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Frederik vandt Nordjyllandsturens gyldne piskeris.
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Steen H. Eriksen: Markedsføring, stonibmw@stofanet.dk
Karina Lund Jensen, arrangementskoordinator, tlf. 60 94 64
65, mail: guzzikvinden@hotmail.com.
Kontaktperson til MC-klubberne i ”Sydregionen”.
Bankkonto:
Arbejdernes Landsbank, Sønderborg: Kontonr. 53970242615
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Poul Petersen, tlf.: 29855820, mail: poul.riis.p@gmail.com
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Redaktørens rubrik
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Redaktørens rubrik:
I skrivend stund er det d. 15. maj. Deadline
for august-bladet er d. 25. maj. Det er tidligt;
men ikke for tidligt. Det skyldes, at det er
sommerferie i juli, hvor trykkeriet har lukket. Opsætter Merethe tager på familierejse
til Afrika, undertegnede redaktør skal på
ferie langs Mosel og til Ardennerne fra 22.
maj og til 1. juni. Fra d. 16. juni og til 30.
juni er jeg på Korsika med Iris, Bent, Knud
Oluf, Lars og Jan Kok. Enhver kan se, at det
ikke er så ringe endda og håber dog, at den
34 år gamle BMW K75 kan klare ærterne.
Enhver kan også se, at der knap med tid.
Arrange-mentskoordinator Karina har lagt
sig i selen og har fået arrangementerne planlagt, så den del kan sættes op. Ulempen er
så, at en del arrangementer ikke kan omtales

før i novemberbladet. Til gengæld er der så
lidt mere stof fundet i andre medier rundt
omkring. Det er meningen, at det skulle
interessere det videbegærlige folkefærd på
motorcykler. Bladet skal fylde 20 sider. Det
har bestyrelsen vedtaget. Prisen på bladet
og dets udbringning er stort set den samme
uanset få eller mange sider. Man kan så
glæde sig over, at hastværket stammer fra
noget godt.
Men ellers er generalforsamlingen annonceret til d. 30. oktober. Derfor er indkadelsen
i dette blad i stedet for i no-vemberbladet.
Indkaldelsen skal nemlig være fremme
mindst 14 dage før generalforamlingen og
forslag fra med-lemmerne skal være fremme
senest 8 dage før.

Leder:

Fra formanden:

Så er der et nyt Kubikken på plads.
Seneste større arrangement var Nordjyllandsturen til Mors. Medlem Leif
Jørgensen har skrevet at flot indlæg om
denne tur. Jeg er meget enig med Leif.
Tak for den. Der var ikke helt den tilslutning som vi havde ønsket. Bestyrelsen
besluttede at lægge penge ud for stedet.
Det er lidt tvivlsomt, om alle penge kom
hjem. Som Leif skriver, var det lavet
på en ny måde. Til næste år skal planlægningen være bedre. Da sigter vi på
som tidligere at få alle aftaler på plads i
efteråret, så få hele beskrivelsen af stedet
og handlingsprogrammet for hver dag
i Kubikkens februar nummer. Folk vil
så have god tid til egen planlægning og
aftaler.
-----------.

Som svar på Jørgen Thranes læserbrev.
Det er korrekt, at du skulle have faft
velkomstbrevet mm. Det viser sig, at
proceduren faktisk ikke har været fulgt
og det undskylder vi.
Som svar til Benthe Rasmussen kan jeg
på samme måde sige, at proceduren med
offentliggørelsen af bestyrelses-referater
heller ikke har været fulgt. Her vil vi også
stramme op.
Som nævnt i redaktørens rubrik er der
generalforsamling allerede d. 30. oktober. Desværre genopstiller kasserer
Karen og arrangementskoordinator
Karina ikke. Tak for jeres indsats. Til dig
Karina håber vi, at du fortsat vil holde
dine arrangementer, som vi i mange år
har nydt så godt af, samt være sydregionsrepræsentant.
Hilsen Helge.
------------.
Fortsætter på side 4
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Mærkedage

Fortsat fra side 3
Undertegnede redaktør har af arrangementskoordinatoren fået tildelt den
ære samt instruktion på bestyrelsens
vegne at skrive her. Det omhandler hele
den diskussion om, hvad der skal ske i
stedet for det afskaffede ”Familiemedlemsskab” med alle rettigheder til alle i
familien. I realiteten er der ikke indført
andet end at den tidligere regel om, at
alle familiemedlemmer er velkomne til

alle arrangementer stadig er gældende.
Det er også helt klart anført i velkomstbrevet til alle nye medlemmer, som
de får tilsendt ved indmel-delsen. Se fra
hjemmesiden under ”Om SMCC” eller
slå op her på disse to links:
https://smcc.dk/index.php/om-smcc/
velkommen-som-nyt-medlem
https://smcc.dk/index.php/om-smcc/
om-smcc
Hilsen Poul (Kubikkens redaktør).

Særlige fødselsdage eller begivenheder:
Vores formand Helge blev 63 år d. 19. maj. Til lykke ønskes fra klubben.
Vores kasserer Karen har fødselsdag d. 8.
september. Til lykke ønskes fra klubben.
Iris og Bent fejrede d. 23. april 11 års jubilæumsdag for at være sammen.
Det skulle have været holdt 10-års jubilæum
sidste år; men da var det ikke nemt på grund
af corona. Kubikkens redaktør var med som
anstandsperson. Det foregik med ”Kong
Fiddes livret” på dagen på restaurant Friends
i Nordborg. Bag efter var vi hjemme hos redaktøren til kaffe. Til lykke.
Nyt Medlem. Helge har skaffet ham til veje: Det er Jens Lund fra Nordborg.
Han er flot kørende med sidste nye Honda Gold Wing. Motorcyklen er gearløs,
eller har automatik, om man vil. Koblingshåndtag
kan man søge forgæcves efter. Velkommen i klubben. Billede af Jens Lund på side 19.
Om nogle har fået nye motorcykler.
Dorte og Bjarne fra Åbenrå har fået nye motorcykler. Måske har de givet hinanden dem i
bryllupsgave. Det er et par Suzuki GSX-S1000
GT.
Til lykke med dem.

Kommende arrangementer

Kubikken- 5

Altid nærværende Peter Madsen har købt sig
en Honda VFR 800. Det er den med både 2
og 4 ventiler pr. cylinder. Det skal forstås der
hen, at man skal over et vist omdrejningstal
for at den sidste halvdel af ventilerne åbner.

Specielt om kommende arrangementer:

Som det er tradition, er der Grillaften i
Åbæk d. 3. august kl. 19.00.
Man kan også mødes på stranden i Åbenrå kl. 18.30, og så tage med på Jørn Branderups arrangerede fællestur på en halv times tid. For at finde vej til selve stranden
køres ad Jørgensgård Skovvej i Åbenrå ned til stranden ved Åbæk Efterskole. Kør
ind ad Avbækvigvej indtil stranden nås. Traditionen er, at klubben betaler for arrangementet, og som det er gældende i SMCC, så er alle af et medlems husstand
velkomne til arrangementet.

At få nogle til at grille:

På grund af generel mangel på aktuelle billeder, kan vi mindes alle tiders rare mennesker, nemlig
”Store Verner”
fra Stollig. Verner
lever desværre
ikke længere.
Han døde d. 11.
maj 2016 i en
alder af 62 år. Vi
husker ham som
det hjælpsomme
menneske, der
har styret grillen i
Åbæk i lange tider.
Lad os spise nogle
pølser i mindet
om Store Verner.
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Kommende arrangementer

Specielt om kommende arrangementer:

Søndagsarrangement:
Sort Sol til tøndermarsken
d. 25. september kl. 16:

Der har været ønsker fremme i Kubikkens læserbreve om arrangementer om søndagen. Det gør vi denne gang.
Fælleskørsel fra Bolderslev rasteplads til nævnte tid. Iris og Bent Holm fører an og
tage os med rundt i landskabet.
Generelt om Sort sol: Det er et naturfænomen, der kan ses forår og efterår, når
stære på træk samles i store flokke for overnatning, f.eks. i tøndermarsken. Lige før
stærene går ned på jorden for natten, danner de store flokke mønstre på himlen, der
næsten formørker solen, heraf navnet sort sol.
Sort sol kan også opleves uden for marsken, men ikke i så udpræget grad.
Fænomenet, der varer i omkring tyve minutter, ender normalt senest en time efter
solnedgang, når stærene har sat sig til ro i tagrørene.
Efter arrangementet tager vi til aftenspisning på restaurant ”Fegetasch”, Osterdeich
67, 25927 Neukirchen.
Som det er gængs, tæller vi ved afgang op hvem, der vil med til spisning og ringer
besked til Fegetasch (se www).
De har sendt menuen. Det er schnitzler som sidste år. Pris. Knap 15 Euro. Andet
kan vel bestilles.

Afgang sidste år fra Bolderslev.

Køb og salg
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Onsdag d. 26 oktober kl. 19.
Der er den traditionelle sæsonafslutning
med spisning på Øster Højst Kro.
Traditionen er, at vi får dagens ret. Den er billig, rigelig og god. Man kan først fra
om mandagen se hvad dagens ret er om onsdagen. Det er undertegnede redaktør, der står for arrangementet og denne gang er det på en ny måde for at undgå
risikoen for, at der ikke er plads, når det er så sent. Nu er det således:
1. Alle giver besked om deltagelse senest mandag d. 17. oktober. Det er 9 dage
før. Kroen får antallet.
2. Når menukortet er dukket op mandag d. 24. eller tirsdag d. 25. kikker I på
kroens menukort på Google og giver undertegnede besked om hvad man vil
have. Får jeg ingen besked, så er det dagens ret. Jeg giver igen kroen besked.
Min mailadresse poul.riis.p@gmail.com og SMS på: 29 85 58 20. Telefonsnak accepteres ikke.
Hilsen Poul

Køb og salg:
BSA A10 og A65 sælges:
Dødsbo desværre. Hans Jørgensen, Mjang ved Augustenborg er ikke længere.
Hustru Kirsten sælger ud og håber på en retfærdig pris.
• A10 er en Golden Flash og indregistreret første gang 1. maj 1960. Den henstår
hos firmaet Frode Sørensen i Allingåbro og kan ses der.
• A65 er en Lightning og indregistreret første gang 31. december 1967. Den står
hjemme. Den har topstykke med single karburator. Originale topstykke haves.
Begge cykler er indregistrerede og i mekanisk opdateret tilstand.
De store køreture blev det ikke til.
Prisforslag for hver: 32.000 kr.
Henvendelse til Poul Petersen på tlf. eller SMS: 29 85 58 20.
På mail: poul.riis.p@gmail.com
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Aftholdte arrangementer

Open City for motorcykler:

Påskelørdag var der igen i Tønder i år
”Open City” for motorcykler. Arrangør
var ”Tønder Touring Club”.
Der var mere, for hele byen var fuld
af alle mulige mennesker. Vor lille
gruppe opstod ved, at Leif Jørgensen
ringede rundt for at få samlet en lille
flok til fælleskørsel. Vi skulle starte
med morgenkaffe i Bilka i Sønderborg. Det nye medlem Hans Jørgen
Petersen, Høruphav og hans søn Brian
(forhåbentlig snart nyt medlem) kom
sammen med John Han-sen. Leif og
undertegnede ventede og der gik 20
minutter over aftalt tid. Johns Yamaha

1300 kunne selvfølgelig ikke starte. Med
noget teknisk halløj, som John har, fik
de dog liv i køretøjet. Undertegnede
fulgtes med gruppen til ”Grænsevejen”
ved Harristee og hilste af. Jeg skulle til
40-års fødselsdag i Odense samme dag.
John har taget billedet i Tønder. Det
må være gået godt. Se Leifs sejerstegn.
Øvelsen går nu ud på, ud fra teksten og
almindeligt kendskab, at gætte på, hvem,
der er hvem.
Hilsen redaktør Poul.

Sheltertur og Süderlügum
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Til fredag d. 29. april havde Chr. Franke
Andersen indkaldt til Sheltertur.
Lur mig, om ikke også Kaks, alias Jens Knudsen, har været arrangør. Stedet var
nordøst for Kolding, nærmere betegnet nærmere betegnet Dybvadbro Station
Stationen var stoppested for Troldhedebanen, der løb fra Kolding til Troldhede
via Grindsted mellem årene 1913 til 1965, de første år med god økonomi. En del
brunkul fra Midtjylland under krigen var en god ting. Det var et skønt sted og der
var sheltertur-deltagerrekord. Der var vist 16 personer.
Der kom også folk fra MC Klatten i Kolding. De blev noget overraskede over alt
det spejder-køkkenudstyr som SMCCs medlemmer formår at slæbe ned. De måtte
nøjes med de tørre klemmer, som de havde stoppet i lommerne hjemme fra.

Süderlügum d. 8. maj: Det var et
pragtfuldt arrangement i et pragtfuldt vejr.

Folk kom i forskellige hold og SMCC var godt repræsenteret. Man kan undre sig
lidt over, at der ikke kommer flere danske motorcyklister, da det nu ligger i vort eget
opland selv om det er lige over grænsen syd for Tønder.
Deltagere.
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Nordjyllandsturen

Nordjyllandsturen i april
Der var igen i år Nordjyllandstur den
næstsidste weekend i april. Nordjyllandsturen er et af SMCCs top arrangementer.
Nordjyllandsturene startede årevis
tilbage fra ålespisning og dans hos Vita
og Jens i Hjardemål klit, hvor vi boede
i telt og hytter. Redaktøren har fotos fra
1982 og ligner da et 40-års jubilæum.
Før den tid var vi også i Hjardemål;
men da var det noget andet. Hjardemål
lukkede på et tidspunkt, og vi fandt
tilsvarende lokaliteter i Svinkløv, dog
uden ål og dans. Her opfandt vi fællesspisning i campingpladsens fælleslokale.
Sådan gik der mange år og sidste år blev
det så i hytter i Thyborøn. Ulempen
ved hytter er, at der kun er begrænset
social kontakt. Det ville bestyrelsen gøre
noget ved, og man fandt denne gang
et større fælleshus på Tordenhøjsvej 5
i Skallerup ved Erslev på Mors. Der er
overvejende positiv omtale af arrangementet. Dog er enkelte af tidligere års
deltagere blevet hjemme, idet der for
mange er ønske om lidt privatliv især
om natten. Det er ikke let at gøre alle
helt tilfredse.
Det startede i år lidt tumultagtigt, idet
den omfattende beskrivelse af turen
denne gang til Thy, var i Kubikken
erstattet af, at der var uklarhed om projektet, og at der ville komme uddybende
forklaringer på hjemmesiden. Først
omkring første marts var der klarhed på
hjemmesiden, og da var det slet ikke i
Thy, men på Mors. Alt det hele gjorde,
at der i begyndelsen kun var begrænset
med tilmeldinger, og at det bekymrede
arrangørerne. En heftig annoncering

gjorde dog, at der kom et tilfredsstillende antal til Mors.
Der er lidt morale i, at hos gamle garvede deltagere, kan der være en udfordring i, at tingene laves på nye måder;
men lad os nu se til næste år. Leif M.
Jørgensen fra Sønderborg var særdeles
godt tilfreds. Han var en af dem, der
gerne ville på denne nye måde og blev
således ikke skuffet. Leif har leveret et
indlæg, der kan læses her under med
Leifs egne ord.
--- Jeg (Leif M. Jørgensen) har tradition
for sammen med min familie at leje et
luksussommerhus med utallige værelser
og faciliteter. Vi fylder huset op med
rigtig mange mennesker, og det bliver
totalt set en billig fornøjelse for den
enkelte.
Jeg ville gerne prøve det samme med
SMCC og har faktisk i flere år foreslået det. Vor nye formand Helge var
af samme mening, og var med på, at
det sociale samvær ville profitere på
”Storhusmodellen”. Når jeg skal være
ærlig, så har hytteturene til Svinkløv
været rigtig gode, og det er også bevist
i og med, at vi har været der i utallige
år. Men jeg er blevet for gammel til at
klatre på gelænderløse stiger ned og
op om natten i forbindelse med toiletbesøg. På et tidspunkt ville jeg vel også
falde ned på borde og stole fra 3 meters
højde med et ordentligt brag og så skal
jeg høre på alle de sure, der skælder ud
over al den larm midt om natten.
Nå; men det blev rigtig godt. Jeg fulgtes
fredag med ”Gummifamilien” Bent
og Karina fra Svejrup. Vi havde en rar
tur til Mors. Kørselsledelsen bestod af

Nordjyllandsturen
Bent og vi kørte kun lidt forkert. Det
var noget med via Vejle Ådal og videre
mod Skive. Selv om jeg er ikkeryger
må jeg fornøje mig med rygepauser for
hver 100 km. Under sidste pause 50
km. før målet, havde vi fornøjelsen af
Steen, der kom bragende forbi på sin
velsmurte BMW. Vi var fremme kl. ca.
15. Da vi havde fået os etableret, var der
det store vareindkøb i SuperBrugsen.
Hele madarrangementet var en succes
og det foregik i orangeriet, hvor selve
stedets husvært og fruen spiste med.
Det var pølser og kartoffelsalat. Lidt
våde varer var der plads til, og så var det
til køjs. Sovefaciliteterne var en gang
med 6 værelser og med plads til 6 mand
i hvert. Jeg havde værelse for mig selv,
og det var udmærket.
Så blev det lørdag. Der var ikke noget
arrangeret, så det gik Bjarne Beck og
Knud Oluf i gang med. Vibeke kendte
området og hun gav gode indspark.
Vi tog op til Thy via Feggesund med
færgen af samme navn. Turen gik
omkring Hanstholm havn, og de leverer
sandelig udmærkede stjerneskud med
udmærkede colaer. Vi tog
hjemover via broen over Vilsund til Mors.
Nu kommer så det med
spisningen. Helge vandt det
gyldne piskeris sidste år og
skulle således bestemme
menuen dette år. Det blev
dejlig mørbradgryde med ris.
Det blev nu også hjulpet på
vej af de gode køkkenfaciliteter.
Vort relativt nye medlem,
Frederik Dyhrberg viste sig
meget effektiv i køkkenet,
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og vandt således årets gyldne piskeris
og må bestemme menuen til næste
år. Tiden efter spisningen foregik på
samme måde som om fredagen.
Søndagens hjemkørsel foregik individuelt. Jeg fulgtes med Vibeke til Struer.
Hun er min svigerinde og var gift med
min afdøde bror. Jeg besøgte gravstedet
og satte en blomst. Torben døde i 2011.
Af generelle kommentarer skal siges, at
det var billigt for fredag til søndag med
500 kr. for opholdet pr. person og 50
kr. på samme måde til fortæring. Poul
og Ingrid fra ”Helved” plejer at lave
tingene på deres egen måde. Det gjorde
de også her, de sov nemlig i shelter.
Information om opholdet på mors kom
alt for sent frem til medlemmerne. Det
kan måske være årsagen til det lidt mindre fremmøde. Jeg glæder mig til næste
år. Karina: Hvordan bliver det?
Hilsen: Leif M. Jørgensen.
Billederne på side 1 og 2 er fra Nordjullandsturen.

Billede af opholdsrum:
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Tur i Egtved-området

Frank Madsens tur i Egtved-området.
Det hele startede med, at vi skulle
mødes med Frank kl. 12.00 på det nye
MC-Center ved Trianglen 26 i Kolding.
Nogle havde set arrangementet annonceret til kl. 10.00 og var kommet til den
tid. Andre havde set på hjemmesiden,
at det var kl. 13.00. Heldigvis fortalte
SMCCs formelle nyhedsorgan Kubikken, at det var kl. 12.00, som Frank
havde bestemt. Hvordan de fejl opstår
ved ingen. Vi havde en time i butikken, og der var meget nyt. Sådan en ny
2 cylindres Triumph på 1200 cc var nu
ikke af vejen. Nå; men kl. 13.00 gik det
nord på til Jelling. Vi holdt her spisepause og folk kunne nyde de medbragte
eller købe ind ovre i brugsen. Museet
var meget anbefalelsesværdigt med alle
de finesser, man kan med moderne

elektronik. Arrangementet levede helt
op til klubbens formål om, at det også
er muligt at bive klogere af at være med
i denne SMCC. Efter Jelling kørte vi,
som det er tradition, til Tørskind Grusgrav og Robert Jacobsens stålskulpturer
for at være sammen med alle de gemle
køretøjer, der kommer her hver onsdag. Snakken gik lystigt. Efter det var
der gulschsuppe, øl, sodavand, kage
og kaffe i Anettes og Franks garage i
Bølling syd for Jelling 30 kr. kostede det
og det var billigt for alt det.
Billedet på side 19 viser os ved spisestedet i Jelling.
Billedet side 20 er fra Frank og
Annettes garage

Fra Pressen:

Vi kommer ikke alle sammen til at køre
elektrisk med det første:
Fra årets første ”Das Motorrad” kan en fratrædende oliechefs vurdering læses.
Han bliver spurgt om, hvorledes hans firma vil tilpasse sig skiftet væk fra olie og
benzin.
Han svarer: Vi må ikke glemme, at der på denne jord er over 1 milliard bare af
biler. Af dem har 11 millioner en elektromotor. Det er kun 1 hundrededel. Resten
forsvinder ikke bare.
Langt den største del af denne verden er meget langt væk fra E-mobilitet. Godt
nok optager denne sag sindene i det vestligste Europa og USA samt til dels i Kina;
men denne fremdrift forekommer i den største del af verden at tilhøre en fjern
fremtid. Hele den mobile sektor vokser konstant og hvis den skrumper hos os, så
vokser den så meget mere andre steder. Der er ud over køretøjer til persontransport
alle lastbilerne, skibene og industrier. Alle disse bruger olie og benzin.

Andre arrangementer
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MC-Kæden Nordals
MC-Kæden Nordals holdt åbent hus fra deres klubhus i Hardeshøj. De havde
gjort meget ud af det, og der var et stort fremmøde. Man kan desuden se, at deres
berøringsflade er stor, idet der var folk langvejs fra og fra Tyskland.
Næste år har ”Kæden” 50-års jubilæum. Vi håber fra SMCC, at der kommer en
invitation. .
Fremmødet.

SMCC-medlem Lilian på sin
Honda Gold Wing

Besserwisser:

Om at være stinkende rig:
Det skulle i følge pålidelige kilder stamme fra, at rige og ansete mennesker i gamle
dage blev begravet inde i kirken under gulvet. Det lugtede ikke altid lige godt, og fra
det af skulle udtrykket komme.
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Fra pressen

En lille sammenligning mellem racerne
superbike og MotoGP:

Hvad indeholder disse to kategorier så i forhold til hinanden:
• En superbike er en modificeret motorcykel fra en serieproduktion. Motorcyklen
skal kunne identificeres ud fra gadecyklen og være med til at promovere standardmaskinen. Der er krav om, at der skal produceres et vist antal, der sælges i
fri handel. Der må modificeres inden for visse grænser, og det gælder inden for
affjedringssystem, bagsvinger, bremser og hjulstørrelser. Der må også inden for
visse grænser laves motoroptimering. Meget kendt er BMW’s M1000 RR med
bl.a. kulfiberhjul, specialstempler og titaniumkomponenter, der tillader forøget
omdrejningstal og topeffekt. En superbike skal veje mindst 185 kg.
• En MotoGP maskine er en ren håndbygget prototype, hvor næsten alt er tilladt.
De må veje ned til 157 kg og have en motoreffekt, der efterhånden nærmer sig
300 HK med over 18.000 omdrejninger pr. minut på krumtappen og koster
måske 15 mio. kr. pr. stk. Tophastigheden toppes af Johann Zarco og Ducati
med over 362 km/time på Losail i Quatar.
Vi skal ikke gøre historien for lang. Vi tager et kik på bremserne.
• Et sæt MotoGP bremser består af 4 stk. bremsekalibre, 3 stk. hovedbremsecylindre, 10 stk, kulfiber bremseskiver samt 8 stk. bremsebelægninger. Brembo
fremsender en regning på 600.000 kr. på dette sæt.
• Et sæt bremser til en superbike koster til sammenligning en bagatel af 45.000 kr.
Det er ikke kun bremserne, der bremser. Når en MotoGP kører lukker for gassen
og retter sig op på cyklen giver vindpresset en bremsning, der i begyndelsen nedsætter hastigheden med næsten 20 km/time hvert sekund. Sammen med bremserne får
man en hastighedsreduktion på 64 km/time hvert sekund. Afgørende er, at der er
en vis hjulafstand samtidig med, at tyngdepunktet er lavt. Grænsen for nedbremsningen er, at baghjulet
løfter sig og at motorcyklen kolbøtter sig
med mand og mus.
En MotoGP maskine
bremser ned fra 340
km/time til 170 km/
time på 300 meter. En
Superbike med stålbremseskiver gør det
samme, men fra ”kun”
270 km/time.

Scott Redding i Superbike på M udgaven af BMW S1000RR

Fra Pressen
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Når det blæser, står vindmøllerne stille.

Fra Jydske d. 6. januar 2022. PP.

Hvad er det, når nu elpriserne aldrig har
været højere?
Hvorfor scorer mølleejerne hundreder
af millioner på at slukke møllerne?
Svaret er: Strøm kan ikke gemmes; men
skal bruges på netop det tidspunkt,
hvor den produceres.
Det kan ikke altid lade sig gøre; men
mere om baggrunden her:
Vi observerer altså, at vindmøller står
stille, selv om det blæser med en kraftig
og god vind. En opgørelse viser, at der
kunne have været leveret 12% mere
vindmøllestrøm i 2021.
Det hele er tyskernes skyld. At en mølle
står stille, kan have fire årsager: Den
er kaput, det blæser ikke, der er overproduktion, eller at tyskerne betaler
danskerne for at slukke møllerne. De
to sidste er der mest af. Har markedskræfterne så skylden, altså at der er
overproduktion? Nej, tyskerne leverer
årsagen. Det tyske elnet er for dårligt.

Læserbreve:

Strømmen kan ikke flyttes hurtigt nok
syd på, men hobes op her nord på.
Danskerne slukker møllerne, når der er
kø i ledningerne. Enden på alle mellemregningerne er, at tyskerne på grund af
tysk lovgivning om salg af egen strøm
betaler danskerne de mange millioner
for at slukke møllerne.
Vi tjente altså tykt på, at det er sjovere
at slukke møllerne og få fed kompensation, end at producere til overproduktion og binde penge i halen på
leverancerne. Klimaet lider, fordi bl.a.
brunkulsværkerne i Tyskland så producerer strøm med forurening, hvor vi
får 300 millioner kr for at ikke at levere
noget, der ville have været rent.
Her er det så, at alle brancher med
særinteresser presser på for at få netop
deres interesse tilgodeset. Man strides;
men det som man i hvert fald kan enes
om er, at tyskerne skal have orden på
deres elnet, så strømmen kan leveres.

Fra det helt nye (og tidligere) medlem Jørn Thrane, Sønderborg:
Jeg har tidligere været medlem af SMCC. Det er nok 30 år siden sidst. Jeg besluttede at genoptage medlemsskabet og ville melde mig ind. Det var lettere sagt end
gjort. Det kan godt være, at det er let, når man ved, at man skal kikke under ”Om
smcc”; men for helt uindviede er det ikke let. Der bør på hjemmesiden være en
rubrik, hvorigennem man kan sende sin anmodning. Når man så er blevet medlem,
får man ikke de ting, der er stillet udsigt i ”Til nye medlemmer”. Der står jo, at man
modtager velkomstbrev, et eksemplar af kubikken, en medlemsliste og et sæt vedtægter. Når man anmoder om login til hjemmesiden, hører man heller intet. Men så
når man så får vedtægterne, kan man så se, at sekretæren ikke kender procedurerne.
Især det om man må genbruge sit gamle medlemsnummer, 293, der står kun, at
hvis man er smidt ud af klubben kan man ikke få sit gamle nummer igen interesserer mig. Jeg meldte mig ud og blev ikke smidt ud. SMCC bør stramme op.
Mvh. Jørn Thrane
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Fra pressen

Bilskader i 2021: To bilmærker er
særlig hårdt ramt af skader.

Fra ”Forsikring og Pension”. Forsikringsselskaberne betalte sidste år for udbedring
af 357.000 skader på person- og varebiler. Men nogle bilmærker er i højere grad
repræsenterede. Med knap 3.160.000 person- og varebiler på vejene er det uundgåeligt, at biler indblandes i uheld og rammes af parkeringsskader, en vildfaren sten
eller en løbsk indkøbsvogn. Bilmærker med flest behandlede forsikringsskader ses
her under. Ultimo januar 2022 var der indregistreret 3.159.593 person- og varebiler.

Bilmærker med flest skader. Takserede antal skader pr. 1.000 biler på vejene.
BMW 181, Tesla 179, Mercedes 161, Audi 160, Jaguar 139, Mini 132, Porsche 232,
Mazda 131, Honda 127, Volvo 124.
Der er store udsving i skadepriser; men gennemsnitsprisen var godt 12.000 kr. i
2021.
Helt i top finder man altså BMW med 181 takserede skader for hver 1.000 biler på
vejene skarpt forfulgt af Tesla-ejere, som sidste år havde 179 skader for hver 1.000
indregistrerede biler, viser en ny opgørelse fra brancheorganisationen. I den anden
ende af listen finder man Fiat med 72 skader pr. 1.000 biler med Chrysler-ejere som
de absolut mest stilsikre på vejene med blot 69 anmeldte skader pr. 1.000 biler i
2021.
I alt fik bilejere sidste år takseret 357.000 skader af landets forsikringsselskaber,
som samlet brugte 4,4 mia. kr. på at udbedre skaderne. Direkte overført på bilparken betyder tallene, at 11 pct. af samtlige person- og varebiler sidste år blev ramt
af en skade.
Mens det næppe overrasker, at en gennemsnitlig skade på en Porsche ligger i toppen af statistikken med en udgift på 23.583 kr., overrasker det måske, at det suverænt dyreste bilmærke at reparere er Dodge.
Sidste år løb en gennemsnitlige skade på en Dodge op i 31.817 kr., hvilket næsten
er det tredobbelte af reparationsudgiften for Danmarks billigste biler på værkstedsliften, som er Hyundai-biler.
I 2021 betalte forsikringsselskaberne i gennemsnit 10.904 kr. for en skade på en
Hyundai.
Selv om forsikringsselskabernes udgift på 4,4 mia. kr. til bilskader er mange penge,
fik forsikringsselskaberne til sammenligning 10,1 mia. kr. i kassen i 2019 fra bilisternes kaskoforsikringer.
Siden har flere selskaber skruet op for prisen på kaskoforsikringer, men Forsikring
& Pension oplyser ikke længere om forsikringsselskabernes indtægter fra bilforsikringer.
Kubikkens redaktørs kommentar må nødvendoigvis være, at alle biler styrer og

bremser næsten lige godt. Biler med mange skader er luksusbiler, der generelt købes
af folk, der godt kan lide at køre bil. Noget tyder på, at disse mennesker kører ”lidt
sjovere”. Der var i øvrigt engang en statistik med uheld fordelt på brancher. Den

Generalforsamling
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viste, at faggruppen med flest skader var mekanikere efterfulgt af kørelærere. De er
måske bilglade og kører ”sjovt” i fritiden. I den anden ende af skalaen var folk fra
toldvæsenet. De gider måske slet ikke at køre bil og anvender ikke den ”sjove” og
lidt risikable måde.

Indkaldelse:
Sydjysk MC Club afholder

Generalforsamling

Det er søndag den 30. oktober 2022, kl. 14.00,

og i Midtals Køreskoles lokaler på Søndergade 7, Guderup.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Kassererens beretning.
Regionsarbejdet.
Webmasterens beretning.
Indkomne forslag.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen,
Sendes til Steen H. Eriksen, Diernæsvej 119, 6100 Haderslev.
Mail: stonibmw@stofanet.dk
Valg til bestyrelsen. På valg er:
- Kasserer Karen Jensen Dam. Ønsker ikke genvalg.
- Karina Lund Jensen. Ønsker ikke genvalg.
Valg af suppleanter til bestyrelsen. Nuværende og på valg:
- Knud Oluf Petersen.
- Jørn Maron.
Valg af revisorer. Nuværende og på valg:
- Nuværende er Werner Boyum Johansen.
- Hans-Werner Wolff.
Eventuelt.

Vær venlig at komme med hvad I har på hjerte og med gode forslag.

Vel mødt - Bestyrelsen
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Arrangementskalender

August

Oktober

Onsdag d. 3. august kl. 19.00
er der den traditionelle grillaften i
Åbæk.
Vi mødes der eller på stranden i Åbenrå
kl 18.30. Læs mere under ”Kommede
arrangementer”.

Den 8.-9. oktober,
Skaldyrsdag i Husum. Karina har ikke
arrangeret noget her. Falder desværre
sammen med hyggeweekenden.

Onsdag d. 17. august kl. 19.00
er der grillaften hos Chr. Skovmand på
Sebbelevmark.
Det er Sebbelevmark 1, 6440 Augustenborg. Medbring selv tallerkener, sennep
og fortæring til grillen. Drikkevarer kan
købes hos Christian. Om at finde vej:
Det er nemmest at køre mod Augustenborg ved Ketting kirke.
Karina oplyser, at Christian ikke mener,
at tilmelding er nødvendig.

September

Onsdag d. 26. oktober kl. 19.
Der er den traditionelle sæsonafslutning
med spisning på Øster Højst Kro.
Se yderligere information under ”Kommende arrangementer”.
Søndag d. 30. oktober
er der generalforsamling.
Det er kl 13 på Owes køreskole, Søndergsde 7, Guderup, 6430 Nordborg.
Se programmet for generalforsamlingen
andet steds i bladet.

November

Søndag d. 25. september kl. 16.00
er der Sort sol-arrangement til tøndermarsken. Afgang fra Bolderslev rasteplads.
Læg mærke til, at det er søndag. Se under ”Kommende arrangementer”.

Oktober
Fredag d. 7. til søndag d. 9. oktober
er der hyggeweekend på Spejdergården
Ringvej 6 A, 6230 Rødekro.
Hytten er åben fra kl. 16.00 fredag.
Deltagergebyr 100 kr. for de, der
deltager i spisning lørdag aften.
Pengene indsættes på klubbens konto
5397-0242615. Drikkevarer kan købes
mod kontant betaling.
Tilmelding til Karina på tlf. 60946465
eller Karen 21771950. Sidste tilmelding
d. 2. oktober.

Om Mekanisk Museum
Sønderjylland, Lundtoftvej
6A, Hokkerup. 6340 Kruså.
Sæson fra 15. marts til 15. oktober.
Entré 50 kr. dog børn under 12 år
gratis. Der er også café.

Praktiske oplysninger
Nærmere forklaringer til
mødesteder.

Nærmere forklaringer til mødesteder.
• Bolderslev Rasteplads ligger på
Hellevad-Bovvejen umiddelbart syd
for Kohbergs Brødfabrik på den
østlige side. Pladsen er anvist ved
skiltning.
• Stranden i Åbenrå er altid parkeringspladsen ved Gammel Flensborgvej og ikke under sejlet.
• Rulletrappen er Tysklands første
parkeringsplads ved kørsel over
grænsen fra Kruså.
Nogle af andres arrangementer (man skal
selv holde nærmere øje med tider, steder
og corona):
• Mad Cartoons, Kulkærvej, Lille Jyndevad. Hold øje med, om der er noget i
begyndelsen af August.
• Rømø Motorfestival d. 20. august. Officiel raceday er denne dag; men der er
gang i den hele weekend.
• Lørdag d. 27. august er der Veteransklubbens Alsløb i Sønderborg. Måske
Nørrekobbel 5. Hold
øje med tidspunkt.
• Højer fåremarked d. 8.
til 11.september.
• Oldtimertræf i
Medelby d. 11. september.
Det er i Tyskland lige syd
for Jyndevad:
www.oldtimertreffenmedelby.de/
• Panther træf. Karina
oplyser, at så vidt hun ved,
er det d. 4. weekend i
august.
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OBS:

Hvis det øser ned aflyses turene.
Se hjemmesiden eller kontakt
arrangøren, hvis du er i tvivl.
For flere arrangementer er der yderligere information inde i bladet:

Kørsel fra Åbenrå strand kl. 19
på onsdage:

Husk de ugentlige onsdagskøreture fra
parkeringspladsen over for stranden i
Åbenrå. De starter i år d. 30. marts.

Praktiske oplysninger:

Hvor der er krav om tilmelding:
Hvis andet ikke er anført så se side 2.
Indtalte beskeder gælder ikke. Det
er for usikkert.
Hvor ikke andet er anført gælder, at
sidste tidspunkt for tilmelding er tre
dage før.
Hvis medlemmer holder et eller
andet med f.eks. fortæring:
20 kr. pr. person for f.eks. kaffe og
ostemad. Hvis ekstraordinært flot med
cognac så er højst 40 kr.
Vort nye medlem
Jens Lund.
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Om at handle lokalt
Husk at overveje køb hos din lokale forhandler. Det gavner i det lange løb.

Køb af klubtrøjer og Cap’s.
Allan er kontaktperson - se kontaktoplysninger side 2.

Ankomst til museet.

Spisning i Frank og
Annettes garage.

