsen skulle 
have sine forslag godkendt.
Generalforsamlingen udviklede sig 
på en god måde. I stedet for William 
valgtes Niels V. Jensen. Minsandten 
om ikke også Niels overtog 
redaktørjobbet. Vi var så fri for alt det 
med nyt trykkeri. Velkommen til Niels i 
bestyrelsen. Forslag om jubilæet blev 
også vedtaget.
Som sædvanlig skal tingene rundt om 
motorcykler have en kommentar:
Motor Magasinet fremfører 
synspunkter fra autobranchen. På 
det seneste er der vældig gang i 
vægtige argumenter for periodiske 
syn for motorcykler. Især synspunkter 
fra Applus er der mange af. Der 
skal vist lovgives om det; men 
folketingsvalget betød en stopper for 
lovgivningsarbejdet i et stykke tid. Så 
går den tid da.
Problemet er, at udtalelser kommer fra 
folk, der fører sig frem som eksperter, 
d.v.s. som de, der ved bedst. Ifølge 
mit leksikon er de ”eliten” den gruppe, 
der danner meningerne. Jeg ved ikke 
om vi kan gøre noget ved det. Der er 
jo også sagen med børn under en vis 
højde på MC-bagsædet og hvordan 

gik det !!!
Et argument har man fra en tysk 
undersøgelse. Den siger, at 75,1 
% af motorcykler har fejl ved dæk 
og bremser. Det opmærksomme 
folketingsmedlem har allerede fået 
en prop og lobbyisten har let spil. Jeg 
vil påstå at 75,1 % er løgn. Ellers vil 
jeg godt se hvad der er regnet med 
som fejl. Det er almindelig kendt, at i 
Tyskland er normen, at  man kun må 
køre med dæk og bremseklodser, 
der er indskrevet i køretøjets papirer. 
D.v.s. at sætter man gode klodser i 
og f.eks. et kvalitetsdæk på er det 
allerede to fejl hvis de ikke præcis 
med nr. er godkendt til køretøjet.
Arrangementskalenderen for 2008 har 
bestyrelsen lavet. Hold øje med vor 
hjemmeside.
Foråret er om hjørnet: Poul (Foto)

Lederen
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Rigtigt affjedrings-setup kan redde liv
Af TOMMY RØNN 
Offentliggjort 27.12.07 kl. 10:27 i JyllandsPosten

En af de mest oversete 
sikkerhedsdetaljer på 
moderne motorcykler er 
affjedringskomponenterne. Gode 
støddæmpere der er rigtigt trimmet 
og justeret, kan redde liv, men 
desværre kører mange med en 
uheldig og endog farlig kombination. 
Moderne støddæmpere er i så god 
en kvalitet, at en udskiftning sjældent 
betaler sig. Der er dog få undtagelser 
som selve fjederen, der til store 
nordiske vikinger, kan være for blød. 
Affjedringen skal holde hjulene 
mod asfalten. Er motorcyklen for 
stiv, mister hjulene kontakten til 
underlaget, og en rutschetur kan 
blive resultatet. Er motorcyklen for 
blød bliver motorcyklen mere træg 
ved retningsskift. 
Fpn.dk kan ikke komme ind på 
alle detaljer omkring perfekt setup, 
men kan hjælpe med det mest 
grundliggende. Skal kompression 
og returdæmpning trimmes, er 
det nødvendigt at konsultere et 
godt værksted, eller andre dygtige 
trimmere. En god løsning kan 
være et setup-kursus, så det 
grundlæggende kan forstås. 
Motorcyklens indstillinger for retur 
og kompressionsdæmpning, bør 
som udgangspunkt stå neutralt, 
som leveret fra fabrikken. Dette 
giver oftest det bedste resultat. Den 
medfølgende manual forklarer altid, 
hvad standard for disse parametre 
er. Er motorcyklen købt brugt, er der 
desværre ofte skruet i affjedring, af 
ikke-kyndige personer, hvorfor det 
er ekstra vigtigt at undersøge at 
alle parametre står, som forklaret i 
instruktionsbogen. 
Fjedrenes forspænding skal justeres, 
så maskinen sætter sig ca. 15mm 

fortil og ca. 30mm bagtil når man 
belaster den. Disse mål skal måles 
lodret mellem hjulaksel og fikspunkt 
på motorcykel. Når fjedrene er justeret 
så dette mål er på plads, bør det være 
sådan at justeringen er omkring midt 
position. 
Vælg lineær type 
Er justeringen ikke omkring midt, her 
tales midterste ca. 25%, bør fjedre 
udskiftes. Skal fjedre udskiftes er det 
vigtigt der vælges den lineære type. 
Progressive fjedre ødelægger ofte 
køreegenskaberne, specielt bagtil, da 
moderne motorcykler er udstyret med 
et linksystem, der gør den almindelige 
fjeder progressiv. Det er sjældent 
nødvendigt at skifte forreste fjedre. 
Som tommelfingerregel kan det siges 
at bagerste fjeder skal have en styrke, 
målt i Newton Meter, som førerens 
vægt i kg. En person på 80 kg bør 
altså have en lineær fjeder på 80 
N/cm. 
Specielt svenske Öhlins og tyske 
SO er blandt de mest roste top 
leverandører. Der findes også 
andre, men netop disse to produkter 
brillerer ved også at lave gadeduelige 
komponenter, hvor andre mærker 
oftest er forbeholdt roadracing 
maskinerne og faktisk kan gøre 
gademaskinen ringere end med 
originalt udstyr. 
De fleste af landets forhandlere kan 
levere produkter fra Öhlins eller SO. 
Deres produkter kan ses på www.
ohlins.com & www.so-products.com. 
Følges ovenstående, kan et godt 
grundsetup opnås, så motorcyklens 
sikkerhedsegenskaber kommer 
nærmere idealet - og køreturene bliver 
langt sjovere. 
Ved specifikke spørgsmål omkring 
affjedring kan undertegnede kontaktes 
via e-mailadressen:
tommy@alphatech.dk 
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Nogle overvejelser og tanker 
omkring emnet AffjedringsSetup
 
Affjedring er et emne der er omgivet 
af en del mystik. De fleste nøjes med 
at skifte forgaffelolien hvis pakdåserne 
er utætte. Man kan dog gøre en del 
selv. Først se på cyklen og køre en tur. 
Den skal sætte sig lige meget foran 
og bagved, og hvis man kører over et 
pump skal den føles lige fast for og 
bag.
 
1: Kørehøjde. Kørehøjden justeres 
ved at ændre fjederforspændingen i 
forgaflen og på bagdæmperen. Cyklen 
skal som generel tommelfingerregel 
sætte sig mellem 1/3 og ¼ af 
affjedringens samlede vandring. Hvis 
vi kigger på en VT 1100 så er den 
samlede vandring 100mm bag og 
160mm foran.
Hvis vi starter med at finde et fast 
fikspunkt på forgaflen f.eks. den 
nederste kant på den nederste 
gaffelbro, så måler man derfra ned 
til f.eks. øverste kant på akslen til 
forhjulet mens forhjulet hænger frit 
og der ikke er belastning på gaflen 
og den derved er fuldt udstrakt. 
Så sættes cyklen ned på hjulene 
og føreren sætter sig på cyklen 
i kørestillingen. Så måles den 
tidligere nævnte afstand igen, og 
den belastede afstand trækkes fra 
den ubelastede afstand. Så får man 
kørehøjden foran. Den skal ligge 
inden for en 1/3 og ¼ 160mm på en 
VT 1100, altså mellem 40 og 53mm.
 
Det samme gøres bagpå. Her er 
vandringen 100mm så kørehøjden 
skal være mellem 33 og 40mm. Jo 
længere væk fra bagsvingerlejet man 
måler, jo større er bagsvingerens 
udsving. Derfor måles fra 
baghjulsakslen og lodret op til et 
fikspunkt.

 
Hvis kørehøjden ikke passer, så kan 
man på de fleste bagdæmpere klikke 
på fjederforspændingen og derved 
ændre på kørehøjden. På de fleste 
gadecykler kan man også justere på 
fjederforspændingen på forgaflen på 
en stor skrue i toppen af gaffelbenene. 
Mangler man denne skrue kan man 
skære af fjederen hvis den er for blød 
(den skal stadig ligge i spænd i benet 
i samlet tilstand) eller lægge skiver i 
toppen af fjederen hvis kørehøjden er 
for lav.
 
Bemærk. Jeg har ikke skrevet noget 
om hård eller blød affjedring. Det er 
vi ikke nået til endnu. Det første man 
gør, er at indstille kørehøjden, så man 
har et fast udgangspunkt af gå ud fra.
 
2: Hjælp forgaflen dykker når 
man bremser. Det første problem 
mange oplever, er at cyklen dykker 
voldsomt når man bremser med 
cyklens vigtigste bremse nemlig 
forbremsen. Det kan oftest nemt 
løses. En forgaffel er pr. definition 
progressivt virkende. Forgaflen er 
lufttæt, og der er en luftlomme over 
forgaffelolien. Olien ænder så godt 
som ingen volumen under tryk, men 
luftlommen over olien bliver presset 
sammen når gaflen trykkes sammen. 
Luftens modstand mod at blive 
presset sammen er progressiv. Dette 
kan man udnytte hvis man vil dæmpe 
forgaflens tendens til at dykke. 
Hvis man hælder mere forgaffelolie 
i benet vil luftlommen over olien 
formindskes. Derved øges luftlommen 
modstand ved sammenpresning af 
gaffelbenene og gaflens tendens til 
at dykke ved opbremsning mindskes. 
Da det er progressivt hvor stort 
modstanden bliver skal man være 
meget påpasselig når man udmåler 
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mængden af gaffelolie. Fabrikanterne 
opgiver ofte en mængde i ml og 
hvis man er heldig også et tal i mm. 
Mængden i ml giver ikke meget 
mening i min verden, ud over at give 
et mål for hvor meget olie jeg mindst 
skal købe i forbindelse med en 
forgaffelrenovering. 
Hvis ikke man har præcise måle 
bæger, hvem kan udmåle f.eks. 
439ml? Jeg kan ikke, og jeg har 
kemi målekolber i 100 og 1000ml. 
Desuden ved man aldrig hvor meget 
olie man har fået tappet af benene, 
da det kan blive ved med at dryppe 
ud i timevis. Målet i mm er meget 
mere brugbart. Det er målet for hvor 
meget olie der skal være i benet når 
det står lodret er påfyldt olie uden 
fjeder er monteret. Man måler efter 
man har pumpet benet helt ind og ud 
MINDST 10 gange og det er et stykke 
tid siden små bobler er kommet op til 
overfladen. Så måler man fra kanten 
af benet ned til olieoverfladen. Det 
påvirkes ikke af hvor meget olie 
man har tappet af benene eller hvor 
meget man har påfyldt. Når man 
leger med oliemængden så pas på. 
10mm højere oliestand er meget, og 
går man for langt, så kan man trykke 
pakdåserne ud af gaffelbenet.
 

Mojn 
Jens Bager Jensen 
Honda CBR 600 F, MZ TS 250/1, 
Honda XR 650 L
Polyteknisk MC Forening (www.pmc.
dk) og Ténéré klub Danmark (www.
tenere.dk)

Upside/Down affjedring
Upside/Down affjedring benyttes i dag 
på nogle cykler på grund af den styrke 
det giver ved sammenligning med 
hidtil gældende standard.
For en almindelig cykelaffjedring 
setup, er den bredeste del af gaflen 
nederst. Dette betyder at den smalle 
del af gaflen skal holde hjulet.
Ved at vende affjedringen om, så den 
brede del er øverst og dermed tættest 
på stellet, frembringes der mere
stabilitet i hele affjedringens setup.
Dette er ikke blot teori, det er sådan i 
virkeligheden. Upside/Down forgaffel 
er altså ikke bare et smart påfund.
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Jeg havde læst om det ,hørt om det, 
og set film om det, men personligt 
havde jeg aldrig været der endnu. 
Derfor blev jeg enig med mig selv 
om at køre de små 800 km derned 
for at se på sagen, nemlig det 15. 
”ELEFANTENTREFFEN” 1970 på 
Nürburgringen. Fredag morgen 
d.2.jan. 1970 kl.0800 startede jeg 
Yamahaen, Mit første mål var den 
dansk-tyske grænse. Her vekslede 
jeg mine sidste penge. Pasmanden 
prøvede at sammenligne mig med mit 
pasfoto, hvilket ikke rigtigt ville lykkes 
for ham, da jeg var indpakket som en 
mumie. Manden med det grønne kort 
rystede pa hovedet, da han fik øje 
på min oppakning, der bestod af telt, 
sovepose ,luftmadras, smalfilmsudstyr 
og båndoptager o.s.v. Mærkværdigvis 
kom der dog ingen kommentarer. Nu 
rullede jeg ind i Tyskland. Her havde 
de endnu ikke fået ryddet sneen, men 
var langsomt begyndt med at strø salt. 
Dette føre krævede forsigtig kørsel, 
og jeg kom derfor kun langsomt frem. 
Lige før Neumünster holdt jeg første 
tankstop. Tankmanden mente at det 

Elefantentreffen 1970
Artikel fra 'Kubikken' forår 1970
Forfatter: Mike von SaddleBums

Her er mc-kurserne i 2008
Af TOMMY RØNN 
Offentliggjort 02.01.08 kl. 09:18 
Er kørekortet lidt rustent? Eller vil du blot 
trimme kørefærdighederne? Her er nogle 
af de oplagte muligheder for at deltage i et 
køreteknisk kursus i 2008. 
Den seneste rapport omkring årets 
motorcykeluheld konkluderede at 
flere kunne være undgået med god 
køreuddannelse og dygtiggørelse. 
Om det forholder sig så firkantet, som 
rapporten konkluderer, er svært at svare 
på uden indsigt i rapportens eksakte 
delkonklusioner og statistiske grundlag. 
Et er dog sikkert: Med god uddannelse 
og træning forbedres muligheden for 
at komme igennem farlige situationer 
betragteligt. At uddannelse og øvelse 
er sjovt mens det står på, samt gør 
efterfølgende køreture til langt mere 
fascinerende oplevelser, gør desuden 
efteruddannelsen til et hit. 
Sjovere dagligdag 
Vi kan alle lære. Selv den australske 
verdensmester, som ingen betvivler er 
dygtigere end os mere dødelige, bliver 
stadig bedre. Uanset hvilken type kursus 
der vælges bliver ballasten større og 
dagligdagen sjovere. 
De værste trafikanter er ofte dem, der selv 
mener de er ufejlbarlige. Dem der mener 
alle andre laver fejl, men altid selv er 
perfekte. Vi bliver først bedre trafikanter, 
når vi erkender at vi alle laver fejl. Det 
hjælper ikke meget på hjernerystelsen, at 
udtale ”Det var ikke min skyld”. Det bliver 
hovedpinen ikke mindre af. 
En lang motorcykelkarriere, uden 
hovedpine, klares nemmest ved at være 
så dygtig at uforudsete situationer kan 
håndteres, og desuden køre defensivt i 
trafikken. 

Link til kursusprogram for 2008:
http://multimedia.jp.dk/archive/00071/
koerekurser_71120a.pdf
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ingen fonøjelse var at køre MC om 
vinteren. Rundt om Neumünster var 
den nye omkørselsesvej blevet færdig, 
og man slipper nu for at køre igennem 
selve byen. Saltet var nu begyndt at 
virke. Det optøede snesjap sprøjtede 
op på mine støvler, som ret hurtig blev 
gennemblødt. Jeg begyndte at fryse 
tæerne ret kraftigt. Pludseligt fik jeg en 
god ide. Jeg kørte ind til “Detlev Luis” i 
Hamborg, (som jeg fandt efter 2 timers 
søgen.) Her købte jeg mig et par 
overtræksgummistøvler samt et sæt 
styrluffer. Klokken var blevet 1200. 
Men jeg havde ingen tid til at spise, 
da jeg ville nå frem i løbet af fredagen. 
Jeg blev glædelig overrasket, da jeg 
nåede ud på Autobahnen, for det 
viste sig, at saltet her havde virket 
yderst tilfredsstillende. Nu skulle det 
gå fremad. Men ak, glæden varede 
kun kort. De forankørende biler trak 
kilometerlange saltvandfontæner 
efter sig. Hurtigere end jeg kunne 
viske, afsatte der sig et tykt lag is 
på brillerne. Sigten var lige nul. Jeg 
blev meget misundelig pa bilisternes 
visker- og sprinkleranlæg. Lige 
før Bremen holdt jeg 2. tankstop. 
Tankmanden havde medlidenhed 
med mig. Han bød mig idenfor i 
varmen. Men som sagt, jeg havde 
ingen tid. Jeg fortsatte uforknydt min 

rejse. Efter at jeg havde passeret 
Osnabrück, begyndte det så at 
sne. Det varede da heller ikke ret 
længe, inden jeg lignede alle tiders 
snemand. Med eller uden briller, det 
var lige meget, jeg kunne absolut 
intet se. Til al overflod begyndte den 
højre cylinder så at sætte ud. Et 
kort blick var nok til at konstatere at 
gnisten sprang alle andre steder, blot 
ikke ned i tændrørene. Ved næste 
tankstop i Münster, købte jeg en flaske 
“Kontaktspray” ! Disse chemikalier fik 
min ‘Yami” til at snurre igen, og videre 
gik rejsen. Imidlertid var det begyndt 
at blive mørkt, og der dukkede flere 
og flere motorcyklister op. Nogle 
kørte forbi, og nogle holdt på rabatten 
og reparerede, og andre holdt på 
rastpladserne for at få lidt varme i 
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kroppen. Jeg følte mig nu knap så 
ensom og forladt.
Netop som jeg der i nattens nulm 
og mørke, kørte i mine egne 
tanker, stampede der en gammel 
“Thunderclap” med sidevogn forbi. Jeg 
besluttede at bruge den som vejviser, 
og lagde mig i røven på den. Tydeligt 
hørte jeg alle mulige mekaniske lyde, 
og dens støtte : “Thunk-rumble-rump-
grumpety-grumpety-clang.” Hver 
gang der blev lukket for gassen, skød 
der en enorm blå stikflamme ud af 
udstødningsrøret. Men den førte mig 
hurtigt og sikkert igennem Autobahn 
labyrintet ved Köln og Bonn. Lige før 
Bonn fik den øje på et par reparerende 
BMW folk. Væk var min vejviser. Jeg 
havde dog ikke kørt ret langt, da et 
BMW-Gespan fra Berlin drønede forbi. 
Jeg havde atter vejviser. I Bonn forlod 
de Autobatnen og søgte vejen mod 
Nürburgringen. De kørte desværre 
forkert, og jeg var atter alene. Men 
der var nu kun ca. 50 km. igen. Lige 
efter Bad Godesberg overhalede jeg 
tre danske sidevognsekvipager, 2 
stk. Nimbus og 1 stk. Honda 450. Så 
endeligt kom Nürburgringen. Kl. var 
blevet 1000. Turen havde varet 14 

timer.Jeg var dog ikke den første der 
ankom. Under de store træer var der 
allerede rejst flere hundrede telte. 
Lejrbålene brændte, og der herskede 
en mærkelig romantisk stemning over 
dette sælsomme skuespil..Jeg søgte 
en egnet plads til mit telt, hvorpa jeg 
rejste samme, rullede soveposen 
ud og lagde mig til at sove. Næste 
morgen stod jeg op kl.0730. Der 
herskede allerede travlhed udenfor. 
Efter at have fået mig vasket, mosede 
jeg ind på “Sorthotellet”, hvor jeg fik et 
godt “Frühstück”. Resten af dagen gik 
med at filme. Herved stødte jeg pa tre 
SMC medlemmer, nemlig 'æ Buuun 
fra Tagholm', 'Bonnie' og 'Slagter'. 
Om aftenen oplevede jeg fakkeltoget 
til ære for de døde kammerater. Til 
midnat hoppede jeg atter i posen.

Søndag morgen startede jeg 
hjemturen. Solen skinnede men det 
var hundekoldt. Inden jeg nåede 
autobahnen, blev maskinen tanket og 
forsynet med 3 liter olie. I Rihndalen 
havde der lagt sig en tæt tåge. Efter 
ca. 50 km lettede den igen og solen 
strålede fra en blå og skyfri himmel. 
Landskabet var meget smukt med den 
nyfaldne og hvide sne.
Ved næste tankstop sprang der 
pludselig en stor sortsmudset fyr 
hen imod mig, det var ,,æ Buun fra 
Tågholm”. Han var startet fra Adenau 
lidt før mig og var nu inde for at få 
tanket plus lidt varme i tæerne.
Vi besluttede at følges ad. Det 
gik også meget fint, indtil lige 
efter Bremen, hvor ,Knallerten” 
pludselig mistede al kompressionen. 
Vi rullede ind på rabatten for at 
undersøge fænomenet lidt nærmere. 
Vor konklusion, hul i stempel 
(sparebøsse). Der stod vi nu med 
hårene ned ad nakken. Heldigvis 
ventede vi ikke ret længe, før en tysk 
kammerat på en BEll m. sidevogn 
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holdt for at hjælpe. Han stak os et stykke 
bindegarn. Min ,,Yami” fungerede nu 
som traktor og slæbte ,,knallerten” til 
nærmeste tank. Her spurgte vi efter 
nærmeste banegård, da det var vores 
mening at sende ,vraget” hjem med fut-
fut-tog. Heldigvis var der en sådan så at 
sige lige om ,,hjørnet”. Men uheldigvis 
var den totalt forladt. Atter stod vi med 
hårene ned ad nakken. Nu var der kun 
een ting at gøre, nemlig slæbe ,,bæstet” 
hjem. ,,Æ buun” købte sig et anstændigt 
slæbetov, der kunne holde til ,Yami ‘s” 
brutale kræfter. Ikke grine!!! Det viste 
sig nemlig at vi nu kom hurtigere frem, 
nemlig med 110 til 12o km/t, imod 
før 8o til 90 km/t., takket Yamahaens 
voldsomme ,vridningsmoment”. Hele 
denne foranstaltning havde taget en f...... 
tid. Mørket havde forlængst sænket sig 
da vi nåede Bargteheide, hvor vi forlod 
Autobahnen.
Her i Nord-Tyskland havde det sneet 
ad h... til. Vejene blev mere og mere 
elendige. Vi resignerede. At fortsætte 
med en på slæb i glat føre, kun i et smalt 
spor og igennem høje driver, det var 
fuldstændig uforsvarligt, da et styrt af 
en ad parterne kunne have katastrofale 
følger. Vi holdt ved næste servicestation. 
Her etablerede vi ,,knallerten” og min 
oppakning i et skur. Så blev cyklen tanket, 
,æ buun” sprang bagpå og videre gik det.

Vor gennemsnit var nu ikke just berømt. 
For at nævne et ærligt eksempel: en snegl 
i medvind.
Lige før Rendsburg måtte vi så bide i det 
sure æble eller nærmere betegnet, sneen. 
En lille ubetydelig drive havde spændt 
ben. Heldigvis skete der hverken skade 
på mennesker eller materiel. Efter at have 
lovprist dette i høje toner, fortsatte vi i en 
forrygende snestorm. Det varede da heller 
ikke ret længe før motoren kun arbejdede 
på en potte. Vi gav den en Silikonekur, 
men det hjalp kun lidt. Vi gav væden 
skylden. Først meget senere opdagede jeg 
den virkelige årsag, nemlig et gennemslidt 
tændkabel, Til midnat nåede vi så, halvt 
på en, halvt på to potter, grænsen. 
Mandskabet her havde nær fået et chok, 
da de fik øje på os to møgbeskidte, våde, 
trætte og udkørte elefantdrivere. Uden 
fissematenter lod de os slippe igennem. I 
Søgård mødte vi Kaj Smaj og Bent.
De forhørte os grundigt om turen, og Bent 
lovede at hente ,,knallerten” i sin grisebil. 
Olav ringede hjem og bad sine forældre 
hente ham i Aabenraa, da mine kræfter 
ikke rakte videre end hertil og ikke een km 
længere.
Endelig hjemme. Den hårdeste MC-tur i 
mit liv var endeligt afsluttet.
,,MIKE”
(Foto: Mike)
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Om GPS navigation på MC

Der findes flere forskellige typer 
hardware til GPS-navigation. 
Eksempelvis for lystsejlere, 
motorcyklister, bilister og vandrere.
GPS´en består af fire elementer:
 1 Chip
 2 Software / Program
 3 Indpakning
 4 Kortmateriale
1 Chip
Der findes flere fabrikater og der 
anvendes forskellige CPU´s.
Alt afhængig af hvad GPS´en skal 
bruges til.

Du skal være opmærksom på at 
de forskellige chip har forskellige 
egenskaber tilpasset den ’device’ 
de skal have og den strømforsyning 
som den pågældende ’device’ kan 
levere. Strømforsyningen på en 
mobil er svagere end den der findes 
på en MC/Bil. Derfor er der forskel 
på chips og chippens evner.

GPS på mobilen spåes i øjeblikket er 
meget stor fremtid.
GPS på mobilen vil ikke have 
samme nøjagtighed som en ’sümo 
550’ eller en ’nüvi 670’
Garmin og TomTom store modeller 
har en ‘SiRF Star III high-sensitivity 
GPS reciever’.
Fordelene ved SiRF Star III chipset 
er: 
Hurtigere "lås" på satellitter. 
Meget høj følsomhed, "lås" på 
satellitter kan holdes under selv 
vanskelige forhold hvor "line of sight" 
til satellitter er begrænset af høje 
huse, træer og tæt bevoksning. 
Lavt strømforbrug.
Lad dig ikke forblænde af 
salgsudtrykket ’high-sensitivity GPS 
receiver’

Undersøg nøje hvilken chip der er tale 
om. Kan Du ikke få det oplyst, så køb 
en anden.
Garmin er ’WAAS/EGNOS’ enabled. 
’WAAS’ er KUN tilgængeligt i Nord 
Amerika.
EGNOS er den europæiske pedant til 
WAAS og er startet så småt i 2006.
’WAAS/EGNOS’ giver en noget større 
nøjagtighed.

2 Software / Program har jeg ikke 
kunnet finde så meget om udover at 
jeg er af den overbevisning at de alle 
bruger arbitrær programmering.
Det Du som køber skal koncentrere 
dig om er brugefladen, altså hvad 
syntes Du bedst om med hensyn til 
betjening og muligheder i apparatet.
Til TomTom findes 3. parts 
programmer så Du selv kan lave 
forskellige ting og sager til din 
TomTom. Det er ikke muligt til Garmin, 
så vidt jeg har kunnet finde ud af.
Software ex kort opdateres u/b via 
Internettet for de allerfleste GPS´er.

3 Indpakning
Altså selve hardware. Tag selv stilling, 
husk at checke for fastgørelse til MC.

4 Kortmateriale
Til landevejsbrug tales der blot om 
kort. For lystsejleres vedkommende 
tales der om 'Blue Charts' og vandrere 
bruger helst 'Topografiske kort'.
Her vil jeg kun beskæftige mig med 
kort og hardware for 'MC og Touring'

TomTom Rider er med ’Navteq’-kort, 
alle øvrige TomTom er med kort fra 
’TeleAtlas’
Alle ’Garmin’ en med ’Navteq’-kort.
Selve kortet opdateres mod betaling 
for de flestes vedkommende.

Den bedste GPS for MC  ????
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VinterTjeneste:

I perioden 1. oktober til midt i april er 
det ifølge landets vejbestyrelser vinter 
i Danmark og i perioden opretholdes 
et beredskab til udførelse af 
vinterforanstaltninger  på landets veje.
Beredskabet og dermed indsatsen er  
bestemt af hvilken færdselsbelastning 
den enkelte vej har.
Den ene yderlighed er motorvejen og 
den anden er en blind bivej.

Vejstationer:
Spredt ud over landet findes i 
størrelsesorden 300 målestationer, i 
daglig tale vejstationer. Disse stationer 
kan være af forskelligt fabrikat og med 
forskelligt udstyr, afhængigt af hvor 
den enkelte station er placeret.
I det gamle Sønderjyllands Amt var 
der i alt 23 vejstationer. Vejstationerne 
ejes i dag af kommunerne hvor den 
står på den enkelte kommunes veje 
og de øvrige ejes af Vejdirektoratet.
Den enkelte målestations følere 
sender konstant data til en buffer 
på selve stationen. Hvert 10. minut 
udregner stationen et gennemsnit af 
disse målinger som den så sender 

til DMI. Her indgår data i DMI's 
prognosemodeller.
Den der oftest henvises til er 
'HIRLAM'-modellen, se den her: 
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/
vejrkort/hirlam-animation.htm

Vejcentre/CentralVagt:
Den vagthavende meteorolog hos DMI 
kigger på prognosemodellerne og på 
data og herefter udsendes data til den 
enkelte 'VinterVagtStation'.
Der findes en på Egernsund Bro 
for kommunerne Vejen, Haderslev, 
Aabenraa, Sønderborg og Tønder.
Vagten på Egernsund bro tager sig 
af alle veje i området som ikke er 
Vejdirektoratets. Vejdirektoratets veje
 styres fra 'VejCenter Syd' i Middelfart.
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Service requesters:
Den enkelte vagt har 4 PC´ere/skærme 
til sin rådighed med lige så mange 
programmer.
Ved hjælp af data fra målestationerne 
og DMI i øvrigt, kan vagten sammen 
med den ingeniør der refereres til, 
afgøre hvornår det er fornuft at salte og 
med hvilken mængde.
Hele øvelsen går ud på at salte 
nøjagtigt 1 time før der vil blive glat. 
Her ved opnåes den bedste virkning af 
saltet med den ringeste saltmængde.

Hvor kan situationen ses:
Data fra Egernsund Bro og 
Alssundbroen kan ses her:
http://broer.sonderborg.dk/
Vejdirektoratets side for hele landet kan 
Du se her:
http://www.vintertrafik.dk/
Denne er perfekt til din GSM / PDA
http://vd-trafik.adapt.dk/melding_reg5.
html

Eksempel på organisering af en 
vintertjeneste:
Overordnede mål
Glatførebekæmpelse og snerydning 
foretages på baggrund af en inddeling 
af vejnettet i
serviceklasser A-D.
Der etableres en døgnovervågning 
med henblik på saltning og 
snerydning, når vej- og
vejrsituationen kræver dette. 
Overvågningen foretages fra 15. 
oktober indtil 15. april.
• De primære veje (serviceklasse 
A) søges holdt trafiksikre og 
fremkommelige i situationer
med glatføre og snefald ved hjælp af 
præventiv saltning og ved snerydning 
hele døgnet.
• Indsatsen på det øvrige vejnet 
(serviceklasse B, C og D) 
tilrettelægges efter vejens
betydning.
Delmål
Der foretages vintervedligeholdelse af 
veje og stier iht. vedlagte servicemål.
Servicemålene beskriver vejtype, 
servicemål/metode og tilstræbt 
maksimum tid, under de
forskellige serviceklasser. Vejene er 
opdelt i serviceklasse A, B, C og D.
Det primære vejnet (serviceklasse A) 
saltes præventivt, og det øvrige vejnet 
behandles vintermæssigt efter vejens 
betydning. Det primære vejnet har 
generelt en overordnet regional
betydning og bør have samme 
serviceniveau på tværs af 
kommunegrænserne, for at sikre at
trafikanterne oplever en ensartethed 
på det primære vejnet.
Der ydes information om vejr- og 
vejsituationen via Radio Syd. Via 
Internettet kan borgerne
indhente oplysninger om 
vejrudviklingen og den øjeblikkelige 
situation i området.
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Kurt Olsen, Hellevad.
interviewet af Poul Petersen
Kurt er interessant fordi han er nyt 
medlem og fordi han deltager i de 
fleste af vore arrangementer. Jeg 
ringede til ham for at høre, om han 
var interesseret. “Det kan jeg da 
godt” meddeler han og tilføjer, at der 
kke er noget som helst interessant 
ved ham. OK da, men det er vel altid 
interessant at høre om, hvad der er 
så uinteressant, 
Jeg havde et ærinde i Bolderslev d. 
10/1 og så var det jo nemt at køre 
via Hellevad. Jeg skulle bare efter 
rundkørselen ved Hellevad lidt til 
vestre o.s.v. og så ville der være en 
stor stak grus hvor han boede. Nå, 
den dag var temperaturen 5 grader 
og saltet væk af vejene efter nogle 
dages regn. Motorcyklen måtte holde 
for. Det var længe siden jeg havde 
kørt, så jeg følte mig lidt fremmed på 
køretøjet 
Den anviste rute blev vist ikke fulgt 
100% for jeg endte ude hvor der 
hverken var grus eller noget. Et par 
knægte og en hund var der dog, 
og de kunne fortæller hvor vejen, 
der hed noget med “Sønder” lå. 
Grusstakken kunne ikke findes 
og jeg måtte bide i det sure æble 
og finde vej ned i topboksen efter 
adresseseddelen. Så var det nemt at 
finde. 
Parcelhus med garage og biL Lyset 
tændes og Kurt lukker op. Det er 
tydeligt, at Kurt har orden i sagerne. 
Motorcyklen stod overdækket med et 
helt rent lagen i et opvarmet lokale. 
Opvarmet, ja; men med elradiatorer. 
Jeg har hørt, at elradiatorer blanker 
folk totalt af. Kurt har taget sine 
forholdsregler. Der var indkøbt et 
alternativt energianlæg i form af en 
varmepumpe. Det er sådan et hekse 
apparat, der ved hjælp af lidt tilført 

elektricitet kan lave indendørs varm 
luft af udendørs kold luft. Det virkede 
umiddelbart godt og samtidig sparede 
det Kurt for en hel del penge. 
Det viste sig, at huset var en del af en 
privat andelsboligforening Naturligvis 
er Kurt formand. Der er ikke så meget 
arbejde i det, men man skal jo følge 
med i hvad der foregår og være på 
pletten når der er noget, der vedrører 
foreningen. Udvendig vedligeholdelse 
er man i foreningen fælles om og 
indvendigt arbejde er medlemmets 
egen sag Kurt har boet der siden 
1990.
Kurt er 45 år, opvokset i Rise Hjarup 
og ansat i smedevirksomheden “Fri-
Tek”. Der er forskellige produktioner 
som f.eks. fremstilling af specielle 
skovle, vedligeholdelse af maskiner 
hos blefabrikken “Bambo”, fremstilling 
af cykelstel til 3-hjulede f.eks. til folk, 
der har svært ved at holde balancen. 
Det må være noget for værtshusene 
at leje ud af, når folk afslutter deres 
besøg. Der var flere andre ting. Der 
laves i øvrigt også chassisdele til 
Volvos busser. 
Kurt havde også rødder fra tidligere 
i busproduktion. Der var interessant 
litteratur om Peter Petersens 
busfabrik i Åbenrå. Det fik vi en hel 
del tid til at gå med. Den slags havde 
også Kurts store interesse. For mig 
så det i hvert fald ud til, at fremstilling 
af en bus er meget mere omfattende 
end man umiddelbart skulle tro. Jeg 
troede, at sådan et køretøj f.eks.
var galvaniseret i konstruktionen for 
at øge hoidbarheden. Materiellet er 
jo dyrt Men nej “Busser skal holde i 
10 år og så er det slut og sådanne 
jernkonstruktioner holder under alle 
omstændigheder over 10 år. Da Volvo 
havde overtaget fabrikken, blev der 
lavet i bus om dagen. Det synes jeg 
er imponerende.
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Foto: Kurt Olsen
Vi må hellere komme til 
motorcyklerne: 
Kurt fik interesse for SMCC via 
besøg i Sønderhav om tirsdagen 
hvor Claus deler sine tursedler ud. 
Der har ikke i Kurts familie været 
direkte interesse for motorcykler 
ud over at farbroderen havde MC. 
Det er nok mere den almindelige 
interesse for mekanik. På 
mandssiden kan jeg forstå, har der 
altid været arbejdet i jernbranchen. 
Så er vejen jo ikke lang når en af 
arbejdskollegerne får en Honda VF 
750 Custom og senere en BMW 
K 100 RS. Skæbnen ville, at Kurt 
et år tjente for lidt og der ved fik 
penge nok til at få en motorcykel 
(altså penge tilbage i skat forstås). 
Kørekortet erhvervedes i 1994. Men 
så skulle der nyt tag på. I 1996 blev 
tagplader skiftet ud med nye som i 
øvrigt heller ikke duer mere og der 
kom først MC på i 2003. Det blev 
en model 1984-er Honda CX 500 E. 
Den var god og der blev en hel del 
ture rundt i Danmark. Der var også 
et visit i cX-Clubben. Der var ikke 
den store kontakt fra medlemmerne 
til den nye og Kurt mistede gejsten 

(et forhold vi i SMCC også skal være 
meget opmærksomme på og som vi 
et par gange har fået skudt i skoene. 
Vi skal alle være opmærksommme. 
Bestyrelsen kan ikke det hele). 
CX-en havde det problem, at det 
med tiden blev sværere at skaffe 
reservedele og visse sliddele skulle 
efterproduceres. 
Der blev sat om til en Suzuki DL 
650 V-Strom. Det er en AK7 med 
ABS. Nu havde Kurt været vandt 
til kardantræk på CX-en. Det er 
vedligeholdelsesfrit. Der kunne til 
Suzukien fås et tandremstræk. Det 
kostede godt nok 6.500 kr; men der 
indhentedes endeligt tilbud. På en 
tysk hjemmeside bemærkede Kurt, 
at modeller med ABS ikke kunne få 
leveret tandremsdrev på grund af 
ændret længde på bagsvingeren. 
Her står man så; men der er alligevel 
monteret automatisk smøreanlæg til 
kæden. Det fungerer udmærket og vi 
får se. Kurt kører 6000 til 10000 km 
pr. år på MC. 
Der er ikke andre hobbies end 
MC. Arbejdet interesserer meget, 
formandsarbejdet og andet med huset 
tager dog tid. Der er fyldt godt op. Af 
drømme inden for MC er der kun, at 
han godt kunne tænke sig en Honda 
CX som anden cykel; men her må vi 
også lige også vente at se. 

Foto: Suzuki DL 650 AK7 V-Strom

Udgavens Interview
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Kommende
Arrangementer

Februar
Fastelavn, søndag den 3. feb 2008
kl 14, Kajs MC, Sønderborg

Gule ærter d. 16/2 Kl 13 på Kværs 
Kro. Se novemberblad (og har du glemt 
tilmelding så kontakt hurtigst formanden).

Lysbilledaften: Peter Juhler og Kirsten 
var i USA på MC.
Lysbilledaften:
onsdag den 13-02-2008 kl. 19.
Tilmelding senest den 11-02-2008 (Der er 
knap med tid. Arrangementet kom sent). 
Tlf.: 74 44 11 35. Det er Bønnelandsvej 4, 
Mølmark 6310 Broager.

Marts
Firmabesøg onsdag den 05-03-2008 kl. 
19. Callesens Motorfabrik, Åbenrå.
Motorfabrikken ønsker tilmelding fra 
mindst 10 pers. Under 10 tilmeldinger 
aflyses turen.
Melde til Claus senest lørdag den 01-03-
2008 tlf: 24 45 96 07
mail: hoelvej@privat.dk

Esbjergtur
Skærtorsdag den 20-03-2008.
Vi mødes PS-MC, Kilen 11 i Åbenrå.
Der serveres morgenkaffe kl 0900.

Tønder stormeeting påskelørdag 22. 
marts 2008 om formiddagen.
Ikke SMCC arrangement.
Find selv ud af det.

April
SundevedTur. Lørdag den 12. april 2008.
Mødested Ballebro Færgehavn kl 1000.

Varme hveder, torsdag den 17. april 2008 
kl 1900 hos formanden.
Tilmelding senest den 10-04-2008 til Poul 
på telf 74 49 12 03

NordjyllandsTur 25., 26. og 27. april 
2008 til Svinkløv Camping ved Fjerritslev.
Tilmelding til Poul senest den 18-04-2008 
på telf: 74 49 12 03.
For dem der vil køre fællestur er 
mødestedet McDonald i Rødekro kl 0930 
lørdag den 26-04-2008.
Fredag den 25-04-2008 er til dem der 
mener at 2 dage er for lidt til turen.

Maj
ChristiansfeldTur og måske også 
museumsbesøg lørdag den 3. maj 2008.
Ejgill fortæller noget om 
Brødremenigheden, også kaldet 
herrnhutterne, og deres virke i 
Christiansfeld.
Mødested: Stranden Aabenraa kl 0930

Så skal vi på tur!
Denne gang går turen til Harzen i 
Tyskland.
Vi skal bo på Hotel Königreich Romkerhall 
der ligger i Oker tæt ved Goslar.
Turen starter torsdag den 22. maj 2008 
kl. 09.00 fra Kruså grænseovergang 
(rulletrappen til Fleggaard) og vi er 
hjemme igen søndag den 25. maj 2008 
Men, kan man ikke køre torsdag, kommer 
man bare derned om fredagen, prisen er 
den samme.
Og, man kan jo lave det til en familietur, 
hvor nogle (koner/mænd) kører sammen 
i bil og støder til dernede, husk evt. 
styrthjelm.
I turen er incl. 3 overnatninger (i dobb. 
værelse), 3 morgenmad og 3 aftensmad.
Prisen for det hele er 900,- kr. pr. person.
Godt vejr kan vi ikke garantere for, men 
en køreoplevelse i Harzen, det får vi.
Tilmelding senest den 1. marts 2008 til én 
i bestyrelsen (se Kubikken)
eller Steen 30 70 98 33.
Betaling ved tilmelding på GIRO 779794 
eller kontant.


