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SMCC tilbyder:
Sweat-shirts grå m. lille logo
virkelig god kvalitet............ 140,-kr.
T-shirts i str. 
S-L-XL-XXL, stk.................. 75,- kr.
M er midlertidig udsolgt
Stofmærke, stk.................. 25,- kr.
Klæbemærke, stk................ 5,- kr.
Teltvimpel, stk................. 140,- kr.
Kan købes ved SMCC's arrange-
menter, eller bestilles hos formanden på  
74 49 12 03

Bestyrelsen i S.M.C.C.
Formand: Poul Petersen  Rugløkke 16  6430 
Nordborg tlf. 74491203
mail:  pp@eucsyd.dk
Kasserer: Teddy Sztuk, Tornhøjvej 25, Tombøl, 6200 
Åbenrå, tlf. 74 68 58 20.
Email: familien-sztuk@mail.tele.dk
Best. medl.:Claus Hansen, Hoelvej 7, st mf, 
Skodsbøl, 6310 Broager  (Tur koordinator) 
tlf: 24 45 96 07
S.M.C.C. - Giro 7 15 33 25.

Best. medl.:Preben Petersen Agertoften 27 6230 
Åbenrå
Best. medl.: Steen H. Eriksen Djernæsvej 119 
Hoptrup 6100 Haderslev (Markedsføring og trykkeri ) 
tlf. 74575855 
mail: steen-vivi@mail.dk
Redaktion:
Knud Oluf Petersen Bjolderupvej 27  6392 Bolderslev   
tlf.  74646873
mail: knud-oluf@petersen-online.dk
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Tillykke
Til Ejgill Johannsen fra Guderup.
Kom og tag del i sorgen over at jeg bliver 
80 År.
Onsdag den 16 Juli kl. 18,30 giver jeg pølser 
og øl på Solvej 7  6430 Guderup.
Tilmelding på tlf. 7445 8730  eller 2462 9791 
. Senest den 11 Juli.

har lovet at være behjælpelige med 
at lave dette blad. Det vil nok blive 
forsinket.)
Puha! Det var noget af en mave-
pumper, sådan med kort varsel at få 
overdraget opgaven med SMCC´s 
jubilæumsnummer (stort gruppepres) 
Heldigvis fik jeg god hjælp af Lars, 
der stillede med sit store MAC anlæg 
en weekend. I dette nummer har vi 
udeladt det sædvanlige interview, som 
så komme i det næste nummer,( som 
vi ikke laver). Ærgerligt at det lige var 
jubilæums-nummeret der skulle gå ud 
over. Det fortjente noget mere gen-
nemarbejdet stof, specielt da det også 
skulle være et farvenummer.
Hvis jeg tænker lidt tilbage til vor 
generalforsamling, mener jeg faktisk at 
vi selv er lidt skyld i "smutteren". Det 
er ikke seriøst at vælge en mand ind 
på stolen som redaktør og bestyrelses-
medlem, uden at han har været i klub-
ben mindst et år og følt omgangstonen 
og miljøet i klubben. Det optimale ville 
jo være hvis man som suppleant også 
var med på en "lytter" og derudfra vur-
dere om det var noget man følte man 
kunne magte (have lyst til). Vi giver 
altid udtryk for at hvervet som sup-
pleant nærmest er et nødvendigt onde 
for reglernes skyld. Jeg mener vi skal 
hen til at en suppleant er et bestyrelses 
medlem under oplæring.
Hilsen Knud og Lars

   Redaktørens firkant: 
(Poul skriver: Redaktør og bestyrel-
sesmedlem Niels har valgt at ned-
lægge alle poster, samt når denne 
årsperiode udløber, ikke at forlænge 
medlemskabet. Det er en beklagelig 
udvikling, idet vi er sikre på, at Niels 
ville være en formidabel arbejdskraft. 
Der har været en ordveksling mellem 
Niels og Steen. Begge har korte lunter 
og derfor har Niels valgt at stoppe. 
Tidligere redaktør Knud Oluf samt Lars 
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Leder:
Vor klub: Sydjysk Motor-Cykel Club 
(SMCC) har i år 40 års jubilæum.  
Naturligvis har vi haft et klubblad 
(Kubikken) alle årene. Det skyldes 
nok, at klubbens første og mangeårige 
formand Steen H. Eriksen, er uddannet 
bladmand. Gennemgang af de gamle 
blade viser en klub, der har været aktiv 
(mere eller mindre) alle 40 år. Ons-
dagsmøder, grillaftener, fi lmaftener, 
foredrag, weekendture, generalforsam-
linger, julestuer, vinterkaffemøder hos 
medlemmer m.m. har kørt uden afbry-
delse. Træf i gammeldags forstand har 
vi ikke mere. De første blade viser bryl-
lupper; men det er de fl este åbenbart 
blevet for gamle til. En del medlemmer 
har været med siden begyndelsen. 
Medlemsnumrene kører i kronologisk 
orden, man har faste numre, d.v.s., at 
ud meldte medlemmers numre giver 
huller i rækken. Alligevel er vi gennem 
40 år kun nået til nr. 600 på medlems-
tallet 160. Udskiftningen er altså relativ 
lille. SMCC har gennem årene været 
donor for fl ere af områdets klubber. 
Det sker ved, at nogle ligesindede 
medlemmer vil prøve at lave egen klub. 
Mange har haft succes med det og 
fl ere af disse klubber eksisterer stadig 
og er glædeligvis aktive. Et gammelt 
medlem, Frank Trane skriver i 5 års 
jubilæumsbladet fra 1973 følgende om 
klubbens start: Det begyndte over en 
kop kaffe efter speedway på Esbjerg 
Stadion. Var der mon behov for en 
klub i det sydjyske?? Det kunne se 
sådan ud med alle de motorcykler, 
der mødtes på stranden i Åbenrå om 
onsdagen. Motorcyklister af den slags 
var der ikke mange af den gang. De 
ca. 20, der mødte op var et anseligt an-
tal. Steen ville sende et kort med nogle 
facts om sagen og andre skulle ud fra 
disse skaffe så mange medlemsemner 

som muligt. Der var stiftende gene-
ralforsamling d.25 september1968 på 
Kalvø Badehotel ved Genner Bugt. Der 
var 87 mand fra Sydjylland og enkelte 
fra Fyn. Det første arrangement var et 
orienteringsløb d.28. September. Der 
kom kun 9 og de 3 var fra Viborg. Aage 
Krogh fra ”Mini Motor” i Christiansfeld 
sponsorerede præmier. Det har han 
været fl ink til og selv sølvklokken til 
generalforsamlingen har Aage Krogh 
givet (med indgravering). Aage er 
stadig medlem og han er anden mand 
på medlemslisten. Klubbens vigtigste 
arrangement var ”Kalvø Træffen”. Det 
holdtes første gang d.9-10. August året 
efter. I mange år efter holdtes dette 
træf og det var godt besøgt. Mange 
kom fra det nordtyske og vi blev genin-
viteret. Klubbladet indeholdt den gang 
de samme ting som i dag, dog var der 
fl ere annoncer, både fra forhandlere og 
fra medlemmer. Der var fl ere turbeskri-
velser fra medlemmerne. 

(Et par bemærkninger fra Knud)
Herunder ser vi formanden i1970 erne, 

Poul Lervad lade sig transportere rundt 
af sine undersåtter, det var i de tider 
hvor benzinen var knap.

Andre medlemmer begyndte at interes-
sere sig for andre grene af MC sporten, 
på billedet ser vi Jørn Branderup til en 

Poul Lervad lade sig transportere rundt Poul Lervad lade sig transportere rundt 
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af de mange Trial løb han deltog i.
Andre slog sig på TT sporten, med mer 

eller mindre held, og som det ses her 
var Kaj en af dem der tog det virkeligt 
seriøst og med gode resultater.
En del af os deltog også meget i arran-
gementer der lå uden for SMCC regi, 

som her på det gruppebillede der er 
taget på en af de Ø-Ture Ernst  lavede 
(måske en ide vi skulle genoptage).
Det var ikke noget der hed at forsikrin-

gen ikke gjaldt om vinteren, så derfor 
fortsatte vi med at køre touring hel 
vinteren igennem, og det var dengang 

der var sne og frost om vinteren i Dan-
mark, her til et træf i Føns på Fyn.

I nogle år holdt vi fast ved at vi en 
gang om året renegerede en "Hyt-
teweekend", hvis vi ellers kunne fi nde 
et sted vi kunne være. Her et nedlagt 
landbrug som er opkøbt af de danske 
spejdere ved Søgård.
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I dag har vi en klub med medlemmer af 
begge køn og vi er i den bedste alder. 
Motorcyklerne er af alle slags. Arran-
gementerne (ca. 20 pr. Sæson) er godt 
besøgte. Vi prøver på at meddele vore 
arrangementer i Kubikken samt på 
vor særdeles velbesøgte hjemmeside 
(Googles på navnet: SMCC). Medlem-
merne har ikke mange forpligtelser ud 
over at betale kontingentet på 150 kr. 
pr år. Største del af beløbet går til bla-
det og dets forsendelse samt til entré 
når vi er på tur. Klubhus har vi intet af, 
så vi kan ikke slås om hvem, der skal 
gøre rent. I øvrigt er klubben velkonso-
lideret. Vi holder jubilæet i slutningen 
af juni. Det er for os selv med familie, 
tidligere medlemmer (hvis der melder 
sig nogle) samt få indbudte. Klubben 
betaler faciliteterne og deltagerne be-
taler fortæring til kostpris (kaffe gratis). 
Vi modtager ingen gaver. Hvad skal vi 
med dem i et velfærdssamfund? Der 

er kun problemer med fordelingen bag 
efter. Hvad fremtiden vil byde på kan vi 
kun gisne om. 
Fakta er, at gennemsnitsalderen stiger 
i takt med, at årene går. Der kommer 
mange nye medlemmer (nyfødte og 
genfødte MC-ister). Ingen af dem er 
unge. Om man skal gøre et eller andet 
udfarende for at få unge med kommer 
der ikke noget godt ud af. Jeg er selv 
lærer på teknisk gymnasium på Teknisk 
Skole. Motorcykler interesserer de fær-
reste. De siger, at bag hjælmen på en 
MC-ist er der en gammel mand (altså 
over 35 år). Hvad angår fremtiden så 
mener jeg ikke, at vi skal udføre kun-
stige ting. Vi skal fortsætte som vi har 
gjort til nu. Vi hygger os og det kan vi 
fortsætte med i 20 år endnu. Da kører 
vi vel stadig (hvis vi ellers kan få noget 
benzin). God vind frem over. Poul

www.SMCC.dk
Vores Web-side er nu for alvor, efter 5 
år, blevet en af klubbens 3 store kom-
munikationsveje:
·        Klubbladet ”Kubikken”
·        Web-siden www.SMCC.dk
·        Mund til mund metoden
Det er ikke mindst vigtigt i en periode, 
med skiftende redaktører af Kubikken.

Medlemmerne har selv mulighed for 
at komme med indlæg på siderne, og 
antallet der er aktiv forum skribenter er 
stigende, og vi har altid brug for en til.

 Det er meget vigtigt at vi holder Web-
siden aktiv og attraktiv, for den skulle 
jo gerne være med til at holde på vores 
store medlemstal, og jeg har hørt fra 
Teddy, at nye medlemmer som hoved-
regel kommer ind i klubben via 
www.SMCC.dk

Udviklingen med antal besøgende men-
nesker per dag, i de seneste år:

Nov. 2004: 7 gennemsnitlige daglige 
visits.
Nov. 2005: 21 gennemsnitlige daglige 
visits.
Nov. 2006: 40-45 gennemsnitlige dag-
lige visits.
Nov. 2007: 80 – 85 gennemsnitlige 
daglige visits.
Mar. 2008: 140 – 145 gennemsnitlige 
daglige visits,

Så vi er godt på vej til for 4. gang, at nå 
en årlig fordobling til generalforsamlin-
gen i november.

 Web-redaktør for www.SMCC.dk
Bjarne Christesen
Email: bjarne@bc-data.dk
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En turberetning fra klubbens ungdom, (1973). 

Forfatter = Steen Eriksen.

København - Ystad – Swinoujscie 
- Warzawa
Krakow – Tjekkoslovakiet – Bu-
dapest – Ljubljana – Venezia - Ma-
donnina Dei Centauri – Meiringen 
- Liechtenstein.

Efter utallige gange at skulle igen-
nem Tyskland for at komme til det 
ønskede feriemål, besluttede jeg 
sammen med Kaj og Sir John Plager 
Villiers Triumph-Nortonsen - formand 
for MC-Morderne, måske bedre kendt 
som Erik, at tage turen gennem øst-
landene. 
Vi mødtes hos Bonni-Ole i Bramdrup-
dam søndag aften til en kop kaffe. Her 
enedes vi om at køre over Juelsminde, 
da vi så kunne sove et par timer om-
bord.
Efter en vellykket overfart nåede vi 
København mandag morgen ved 6 
tiden. Erik havde bestilt service hos 

Ågesen på sin nye Interstate, jeg fi k 
ved samme lejlighed nyt fi lter i min 
BMW.
Erik og Kaj skaffede billetter ved FDM, 
hvor Erik er medlem, medens jeg fi k fat 
i visum til Tjekoslovakiet, 32,- kr., og 
derefter en tur i Fælleden, Dragør-Lind-
hamn 13,- kr. og Ystad- Swinoujscie 
117,50 kr., enkelt. Disse tal er kun for 
mit vedkommende, da Erik og Kaj ville 
samme vej tilbage.
Vi nåede Ystad i god tid og sejlede 
derfra kl. 24.00. 
Nu kom vi ud for et rent ud sagt mare-
ridt. At skaffe visum og valuta ombord i 
det mylder var næsten umenneskelig. 
Vi var da, for en gangs skyld, så kloge, 
at sætte os roligt ned og nyde en bajer 
til der blev kaldt over højttaleren, at nu 
var det snart lukketid, og så var det 
om at komme bag i køen. Efter en del 
fl ydende sovepiller, spændte vi os fast 
i fl ystolene, alle køjer var optaget. Det 

Her fra venstre Steen Eriksen,  Hans-Werner Wolff på Honda CB 350 2 cylin-
deret , Børge Andersen på Honda CB 500 Four, og sidst men ikke mindst, Kaj-Jensen 
og Kirsten (Idag "Kaj´s MC)
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gik nu nogenlunde med at få sovet. 
Næste morgen var der det samme 
cirkus ved visum og valuta-lågen. Vi 
brugte samme taktik som om aftenen, 
denne gang dog morgenmad. 7 dol-
lar pr. dag var minimum man skulle 
veksle. Erik og Kaj skulle have til 10 
dage, mens jeg skulle have til 8 dage. 
Vi havde afl everet papirerne samtidig 
og skrankepaven havde selvfølgelig 
ikke bemærket mine 8 dage så jeg 
måtte også bøsse 70 dollar trods kraft-
ige protester.
I Polen var der lidt diset og en smule 
køligt og så selvfølgelig møgbeskidt, 
olietilsølet havneterræn og kulstøvbe-
møgede bygninger. Øjebliksindtrykket 
af Polen var ikke ligefrem imponer-
ende, man havde da også hørt et og 
andet her og der. Vi blev beordret af 
skibet som de sidste og stillede os 
bagerst i køen. Der blev diskuteret om, 
hvor meget de nu ville undersøge af 
vores bagage og kontanter. Man har jo 
altid forestillet sig, at derovre bag det 
hårde tæppe, blive klædt af til skindet 
og støvsuget. Den opfattelse har vi 
dog ikke længere. Jeg oplyste ved en 
fejltagelse at være i besiddelse ad l300 
dollar, som i virkeligheden kun var 130 
dollar. Jeg opdagede det et par kilome-
ter uden for byen, og vendte straks om 
for at få fejlen rettet. Dokumentet med 
valutaindførslen var stemplet og under-
skrevet, så jeg turde ikke selv at rette 
tallet ved at strege nullet over, men det 
gjorde en af tolderne med en kuglepen 
og så var den sag iorden.
Vi fulgte en betonvej et stykke tid og 
drejede så af mod Poznan. Egnen 
var meget øde og vejret var skønt. Vi 
nåede til Gorzow midt på eftermid-
dagen og bestemte os til et fi nde en 
campingplads. Det var nu lettere sagt 
end gjort, ingen anede noget om en 
campingplads. Vi var blevet omrin-
get af en menneskemur, så det var 
hverken til at komme frem eller tilbage. 

Erik lagde så hele sin vægt bag et 
tråd på kickeren så nortonen startede 
og menneskemængden forfærdet 
røg til alle sider, En mandsperson i 
en ’bil’ var kommet til stede og mente 
at vide noget om et sted hvor man 
kunne campere (de er sikkert meget 
begavede, de polske bilister). Det viste 
sig at være en sportsplads med ret til 
camping. Her mødte vi nogle lokale 
motorcyklister som lå i telt. Der var 
også et kvindemenneske blandt dem, 
og Kaj og Erik var slet ikke til at styre, 
og det blev da helt galt, da en af dem 
kom med en fl aske vodka. På en tur 
ind til byen, for at fi nde et madsted, 
fi k vi et lille indtryk af hvad polske 
dæk duer til. Cyklen, en WSK 175 cc, 
(hvad ellers) startede så hurtigt den nu 
engang kunne. Asfalten var tør, men 
drejningen da han svingede ud fra 
kantstenen var nok til at cyklen lagde 
sig ned. Det blev næsten onsdag mid-
dag inden de to bavianer kom nogen-
lunde til sig selv, og vi nåede da også 
kun til Poznan, l4o km, inden teltet 
skulle rejses igen. Denne gang på en 
meget fornem campingplads, besat af 
hollændere.
I Radom var vi næste dag sent på 
aftenen. Camping var der ingen af, 
men politiet hjalp os ud til et motel for 
en automobilklub hvor vi overnattede 
til små penge.
På et Orbis-kontor (turistinformation) 
fi k vi anvist en campingplads i Kozien-
ioe, der ligger ved fl oden Wista 9o km 
syd for Warszawa. Det var drønvarmt 
da vi begav os til campingpladsen og 
kollapsede totalt.
Lørdag besøgte Erik en kammerat Ca. 
25 km syd for hvor vi lå, mens Kaj og 
jeg tog en tur rundt i omegnen.
Man løber på mindesmærker overalt 
hvor man kommer frem.
Studzianki Panser er mindesmærket 
over 2. verdenskrigs største panser-
slag.
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Jeg prøvede at gøre mig forståelig 
med arm- og benbevægelser, da vi 
mødte en leslående landmand. Konen 
fulgte efter og bandt negene op. Han 
havde godt nok hørt om de maskiner, 
der kom kornet i sække samtidig, men 
havde dog sine tvivl. Han tilbød mig at 
prøve at slå med leen, men jeg skulle 
ikke have nogen kornmark ødelagt, så 
jeg nøjedes med at forevige fagman-
den. Søndag stod der Warszawa på 
programmet. Eneste kommentar: Grå 
og trist.

Kaj var her ved at løbe tør på sin Su-
zuki 5oo, hvorfor vi måtte have noget 
benzin på. Der var desværre kun en 
tank med oktan 78 i nærheden, og 
det kan nok være der var en der blev 
varm, den gik næsten en halv time 
efter at tændingen var afbrudt.
Det var nu min plan at køre sydover 
de næste to uger og jeg brød derfor op 
mandag formiddag med Krakow som 
mål.
(Det viste sig, at Erik og Kaj havde 
samme mening, og drog direkte hjem).
Det var en meget betagende tur ned 
gennem Polen, hvor man mødte hes-
tekøretøjer 20 km
fra nærmeste grønttorv. 3 km uden-
for byen mødte jeg et ligtog, og man 
kan ikke sige andet end at mændene 
forstår at bære en tung byrde.
Jeg nåede sidst på dagen Krakow og 
fandt hurtigt campingpladsen ,,KRAK”, 
Her måtte jeg bøsse 74 zlotych for 

en nat, ca, 1/4 i dansk, det kan nok 
siges at være dyrt i ellers så billigt et 
land, Teltet blev rejst og smokingen 
fundet frem, så cyklen ind til byen 
hvor jeg parkerede ved fl oden på en 
dertil indrettet plads med opsyn. Jeg 
gik ind til centrum for at opleve lidt af 
byen ved nat. I et gadekryds havde 
to biler hilst på hinanden, og hvilken 
opstand, man skulle tro der var ved 
at blive borgerkrig. Jeg prøvede at 
forklare en taxachauffør noget om en 
danserestaurant. Han kørte mig så 
en tur i byen, eller udenfor byen, det 
var ingen omvej, men det viste sig at 
der var lukket. Der stod et par stykker 
udenfor restauranten, der var en del 
af TV-huset, som havde haft samme 
hensigt, vi blev enige om at tage ind 
til byen igen. At få lov at betale, når 
man er sammen med polakker, er helt 
umuligt. Greb man efter pungen blev 
man bare fejet væk. Vi kom lige til et 
forrygende stripnummer, som altså 
også fi ndes der. Entreen var blot 100 
zlotych, som jeg heller ikke selv kunne 
få lov at betale, og vi fi k så serveret 
en portion kød, hertil købte gutten en 
fl aske vodka, 200 zl., som jeg så skulle 
prøves af med. Da jeg efter nogen tid 
kom tilbage fra dansegulvet, sad den 
ene og sov, den anden grinede, det 
havde de aldrig oplevet før, at en fra 
’vesten’ kunne drikke vodka.
Hen på natten kørte jeg så ud til teltet 
og fi k en god søvn.
På et motel uden for byen, spurgte 
jeg på prisen, den gik ikke, men jeg 
måtte godt slå mit telt op bag hotel-
let, det var i orden. Så kom første skift 
fra et østland til et andet. Jeg havde 
endnu 100 zlotych, de skulle veksles. 
Først spurgte jeg en toldbetjent, han 
henviste til banken, de henviste til 
butikkerne. Tilbage til tolderen. Sådan 
gik det tre gange endnu, og endelig 
efter megen råben, fi k jeg udbetalt 50 
schilling (østrigske). Det opdagede jeg 

Kaj var her ved at løbe tør på sin Su-Kaj var her ved at løbe tør på sin Su-
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i Zilina, da jeg blev sulten og ville købe 
et stykke brød. I Zvolen var jeg blevet 
så sulten, at nu skulle der veksles, 
ingen havde åben. Videre gik det mod 
grænsen. Her måtte jeg vente, stadig 
med tom mave, en hel time inden pa-
pirerne var i orden, 5,90 dollar kostede 
et visun og jeg fi k 92,80 forint tilbage 
på 10 dollar, nu havde jeg endelig 
penge til mad. Jeg startede med at 
køre gennem et vandbad, da der var 
kvægsygdom i landet. Et par km fra 
grænsen fl øj en fl ok kyllinger forvildet 
op, en blev dog liggende, uspiselig.
I et sving ned ad en bakke var en last-
vogn ved at overhale en anden opad, 
der var plads til mig, men heller ikke 
mere. Endeligt et madsted, 4 sandwich 
og 1 liter øl blev bestilt, 2,- kr., så ud i 
solen og nyde måltidet. Der kom straks 
en mængde mennesker hvoraf en 
kunne tysk. Der blev stillet spørgsmål 
fra højre og venstre og forbavselsen 
blev større og større efter som svarene 
kom. Jeg blev advaret om trafi kken, 
hvad jeg ellers havde oplevet, for de 
kører ikke godt i Ungarn, blev der sagt, 
En time efter, da lyset var blevet tændt, 
ankom jeg til Budapest. Det var et 
fantastisk syn. Jeg fandt forbavsende 
hurtigt en campingplads, teltet op, 
kogegrejet frem og så ellers i posen. 
Næste formiddag gik med en mc-tur 
rundt i byen. Fra en klippe, hvorpå der 
lå et hotel, var der et fantastisk udsigt 
ud over Buda-Pest, med Donau sno-
ende under en.

Ltiberation monument står helt ud til 
kanten og er et imponerende syn. I 
restauranten blev man lettet for fl ere 
forint. Man opdager snart, at ved 
turiststederne er prisen ikke ligefrem 
tillokkende. Jeg prøvede derefter en 
tur ind i city, det var ikke sagen. En-
srettede gader gjorde det helt umuligt 
at fi nde rundt. Så jeg gav mig til at 
fi nde ud i stedet, Tilbage til camping-

pladsen, pakket i en fart, skændes lidt 
med en arbejdsmand, der var ved at 
øse kloakvand ud over pladsen. Det 
førte ikke til ret meget, sådan er de nu 
engang dernede.
Endelig fandt jeg ud af mylderet, og 
var nu på vej mod Yugoslavien. Det 
var en dejlig tur langs Balaton søen. 
Der er bebyggelse langs vejen alle 90 
km søen er lang, og det minder meget 
om amerikanske feriesteder (set i 
brochurer). Der er tankstationer med 
jævne mellemrum, hvorved der ligger 
et supermarked og en restaurant med 
dans.
Lige før Balatonkeresztur startede et 
kæmpe tordenvejr med øsende regn. 
Mit så hårdt prøvede Barbour (det 
kemisk rensede) ((efter ulykken i 1969, 
blev tøjet sendt til kemisk rensning)), 
holdt ikke vandet ude ret længe. 
Ved grænsen i Letenye var jeg helt 
gennemblødt, og så at skulle vente 
næsten en time, inden man kunne 
passere, var en kold omgang.
Til at rejse teltet, var der ikke meget 
lyst, hvorfor jeg forhørte mig på en bar.
I Cakovec, sagde han, 50 dinar.
Det blev nu 89,9o, med morgenmad, 
men så fi k jeg også vasket et par 
bluser, sikken lukxus.
Fredag gik det så videre i et skønt og 
afvekslende landskab. Vogne med 
studeforspand mødte man fl ere steder.
I Ljubljana gjorde jeg et par indkøb, 
tog bjergvejen fremfor motorvejen, 
til grænsen, stillede computeren på 
spagettisk og var i Venezia midt på 
eftermiddagen.
Hvad måtte mit øje ej skue: en 5 1 
Castrol spændt bag på, det matte 
være en englænder. Ganske rigtigt, tre 
københavnere, den ene på Triumph 
(gæt hvem).
I Padova kørte jeg ad hovedvejen, for 
at undgå Autostradaen. Her blev man 
en oplevelse rigere, hvad turen angår. 
Efter et stykke vandmelon hen ved 
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midnat, ankom jeg ved tretiden til Ales-
sandria. Uden program, var jeg lidt i 
tvivl om hvor arrangementet afholdtes, 
så jeg spurgte et par mand der sad og 
nød den varme nattevind på en bænk 
midt i byen. Det kan man ikke forklare, 
mente den ene, han startede derfor sin 
Porche og kørte foran. Der var en 8-l0 
km derud, og skulle jeg selv have fun-
det derud, var jeg sikkert endt i Aåår-
rhus !!!! Man skulle campere på en 
sportsplads, det var snart ved at blive 
en vane, men komme ind kunne jeg 
ikke, den store jernport var lukket og 
låst. Der kom en fyr, der mente porten 
skulle kunne åbnes, sikken larm, han 
kunne lave, men der kom da heldigvis 
en inden porten var helt smadret.
William og Børge var ankommet, de 
havde et par af det andet køn med, 
og senere kom Kaj, Hans Verner og 
Børge, alle fem fra Sønderborgegnen.
Da champagnen kun kostede 6,oo kr. 
pr. fl ., prøvede vi om aftenen at tør-
lægge byen, det lykkedes vist nok ikke, 
men dejligt var det. Vi blev søndag 
morgen meldt til, til det største gede-
marked jeg endnu har varet ude for, 
værre end i Ho. Det foregik på torvet i 
Alessandria, hvor der var smagsprøver 
af en mængde vin, det fristede nu ikke 
ret meget. På et offi cielt kontor kunne 
den person der kom først, melde sit 
land til, og derefter deltage i ceremo-
nien. Vi havde bestemt at trække lod, 
men Hans Werner var sku  lidt for 
hurtig, så han måtte ind i kirken med 
sin skrammede Honda sammen med 
en kvindelig guide. (Det var lige noget 
han kunne li’). Der var stuvende fuld 
i kirken, cyklerne, 11 ialt, blev stillet i 
rundkreds foran alteret og så blev der 
slået kors (i røven), viftet, rystet, kors 
igen, læst o,s.v, Så var de cykler frelst
Hans Werner KØRTE så ud af kirken 
med guiden bag på og en tur til Ales-
sandria.
Om eftermiddagen var der præmieud-

deling i Alessandria. Det kan man 
kalde præmieuddeling. Alle fi k, klub-
ber fra udlandet, klubber i hjemlandet, 
foreninger, borgmester, pater, politio-
ver-et eller andet, scoterkører, knal-
lertkører, cyklister, ja selv fodgængere 
fi k sku præmie, der var også over 150 
af dem.
På forsiden ses S.M,C.C.´s høst, en 
5, plads. Mandag morgen gik det så 
ad små veje mod Milano, Monsa og 
Como (grænseovergang til Schweits) 
hvor jeg lidt nord for Lugano slog teltet 
op. Næste dag gik det så over St. 
Gotthardt til Meiringen hvor Heinz’s 
familie bor, (ham fra hygge-week-end 
på Rømø). Han var hjemme på ferie, 
og sammen med hans broder, havde 
jeg et par dejlige dage.Det er ikke blot 
de skønne veje, der giver kulør på en 
Schweitzer-tur, naturen er simpelthen 
enestående. 2262 m op over Susten-
pass i masser af sne, Grimselpass 
var totalt lukket, men i Meiringen, der 
ligger l600 m o.h, regnede det næsten 
hele tiden. Jeg så her en fabrik hvor 
der laves karbid, det der blev brugt til 
mc-lygter (for nogle år siden), det var 
en varm omgang.
En spadseretur ad en gammel gangbro 
langs bjergsiden i en spalte, blev der 
også tid til, den hedder Aareschlucht.
Fredag formiddag gik det så hjemad 
over Oberalpe, Liechtenstein, langs 
Bodensee til Ulm. I Nördlingen, lidt 
nord for Ulm, slog jeg teltet op på 
en legeplads tilhørende et super-
marked, der var ingen campingplads i 
nærheden.
Hjemturen foregik på alm, hovedveje, 
bortset fra stykket mellem Würzburg 
og Göttingen, her tog jeg motorvejen.
Ialt 5.350 km.
Steen
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køre på motorcykel er det nærmeste, 
man kan komme at fl yve uden at lette 
fra jorden. Enkelte prøver dog begge 
dele. Nogen kommer godt fra det. 
Nogen kører langt, andre til kaffemøde 

om onsdagen. Nogen kører 
stærkt, nogen kører langsomt , 
nogen lige ud, andre svinger – og 
nogen nøjes med at skrue. Det er 
også en del af fornøjelsen. Dog 
vil det ofte være sådan, at den, 
der kan lide at skrue ikke kører 
langt, for hvis man kører langt, 
har man ikke tid til at skrue – og 
omvendt. Verden er udefi nerlig 
og skæbnen hård. Det burde 

være muligt at nå begge dele.
Fællesskaber kommer af fælles inte-
resser. Selv i familier ses fl ere og fl ere 
at dele lidenskaben for motorcyklen, 
og mange mænd må bøje sig og er-
kende, at også når det gælder meka-

Hvorfor medlem af SMCC?

”Hvem har ellers 10.000 legekamme-
rater….?” er svaret til de uindviede, 

som ikke ved, hvad det vil sige at 
være bidt af en gal motorcykel, når 
de spørger, hvad der får voksne 
mennesker til at fare rundt på 
forvoksede knallerter i sort tøj og 
mærkelig hovedbeklædning. Det 
slog mig nemlig en gang til Bak-
kens åbning, at det var dog vældig 
mange bekendte, man har, når 
man kører på motorcykel.
En anden – men måske ikke mere 
fornuftig – forklaring er, at det at 

om onsdagen. Nogen kører om onsdagen. Nogen kører 
stærkt, nogen kører langsomt , stærkt, nogen kører langsomt , 

også en del af fornøjelsen. Dog også en del af fornøjelsen. Dog 
vil det ofte være sådan, at den, vil det ofte være sådan, at den, 
der kan lide at skrue ikke kører der kan lide at skrue ikke kører 

omvendt. Verden er udefi nerlig omvendt. Verden er udefi nerlig 
og skæbnen hård. Det burde og skæbnen hård. Det burde 

som ikke ved, hvad det vil sige at som ikke ved, hvad det vil sige at 

Mogens Lind fortæller her hvad der i år 2008 får os til stadig at opsøge det fælleskab 
der opstår under den fælles paraply SMCC består af.
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og sparke lidt dæk, mens softice stille 
drypper ned ad maven, uden man 
opdager det. I en kort stund ville det 
måske være mere praktisk med hvidt 
tøj…?  Softice bliver også sort, så plet-
ten forsvinder på forunderlig vis af sig 
selv efter lidt køren.
”Nå-eh, hvor længe har du haft 
den…?” ”…går den godt – hvor mange 
heste har den…?” . Joh, mangen et 
”tø-hø” bliver udvekslet ved slige lejlig-
heder, hvor uforpligtende samvær og 
snak er i højsædet. Der er ikke noget 
bedre end at tale med folk, som deler 
ens interesse, det kan man få timer til 
at gå med. Kniber det med konversa-
tionen, fi nder vi bare en rustfri møtrik, 
vi kan snakke lidt om. Eller om der ikke 
skal en tandbørste til for at gøre rent 
der nede rundt om tandhjulet? Der er 
nok af emner at tage fat på, og det er 
ganske befriende at behandle andre 
emner end global opvarmning, politike-
res letsindige omgang med skattebor-
gernes penge og andre trælse ting. Og 
så kommer det bedste:

nik, har ligestillingen bredt sig. 
Der fi ndes mange måder at omgås 
hinanden på. De fl este kender de 
store familiefester med suppe, steg og 
is og ikke under 6 timer ved bordet + 
kaffe og natmad.  6 timer med tante 
Tut, som absolut ikke har nogen som 
helst forståelse for ens lidenskab og 
hellere bruger timer på at fortælle om 
småkagebagning. Som måske spør-
ger, hvorfor motorcyklister altid går i 
sort tøj – om det er for at se barske 
ud? Næh, det er såmænd fordi hvidt 
tøj ville blive sort på en formiddag, så 
den væsentligste forklaring må være, 
at det er fordi skidt ikke ses så let på 
sort tøj. Såre simpelt. Tante Tut ser 
skeptisk på dig, for hun mener nu nok 
at vide, at det er for at se barske ud 
og lige som antyder, at du ikke er nået 
helt over legestadiet. Det sidste er nok 
rigtigt….
Så er det, man sidder og drømmer sig 
ud på en tur på motorcyklen, måske 
en onsdagstur, hvor man sammen 
med ligesindede kan nyde naturen 
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Når man så har uddebatteret alle ak-
tuelle emner, skilles man som den na-
turligste ting af verden. Ikke så meget 
med høfl ighedsfraser og ”hils konen 

og alle børnene” og alt det der. Næh, 
man går såmænd bare hen til nogle 
andre og sparker lidt på deres dæk, så 
ens horisont bliver udvidet i andre ret-
ninger også. Det er netop den uforplig-
tende omgangsform, som gør sam-
været sjovt og ubesværet. Ikke sådan 
at forstå, at ingen er forpligtet over for 
andre, tværtimod, for det giver et stort 
netværk og gode venner og bekendte, 
som altid er parate til at give et godt 
råd eller et nap med. Nogen går i loge 
– andre sparker dæk.
Efter i nogle år at have deltaget i 
mange hyggelige sammenrend, som 
jo blandt motorcykelfolk kaldes træf, 
begyndte jeg at lægge mærke til, 
at nogen skilte sig lidt ud. De skulle 
lige pludselig ud at spise pølser ved 
Aabæk, hvor vi andre skulle køre en 
tur. Der var også noget med, at de 
spiste gule ærter, varme hveder og 
andre ting. Det var den gang, det gik 
op for mig, at der var noget, der hed 
SMCC. Umærkeligt gled jeg ind i fæl-

lesskabet – uden at det kostede en 
krone. Retfærdigvis skal så siges, at 
jeg ikke deltog i de gratis, kulinariske 
glæder, men nøjedes med at hægte 

mig på køreture. Jeg husker ikke de 
første, men Claus var turleder. Da 
det havde stået på et par gange, 
fandt jeg ud af, at det var en klub 
med bestyrelse, kontingent, klub-
blad og hjemmeside og al ting. Så 
var det, jeg fi k dårlig samvittighed 
og meldte mig ind. Og betalte 
kontingent efter at have nydt godt 
af sjove timer i hyggeligt selskab 
med mange af klubbens venlige og 
vidende medlemmer. Det er blevet til 
mange gode ture siden. Det, der gør 
SMCC.s ture specielle i forhold til 
mange andre, jeg har været med til, 
er, at turlederen altid er velforberedt 

og turen tilrettelagt, så man kommer 
hjem meget klogere, end da man tog 
af sted. Nok er der plads til dækspar-
keri og møtriksnak, men det er en stor 
fornøjelse og garanteret ikke skadeligt 
også at blive klogere på egnens histo-
rie og minder, som Sønderjylland by-
der på til overfl od. Det er en glæde at 
komme hjem fra en køretur og kunne 

mig på køreture. Jeg husker ikke de mig på køreture. Jeg husker ikke de 
første, men Claus var turleder. Da første, men Claus var turleder. Da 
det havde stået på et par gange, det havde stået på et par gange, 
fandt jeg ud af, at det var en klub fandt jeg ud af, at det var en klub 
med bestyrelse, kontingent, klub-med bestyrelse, kontingent, klub-
blad og hjemmeside og al ting. Så blad og hjemmeside og al ting. Så 
var det, jeg fi k dårlig samvittighed var det, jeg fi k dårlig samvittighed 
og meldte mig ind. Og betalte og meldte mig ind. Og betalte 
kontingent efter at have nydt godt kontingent efter at have nydt godt 
af sjove timer i hyggeligt selskab af sjove timer i hyggeligt selskab 
med mange af klubbens venlige og med mange af klubbens venlige og 
vidende medlemmer. Det er blevet til vidende medlemmer. Det er blevet til 
mange gode ture siden. Det, der gør mange gode ture siden. Det, der gør 
SMCC.s ture specielle i forhold til SMCC.s ture specielle i forhold til 
mange andre, jeg har været med til, mange andre, jeg har været med til, 
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fortælle sin historieinteresserede kone 
noget, hun ikke vidste i forvejen! 
Motorcykelfolk er fi nurlige. Det er ikke 
til at se, hvad der gemmer sig bag 

det ”barske” (tante Tut…) ydre og 
hængerøven i læderbukserne. Det er 
ikke til at se, hvem der er ved muffen, 
invalidepensionisten, hvem der har 
en doktorgrad i kernefysik eller tjener 

gode penge i renovationsbranchen. 
Dæksparkeri er ikke noget, man kan 
læse sig til, det er noget, man lærer 
hen ad vejen…(!). Alle er lige – men 
ikke alle er lige kloge. Enkelte er 
meget kloge. På mange ting. De kan 
være så kloge, at det gør det svært 
for os andre at følge med. Så er det 
godt at have en formand, som med 
sit smilende væsen, sit milde sind og 
mærkelige motorcykler formår at holde 
orden, så alle trives med hver deres 
særheder og interesser. 
Jo, i sandhed en vidtfavnende klub, 
som i kraft af en fl ittig bestyrelse, et 
klubblad, en aktiv hjemmeside og en 
gang gule ærter og pølser formår at 
holde sammen på en broget skare for-
delt over hele det sydlige Jylland. Det 
er i sig selv noget af et særsyn i disse 
tider, hvor individualismen er i høj-
sædet og kravene høje til dem, som 
påtager sig et frivilligt arbejde til glæde 
for andre. Det skulle gerne fortsætte 
mange år endnu….
Tillykke med de første 40! 

fortælle sin historieinteresserede kone fortælle sin historieinteresserede kone 
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Indbydelse:
 SMCC’s 40 års jubilæum. -1968 til 2008---
Jubilæet afholdes lørdag d. 21 juni 2008 på Søborgen, Havvejen 94, Vil-
strup Strand, 6100 Haderslev.
 Lokaliteten kendes på, at det er en rød spejderhytte i træ og klubbens 
fl ag. 
 Arrangementet er for klubbens medlemmer med familie. Gamle medlem-
mer som vi kan fi nde inviteres også samt enkelte klubber som vi har haft 
kontakt med gennem årene.
 Programmet: Arrangementet er kendetegnet ved det sociale samvær.  
Arrangementet starter kl. 12 hvor der er kaffe m.m. til disposition. Man 
kan komme når man vil. Om aftenen er der festmiddag bestående af stegt 
vildsvin med brun sovs og anden tilbehør. Herefter er der dessert. Re-
sten af aftenen er der fri snak og lysbilleder i separat rum interesserede. 
I anledning af at det er tæt på Sankt Hans, er der også bål. Til de, der vil 
overnatte, er der soverum og teltplads.
Søndag morgen d. 22. er der kaffe med rundstykker.  Der er ingen krav 
om, at man skal komme på motorcykel.
Tilmelding: (bindende af hensyn til middagen): Seneste tilmelding hos 
formanden d. 1. juni (tlf. 74 49 12 03 eller mail.  pp@eucsyd.dk" 
Priser: Klubben betaler alle faste udgifter. Festmiddag med øl, vin og 
dessert  koster 100 kr. pr. person. Der vil hele dagen være fri kaffe og te 
med kage. Der sættes en grill op. Folk kan købe en pølse og selv holde 
gang i grillen. Der er jo lang tid til aften hvis man kommer kl. 12. Vand, 
øl m.m. til rimelige priser. Morgenkaffen søndag er gratis.
Hilsen fra bestyrelsen
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Kommende
Arrangementer

 
  Torsdag d. 22 og til søndag d. 25 

maj: Harzentur. Var nærmere 
specificeret i sidste blad 
(bagsiden og rettelsesbladet). 
Steen omdeler alligevel 
kørselsvejledning inden afgang 
fra den annoncerede rulletrappe 
ved Fleggaard lige syd for 
Kruså grænse. 

Lørdag d. 31 maj: Oldtimerløbet 
i Gråsten. Hold øje med 
annonceringen i pressen. 

Søndag d. 1. juni : Sidste 
tilmeldingsdag for 40 års 
jubilæet. 

Lørdag d. 7 juni : Mølleløb. 
Vi mødes hos Roberts MC i 
Guderup til morgenkaffe fra kl. 
ca. 9. Der er fælleskørsel kl. 11 
hvor vi gennemfører Clauses 
arrangement. Vi slutter ved 
Damgård Mølle ved Hovslund 
kl. 14.30. Vi finder her efter et 
sted hvor de, der har tid kan 
fortære en grillpølse.

 Lørdag d. 21 juni: SMCC 
jubilæum (se inde i bladet).

 Onsdag d. 2 juli: Grillpølser 
hos Christian og Inge på 
Mejerivænget 1 i Guderup. 
Pølser og drikkelse afregnes 
med værtsparret. Tilmelding én 
uge før til familien på tlf. 74 45 
94 45.

 Lørdag d. 19 juli:  Claus’ 
Grænsetur. Turen er også en 
madpakketur og vi mødes kl. 10 
på rastepladsen ved Hellevad 
Bovvejen i Bolderslev. Vi vil 
bl.a. besøge Trøjborg Ruin.

 Lørdag d. 26 juli: Den årlige tur 
til Touring Camp på Djursland. 
Stedet er Nødager ved Kolind. 
Der er ingen tilmelding. Man 
kommer bare. Flere kommer 
måske flere dage før og holder 
campingferie. Man skal være 
medlem af  MC Touring Club 
eller være budt med af et 
medlem. Hytter kan bestilles 
hos Henning på pladsen (tlf. 86 
39 28 15)

 Lørdag d. 9 august: Tur til Brdr. 
Grams museum i Vojens. 
Der er afgang kl. 10 fra 
tidligere nævnte rasteplads ved 
Bolderslev. Claus orienterer på 
stedet.

 Onsdag d. 13. august: Grillpølser 
ved Åbæk Strand på nordsiden 
af Åbenrå Fjord. Der er 
fælleskørsel fra stranden 
i Åbenrå (lige over for 
badestranden nord for Hvide 
Hus).

 


