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senior-nyt
Nr.2 maj 1990



senior-nyt
Officiel klubblad for

landsforeningen
SENOIR MC DANMARK

Nr. 2 maj 1990 7. årgang.
Udkommer 4 gange årligt og
udsendes til alle medlemmer.
Dette nr. er trykt i 200 ex.

Formand:
Knud Hein, Lærkesalle 3
2635 Ishøj, 42 73 Ol 60
Næstformand:
Helge Pedersen, Oddenvej 376
4583 Sjællands Odde, 53 42 65 23
Kasserer:
Preben Jensen, Fasanstien 3
4400 Kalundborg, 53 50 49 72
Redaktion:
Verner Olsen, Vasedammen 66
2650 Hvidovre, 31 75 70 73
Bestyrelsesmedlemmer:
Vivi Rasmussen, Kærsangervej 6
4683 Rønnede, 53 71 17 87
Anders Mollerup, Eckerbergsvej 35
5230 Odense M, 66 13 32 95
Udenlandske arrangementer:
Jørgen Thrane,
Emil Aarestrups Vej 12
ROOO Arhus C, OG 19 58 93

Redaktørens spalte
Besøget på VEnø var ikke fri for pro-
blemer, den korte sejltur var en stor
udfordring, selvom den kun varede 2
minutter. At holde MCen og sig selv
på højkant var svært.
Den stærke blæst fik enkelte til at
opgive teltrejsning, men først efter
mange forgæves forsøg.
De kære motorcykler gav også en del ~
problemer, men, en hel t utrolig ser-vI-
ce fra Jens Kokholm fra Holstebro og
Jørgen Kibsgaard fra Nykøbing Mors
fik løst alle problemer. TÆNK, de kom
til Venø med reservedele og teknisk
assistance I En hjælp der sikrede at
alle problemer blev løst. En meget
flot indsats.

I et forsøg på at give Jørgen Thrane
nogle langstilkede røde verbale roser
skal lyde en stor tak, TAK for en god
og fast formandshånd.

"I dag dig, i morgen mig" stod der på
et gammelt bornholmer ur. En svunden
tids livsdom, der, mens uret fortsat-
te sin besindige tikken, slår fast,
at et menneskeliv ikke kan leves til
ende, uden at vi hver især kommer til
at opleve modgang og hårde tider, ulyk-
ker og sygdom. Men, når livets afslut-
ning sker ved en uforskyldt og menings-
løs ulykke, som den der har ramt et
ægtepar i Seniorklubben, så føles det
dybt uretfærdigt ..

Senior-nyt er blevet sendt senere ud
end planlagt, så tilmelding ·til vort
sommertræf bedes I sende straks, tak.

Næste nr.
Seniornyt nr.3 udkommer i uge 33,
stof til bladet bedes indsendt indenl. august.

Forsiden
Forsiden er ryddet for at vise vor
nye formand i en af sine mange for-
klædninger.



S .•..eur Ol' ))alllual'l{
Jørgen Thrane,
Emil Aarestrups Vej 13,8000 Århus C.

lrhus den 25. april 1990.

F O R n A N D S B E R E T N I N G 1 969 - 1 990 .

Principielt vedrører formandsberetningen kalenderåret 1989, men
da det forekommer mig mere relevant, vil jeg i min beretning be-
handle perioden siden sidste generalforsamling. Der vil selvføl-
gelig under diskussionen af beretningen kunne rejses diskussion
ang. nogle af de punkter, jeg omhyggeligt har undladt at nævne.

nEDLEnnER.
I henhold til medlemslisten: 135; + 20 1 + 17%;
(1988: 100; 1989: 115)

EGNE TRÆF.

Forårstr ••f og
Dato:
Deltagere:
Udflugt:
Arrangement:

Arrangør m.v.
Resultat:

generalforsamling i Skåstrup Strand ved Bogense.
5-7/5/1989
71 (1987:70; 1988: 62)
Nordfyn er fin vi Anders Mollerup
generalforsamling, m. deltagelse fra Senior MC
Norge
e
1. 875

6. internationale Sommer træf i Paradislejren ved Silkeborg.
Dato: 16-18/6/1989
Deltagere: 78+37+3 = 118 (1987:90; 1988: 130)
Udflugt: Øm Kloster, Himmelbjerget vi Michael Nielsen
Arrangement: Middag vi Mai-Britt Truelsen

Country & Western vI Knud Hein
Blue Grass Mountain Music & Square Dance

Arrangør m. v.
Resultat:

Efterårstræf

e
848

I Klintehvtten ved Karrebæksminde.
Dato:
Deltagere:
Udflugt:

Arrangement:
Arrangør m.v.
Resultat:

Vinter møde i

29/9-1/10/1989.
80 (1987:46; 1988: 62)
Sydsj ••llands lyksaligheder vi Viggo Strane
Viggo Stranges billeder
Konkurrencer vi Verner Olsen
Vivi & Allan Rasmussen, Rikke & Lauge Laugesen
- 650 + 210 = - 440

Ebeltoft.
Dato:
Deltagere:
Udflugt:
Arrangement:

16-18/2/1990.
38 (1988:28; 1989: 39)
Byvandring, fregatten Jylland
Henrik Olsen om DMC's k"rekurser



r
25.4.1990 FORMANDSBERETNING 2

Arrangør m. v.
Resultat:

Kirsti Christensen om sidevognskort
Country & Western vi Knud .
Svensk lotteri om kluk-kasse
Fellessang og harmonikaspil vi Inge Munck
Ulla & Michael
- 971

Træfdeltagere ialt 1989-90: 307
+5% (1988-89: +25%)

(1987-88: 234; 1988-89: 292);

Økonomisk resultat ialt: 1.312 (1988-89: 7.019)

• løvrigt synes jeg vi har haft nogle gode,
velfungerende træf

hyggelige og

• Tak til de, der har taget en tørn ved opvasken og med
gulvspanden, når vi har holdt træf.

S0NDAGSTURE.

• Sjælla~d ru~dt: 28/5/1989; 19 deltagere på 15 cykler
- Ar r.: Knud og Verner

• Rundt OM Roskilde fjord: 25/6/1989; 14 deltagere på 10 cykler
- Arr.: Allan Rasmussen

• Minitræf ved Snesere Torp: 29-30/7/1989; 8 deltagere
- Arr.: Ole Christensen

• Kaffemøde på Amstrupgård: 13/8/1989; 18 deltagere
- Arr.: Michael Nielsen

• Odsherred: 17/9/1989; 30 deltagere på 19 cykler
. Arr.: Helge Pedersen

• Tur til Asnæsværket: 8/4/1990; 21 deltagere på 14 cykler
- Ar Co: Helge Pedersen

Tvrdeltagere ialt 1989-90: 110

UDENLANDSAKTIVITETER.

Houtland Motorsport, Belgien.
21-23/4/1989
Deltagere: 16 (1987: 11; 1988: 9)

Senior MC Norge.
9-111611989
Deltagere: 8



---------------------~----------------

FORMANDEN SKRIVER.
Den 27.april morgen -Jeg starter
BMWen (En slags tysk motorcykel)-
fint vejr -jeg glæder mig; nu skal
vi til træf igen,og nogen af gut-
inderne og gutterne har snakket om,
at de på generalforsamlingen måske.
vil vælge næstformandindens mand t~l
FORMAND. -Men først arbejde- så tid-
lig lukning af butikken -hjem efter
Birte og bagagen.
På vej hj em går pølsen som et ny-
repareret urværk, hvad den faktisk
osse er -hoved repareret- ikke for
meget gas endnu, selvom det er svært.
Vejret er ikke ideelt -det hagler og
sludre, men efter pålæsning klarer
det op, som vanligt når Birte skal ud
og køre.
Vi kører gennem Tåstrup -fin lyd, det
hele arbejder -men da vi når til
Fløng, står den ene cyliDderaf' -:~,
det er nok tændrøret, sådi'i'noedbil-
ligt engelsk lort, i med en tysker
-samme resultat, men vi skol nå Hel-
ges færge, så det hedder: Reduceret
hastighed/l stk cylinder! For Fa ....
vi skal til GENERALFORSAMLING, og
skulle jo gerne nå lidt af det sjove
osse. O (nul) manne! Vi når til.Odden
i samme øjeblik Helge smider trosser-
ne -og at forsøge et spring med mc på
over lo m og så kun på een cyl. -nix
du-vi venter til kl. 22 = O fredags-
træf.
Heldigvis har vi et pragtfuldt barne-
barn med tilhørende forældre i Langå,
så alt ordner sig.
Tidlig lørdag morgen (allerede ved
11 tiden) får jeg fat i vort medlem
Jørgen Kibsgård, som lige præcis har
sådan en vippearm, der er gået ~ st
stykker (der er utroligt at den ikke
kan hol~e mere end ca. 200.000 km)
og får lov at kflmmehos ham om søn-
dagen -jeg tør ikke (tøsedreng) lø-
be an på, at kunne nå til Nykøbing
Mors og tilbage til Venø inden"for-
samlingen" l time før generalen åb-
ner forsamlingen og mens ~edlemmerne
(alle i andre) tæver kond~skoene
rundt i området, lander Birte i Else
GIerups dejlige favn -så hvis I nu
siger, at vi ikke gør noget for at
komme til træf MELDER VI OS UD! !

Nå spøg tilside , som de siger i Hu-
orens Venner. -EN HEL MASSE af de
ilstedeværende på generalforsamlin-
en synes, at de skulle stemme på mig

som formand, så det må alle I andre,
som er uenige, finde jer i, i hvert
fald i denne periode.

Det er meget svært at komme efter "'''
mand som Jørgen Thrane. Det arbejde
han har haft med at banke klubben op
til det den er nu, er ikke enhver
beskåret at kunne, og han har afle-
veret alt i absolut orden og med bi-
lag, så alt skulle være lige til at
gå til -Det skal jeg nok få ødelagt,
men heldigvis har jeg en bomstærk
bestyrelse, som nok skal råbe op,
hvis der bliver for megen slendrian.
Hvis I forventer klubben kørt på sam-
me måde, som Jørgen har gjort, må I
forvente om igen. Ifølge min bedste
overbevisniLg, er det formandens pli-
gt at uddelegere opgaverne og forsø-
ge på s~lv ikke at lave noget:
(-Knapt tre uger henne i gern~ngen
kan jeg betro jer, at det ikke er til
fældet) Det er osse min agt at stå
til rådighed for medlemmerne i tykt
og tyndt -I må blot ikke forvente at
jeg personligt tager mig af alting,
men jeg skal nok sørge for at det
bliver gjort!
Den første formandsopgave jeg kom pA
var desværre den værst tænkelige. To
af vore medlemmer, Jytte og Hans An-
dersen, Kolding, blev dræbt ved en
færdselsulykke ved Vamdrup.
Med dette digt af Gustaf Munch Peter-
sen vil jeg gerne udtale et: æret væ-
re deres minde'

Døden

hvorfor vi lever-
ja-
det hænder, at vi er så glade, at vi
synger-
måske blir vi så lykkelige. så glade,
at vi engang stille går vores vej,
af angst for at vi ikke mer skal høre

livets unge latter-
Med kærlig hilsen Knud.



Referat af generalforsamling på
"Venøborg, Venø, d.28.april 1990.

Forsamlingen startede med -ef ler
evne- at synge: "Blæsten går frisk
over Limfjordens vande"
Traditionen tro blev Lauge valgt til

'dirigent. (Hvad ville en generalfor-
samling være uden Lauge?) Til refe-·
rent valgtes Mogens Forskov.
Formanden, Jørgen Thrane, aflagde
beretning og kom herunder ind på det
forgangne års arrangementer og deres
økonomiske resultat. Ud over de ege~
ntlige træf har året budt på 6 søn-
dagsture, hvoraf de 5 på Sjælland.
Udenlandsaktiviteterne har omfattet
deltagelse i træf i Belgien, Norge
og Tyskland (Villa Løwenherz). Med-
lemmer af bestyrelsen har deltaget •
som medarrangører i et par af MCTCs
arrangementer. Jørgen omtalte besty-
relsens arbejde og iniativer, og kom
herunder ind på: medlemsliste-navne-
skilte-vejviserskilte-dækordning-
refusion af bestyrelsens telefonud-
gifter-"blød opbremsning" af medlems
tilgang-præsentation af nye medlem-
mer-forsøgsmæssig træftilmelding ved
girokort-begrænsning af fællesture
m.h.t. længde og varighed-forsikrings
forhold-forslag til nyt navn til bla-
det: Senior Nyt-kommende arrangemen-
ter.
Efter formandsberetningen var der
flere forespørgelsler og tilkendegi-
velser vedrørende spørg~mål om ind-
betaling af træfgebyr og om forsik-
ring. Jørgen Gade udtrykte anerken-
delse af formandens beretning og be-
styrelsens arbejde. Formandsberetnin-
gen godkendtes med akklamation.
Kasseren, Preben Jensen, fremlagde
regnskabet, som udviste et over-skud
på 9162 kr. og en formue på 29.952 kr
Jørgen Thrane udtrykte tilfredshed
med den "buffer" som formuen udgør.
Anders Mollerup efterlyste en lotto-'
gevinst, modsvarende en lottoudgift
på 27,95 kr i regnskabet. løvrigt god-
kendtes regnskabet med akklamation.
Formanden foreslog forhøjelse af kon-
tigentet til 125 kr og indmeldelses-
gebyret til 50 kr. Sidstnævnte på
grund af de nye navneskilte, som også
nye medlemmer forsynes med. Jørgens
forslag vedtoges.

Lauge begrundede sit (og Bent Bach
Andersens) forslag til ændringer af
vedtægterne. Herunder truede Lauge
med at gå hjem, hvis forslaget blev
nedstemt. '
Jørgen Gade anbefalede fristen l.
februar for indsendelse af forslag
til generalforsamlingen. Preben Jen-
sen supplerede med en varm anbefali~
idet l. februar også er sidste frist
for indbetaling af kontigent_
Forslaget til vedtægtsændringer blev
vedtaget, så Lauge blev.
Bestyrelsen foreslog Knud Hein som ni
formand. Der var ikke andre kandida-
ter, og Knud blev kåret med stor ak-
klamation. Knud Hein takkede for val,
get og takkede den afgående formand
for hans indsats. Forsamlingen til-
sluttede sig Knuds tilkendegivelse ml
(på stolene) stående klapsalver.
Jørgen Thrane gentakkede.
Bestyrelsesmedlemmerne Vivi og Vernel
var på valg. Derudover skulle vælges
en efterfølger for Knud Hein.
Følgende blev valgt: Verner Olsen,
Vivi Rasmussen, Helge Pedersen, LaugE
(l.suppleant) , Mai-Britt Rau Larsen
(2.suppleant) .
Til revisor valgtes Allan Rasmussen,
til ,revisorsuppleant Anny Nielsen.
Under eventuelt fortalte formanden
for vor norske søsterklub "Senior MC
Norge", Oscar Grimsmo, om klubbens
aktiviteter og udvikling. Til slut
afleverede han som gave et billede
til Knud Hein."Geskjeftige nonner og
makelige Katter"
Med vanlig tak for god ro og orden
sluttede generalforsamlingen.

Formanden holder status,(formands-
beretningen er med som bilag).



Vi siger godnat til vores trofaste
gangere, går indenfor, hvor vi må
skære os igennem et metertykt toba-
ksrøgstæppe, før vi svagt aner leven-
de mennesker. Og der sidder de så al-
lesammen, som man jo kender så godt
fra alle de andre tæf. Goddag, Godm-/,
Daw do, mojn og hej. .
Efter velkomstritualerne og en hurtig
orientering på stedet bæres bagagen
ind, og vi finder en køje, hvor vi
skal tilbringe de næste par nætter,
eller ihvertfald det der er tilbage af
dem, når vi har brugt vores del. Så
ind i opholdsstuen til de andre, hvor
mad, varm kaffe og kølig øl venter os-
Snakken går livligt til højre og ven-
stre, der kommer stadig flere af
"rødderne". De bliver modtaget på sam
samme hjertelige måde som os. Pludse-
lig, efter genopfriskning af mange
gamle minder og adskillige grønne ind-
sprøjtninger, er klokken blevet 3.

Så det er vist tid at finde til køjs,
inden man helt får spoleret sit gode
helbred. Jeg sover allerede inden jeg
når at lukke øjnene. Det har været en
lang og begivenhedsrig dag, med mange
dejlige indtryk, som skal have lov
til at sætte sig. Det øvrige ophold
på øen kender vi jo alle, bortset fra
at jeg sammen med Jytte, Linda, Per
og Olav kørte ned til "Firbjergsande"
Olav var også med der i 1951. Vi blev
inviteret indenfor og budt på kaffe
og rundvisning af de derboende FDFere
som kom fra Gullestrup. Der er blevet
bygget en del om siden vi var der
sidst, men det så ud til at være de
samme snottede unger som dengang.
Som noget nyt, blev vores fællestur
om eftermiddagen afviklet på gåben,
øen er jo ikke så stor at vi kan køre
der alle på een gang. Derefter gene-
ralforsamling, og senere et dejligt
aftensmåltid. Resten af aftenen gik
med socialt samvær som sædvanligt.
Så tidligt til køjs og tidligt op
næste morgen. Det er søndag, og nu er
rejsefeberen der igen. Vi tager afsked
og begiver os afsted mod hjemmet.
Vi slår følge med Jørgen Møller, Jet-
te og Olav til Vinderup, hvor vi dre-
jer mod Viborg og videre mod Grenå-
færgen. Men Per vil ikke med hjem,
han har åbenbart ikke set nok af Jyl-
land, så da vi er kommet gennem Vi-
borg stiller han kompasset p; "N", og
styrer hastigt mod Ålborg. Det var
just ikke den vej jeg havde tænkt mig

vi skulle hjem, så jeg får ham stand-
set j og overtalt til at køre overRanuers i stedet for.
Alborgturen må han tage en anden gang.
Vi slår et slag ind i Enslev ved Gernå
hvor den ene af vore sønner bor. Her
får vi et par halve stykker mad, og
får termokanden fyldt op inden vi fore
sætter de sidste par kilometer til fær
gen, som skla transportere os over til
Sjælland, hvor vore egne senge står og
vehter på os. .
Det har været en dejlig weekend, og
jeg vil benytte lejlighedden til at
sige tak for et godt arrangement til
Else og Niels Glerup, som fik os på
ølejr. Nu skal den nærmeste fremtid
bruges til at lade op til sommertræf-
fet.

Erling.



r,~edlcu.me r med foL':,- Inv Lrcr-e s her-
med til sen i or= t r.vr. Stedt't er den-
ne gang "Klillteborc;;"ved Sejerø-
bugten, fra den 15.-17.juni.
Adressen er: FDF!FPF Klinteborg
Ribsve,i ,),Ordrup 4'i4l)F'å r-e ve j Le .
Tlf. 53 4) 33 37 og 53 45 34 54.
Klinteborg ligger i et meget smukt
område, tæt på en fin badestrand.
Indendøre er der plads til 140 per-
soner, på stranden regner vi også
med at der er rigelig plads, selv
om campisterne vælger en plads med
havudsigt'

Programmet for træffet følger v.vr e
hyggelige traditioner.
Fredag: Træffet åbnes kl. 16.00.
Deltagerne plejer at underholde sig
selv og andre, de første 10-12 timer.
Natmad, morgenmad og frokost er vort
Hædvanlige -høflige og korekte "tag-
selv" bord. Lørdag serveres en 2 ret-
ters middag.
Lørdngens fællestur, i det meget ltu~
kuperede og smukke Odsherred, står
Helge Pedersen for, så glæd jer'
Glæd jer også til lørdag aften, så
kommer Henriette og "Hold i ryggen"
de vil sammen synge og spille i en
korrekt dansetakt, så vi kan vise
vore talenter på dansegulvet.

Vi glæder os meget, til at mødes
med en masse nye og gamle medlemmer.

På gensyn
Anny og Kai.

HUSK" !Tilmelding og betaling 190 kr
på girokortet.

HUSK!' Bestilling af navneskilt på
bestillingskortet.

!',U!,LVEJLllm l NG:
Med udgangspunkt i
P5revejle Kirkeby
køres mod Ordrup,
hvor kØbmand og kro
passeres. Kør frem
til Ribsvej og vej-
skiltet FOF/FPF
KLINTEBORG på højre
hånd. IndkØrslen
til grunden ligger
på venstre hånd på
bakketoppen.

lIoutland 38 Belaien.
Medens demonstrationerne l. maj gik
over landet, benvndte nlæden at boble
i sustemet hos ~Avel MC-fører som bag-
sædeoast. vi sku-til Belgien til Hout-
land 38 træf for første gang.
Od af'sengen kl. 02.30 efter 3~ times
sØvn -n~ pvt- vi har fri og skal af-
sted. Vi ~avde paKket aftenen før, og
den sædvanlige skærk for at få for
lidt med -samt et generende hukol1'mel-
sessviqt om, hvor lidt vægt man egent-
liq.skal ha-med -startede turen kl.
04.00 med noqet der li9nede en to-væ-
relses lejliahed på to hjul. Nå- men
vl ankom planmæssigt til ~ødbyfærgen
kl.06.10 on humØret var hØjt. Kl. 07.
10 var vi i Tvskland og bankede ned af
autostradaen med ca. 135 km/t.
Til al held havde vi fået nye støddæm-
pere p!-MCen -de oamle stod af på VenØ
-men ak- en ubegavet mekanikker havde
sat 32 cm p~ -og en Honda ka-bedst li-
36 cm. Farvel stænklap -09 en konsta-
terinn af'-midt i Tvskland- at bagdæk-
ket var beovndt at æde nummerpladen.

Cirka 15 timer efter -lSTI.MER- ankom
vi p~ træfpladsen. Et hospital for han-
dicappede bØrn -et udernærket sted med
node faciliteter. Efter at ha-slået
telt ~p -og sat ballerne ned i normal
h~ide -fik vi hilst på de fornuftige
Seniorer, der startede om torsdagen
-drak to glas rØdvin- og faldt dØde om
i teltet.
L~rdan gik vi desværre glip af fælles-
turen -MCen sku-laves. I Ostende fandt
vj en lukket d~r til et Hondaværksted
men to unge belgier kendte en forret-
ninq i bven som havde Honda udstvr
-st~ddæmpere dessværre nej- men vi ken-
der et Hondaværksted i Etterglem -af-
sted inen-Binqo- solen skinnede to
hrunte stc1ddæmpere fra en totalskadet
Bol-Oor 900 -500 kr. påsat og en helt
nu cYkel at k~re pA -fØlte vi. Vi kør-
te tjl Bruqge en meget smuk m i.ddeLaLe-r
derbv Oa tiibraqte en god dag. Lørdag
afte~ stod på k~lling og hyggeligt sam,
vær on s0ndag kl 05.30 ud af posen og
06.45 afsted 1100 km hjem.
Det tOa 2 daqe at komme af med Ører-
susen Oq 36 timer før ballerne sad
hvor de plejede -uanset det- en herlig
tur- dejlige mennesker -vi gør det
jnen næste år -men over to dage ned 0g
to daoe hjem.

Pia og John Crusell



Den nye bestyrelse kom til at bestå
af følgende:
Formand, Knud Hein, næstformand Helge
Petersen, kasserer Preben Jensen, re-

aktion Verner Olsen, Vivi Rasmussen,
Anders Mollerup, Erling Laugesen og

ai-Britt Rau Larsen som l. og 2.sup-
leant. Revisor Allan Rasmussen og

ny Nielsen som suppleant. Jørgen
hrane varetager kontakten til uden-
andske klubber/arrangementer.



TRÆF I BLÆST.
Blæsten går frisk over Limfjordens
vande. Det skrev Jørgen Thrane i
sidste nummer af klubbladet. Det .
skreven af vore digtere for mange
år siden. Og minsandten om det ik~e
holdt stik da vores forårstræf blev
afholdt på Venø.

I~

Vi havde endelig fået vores naboer,
Linda og Per lokket til at prøve et
af vores "Pensionistroclcertræf".
Nu oprandt dagen, fredag d.27.april.
Hen på eftermiddagen er der livlig
aktivitet i det lille hjem, for Jyt-
te er kommet sent hjem fra arbejde,
så der er ikke for meget tid at rutte
med. Det lykkes at få stuvet møblemen-
tet .i. taskerne, og der bliver også
plads til madpakken og lidt øl og en
kande kaffe.
Vi får sat ild i Suzukien og lister
ned for at hente Linda og Per. De er
selvfølgelig ikke klar. "Det varer kun
et øjeblik, jeg skal blot have skif-
tet karburatorer på cyklen" Siger Per,
mens han bruger nogle udtryk som ikke
egner sig til at trykke i vores blad.
Det går forbavsende hurtigt at blive
klar, hvilket også ses på resultatet,
som står og ligner en kombination af
en gammeldags hjulplov og en kanonla-
vet fra 3o.-årskrigen. Nå,men vi kom-
mer afsted, og styrer ved hjælp af
sol og kompas mod den nærmeste havn
ved åbent hav, og bliver pakket om-
bord på Hundestedfærgen, hvor vi når
at spise den medbragte madpakke alle-
rede inden de sidste trosser er kas-
tet.Så går det mod Grenå, tiden slæ-
ber sig afsted, men dog med et dej-
ligt vejr til vores kamp på oceanet.
Endelig rammer vi kontinentet på det
forventede sted, og vi gør klar til
at forlade vores søgående transport-
middel, men det lader sig ikke umid-
delbart gøre helt uden problemer.
Det viser sig at en lastvogn har ki~
let sig fast under hængedækket, og
den selvsamme lastvogn er vi selvføl-
gelig låst fast bagved" Med nogen ma-
nøvren frem og tilbage med cyklerne,
lykkedes det os endelig at komme fra
borde, og vi mærker den jydske halvø
under hjulene, og begiver os så af-
sted mod Venø.

Når man ikke er afsted alene, er man
heller ikke alene om at bestemme. Per
bestemmer, at han vil finde et sted
at købe en "Gammel Dansk", hvortil
jeg siger at det kan han selv være.,

Hans beslutning står imidlertid ikke
til at ændre, og vi andre protestere
ikke så højlydt at han kan høre det.
Efter at have konsulteret mindst et
dusin tankstationer, kiosker og andre
småhandlene, finder vi et supermarked
i Auning hvor Per indforskriver førom·
talte væske.
Så går den vilde jagt videre mod vest
vi kan ingenting se, da vi har den
nedgående sol direkte mod ridserne i
visiret. Med lidt held og i strid mod·
vind får vi kæmpet os til Viborg,
hvor det er tid at tanke. Det er ble-
vet lidt svalt, temperaturen har sne-
get sig ned på 4 grader. Efter dyrene
(det er ikke Linda og Jytte), har slu
kket deres tørst foresættervi mod må-
let for vores farefulde rejse. Solen
er ikke så skarp mere, men det blæser
stadig som ind i h Endelig
kan vi i det tiltagende mørke skimte
Limfjorden, og der er kun tilbage at
navigere os gennem Struer ud til fær-
gelejet.
Vi er ikke mere alene i den store
vide yerden. Ved færgelejet venter
Thorvald og hans nye BMW med hele
besætningen, bestående af styrmanden.
De har begge taget de forlorne tæn-
der ud for at de ikke skal klapre i
munden. Vi venter vel i 5-10 minutter
så kommer færgen. Den er ikke ret me-
get større end bradepanden i et almin
deligt husholdningskomfur. Den er .
både lodret og vandret samt over og
under vandet på een gang ..Vl.opsender
en bøn til de højere magter, hvorpå
vi entrer skuden og opfordrer færge-
manden til at sejle forsigtigt. Og
minsandten om han ikke retter sig ef-
ter os, og få minutter efter er vi på
Venø. Det gik over al forventning, og
helt uden uheld af nogen art, bortset
fra at Per havde fået nogle gevaldige
skrub på det ene skinneben under over
farten, men det betød ikke noget, det
gjorde ihvertfald ikke ondt på mig.
Småting når man tager rejsens farlige
karakter i betragtning.
I næsten natmørke styrede vi nu mod
vort endelige bestemmelsessted, "Venø
borg". Jeg genkender i forbifarten
"Firbjergsande", en sommerlejr hvor
jeg var for 39 år siden med FDFerne.
Efter kort tids kørsel er vi ved må-
let.



EKSTRA BLADET

Foråret begyndte onsdag den 28. marts
kl. '18.30.
BAKKEN åbner=FORÅRET begynder=2000 MC'
ister kører den traditionelle tur fra
Nørrebrogade til Dyrehavsbakken.
Senior MC Danmark var repræsenteret
med vel omkring 25 medlemmer. Vi mød-
tes på Nørrebros Runddel, deltes lidt
på køreturen og samledes så atter ved
"den røde port".
Vejret var - i modsætning til sidste
år (jfr, Verner Olsens gribende og
sande beretning) -rigtig godt. Bakken
var fuld af glade mennesker, alle
"kaffe-tankstationer" var overfyldte.
Så vi oksehudsbeklædte måtte dele os
op i grupper for at få den traditio-
nelle kaffe med lagkage.
Turen gentages jo når Bakken lukker
igen den 27. august. Stemningen er da
knap den samme. Så er det jo efter-
året som varsles, men en fascinerende
oplevelse er det dog hver gang at væ-
re midt i dette mylder af maskiner.
Det må vist være det som buddisterne
kalder for satori.

Norbert Falkenstrøm

Bakken åbnet:

MOTORCYKll
INVASION ,;Ju,! '

Duften af benzin og varm
motorolie ereeææede gen-
nem Nønebrogade iKøben-
havn onsdag aften, Moror-
cykelfolket var samlet (or at
køre i flok til Dyrehavsbak-
keoa lbning.

Klokken 19.00 startede de
mere end 2000 nypudaede
cykler op, og aatte kursen
nordpå mod den mere end
400 Ir gamle forlyateleee-
park.. De fzie udstødninger
bragede mellem buamurene.
Forlralyd i srorbyen,

F••rdaelapolitiet eskorte-
rede de Ude mororcykliater
gennem trafiklyøene. Den
lange hale af to-hjulere oatte

trafikken i sti i en halv time.
Det pasaOde ikke biliateme,
som ikke kunne røre andet
end .t vente pi de••• tur.

En amerikanek Herley-
Davidaon ejer. eom lige var
kommet til Danmark, lyn ••
det var Great:

- Kører I herud oammen
hver onsdag, spurgte han.

Det gør de daoake motor-
cykliater ikke - til politieto
store lettelse. Traditionen er
mere end 30 Ir gammel, men
det er længe liden, at der bar
veret al manre med. Aften-

'en (orløb &ødeligt pi Bak·
ken - god otemnin( og in·
gen olapmll. ·uiU



forårstræffet på Venø.
Ja, se det var jo noget af en tur i
elementernes vold. Det ruskede fælt
i ekvipagen på turen op gennem Jyl-
land, men efter et par timer på vejen
nåede vi da op til færgelejet til
Venøfærgen.

Inden færgen (prammen) kom over
på vores side af vandet, var der rul-
let 4-5 andre MCer til plus en bus, så
der var rigtig læs på.

Nogle af de tidligt ankommene
Seniorer var taget med fra Venø for
at hjælpe med at holde på køretøjerne
under overfarten. (En tak til dem).

Nu er min hukommelse jo ikke
helt hvad den har været, men selve
overfarten mindede mig nu meget om
engang jeg lå underdrejet i det Syd-
kinesiske Hav, mens en Typhoon piske-
de hen over os. Men vi kom da over i
velbehold og havde et par dejlige
dage på Venø i godt selskab.

Efter hjemkomsten er Hondaen
renset af for salt, jeg vil tro at
der var ca. et års forbrug af salt
til en alm. husholdning.

På Venø blev generalforsamlingen
afviklet i god orden under Lauges
faste hånd og jeg vil gerne takke for
valg til bestyrelsen.

Jeg er lige kommet hjem fra min
første tur med klubben til Belgien.
Det var ellers noget af en tur skal
jeg love for. (Beskrivelse + test-
raport af 100 km i sofaen på Kalles
Golden Ving følger senere).

Men det at køre til Belgien
eller andre længere ture kræver jo
lidt forberedene øvelser + et lidt
dybere greb i lommeulden, så derfor
kunne jeg godt tænke mig at man kun-
ne mødes lidt mere spontant (og bil-
ligere). Andre MC klubber mødes vel
normalt en gang om ugen i klubhuset,
men da vi er spredt ud over hele lan-
det og derfor ikke kan have noget
klubhus, kunne vi måske mødes på sam-
me måde som Seniorklubben i Norge.

De mødes på et cafeteria i Oslo
hver onsdag aften (dem der har tid og
lyst) + at de har et par mødesteder
inde i landet.

Vi kunne jo prøve at finde et el-
ler flere velegnet steder og måske
aftale l eller 2 faste dage om måneden.

Så hvis man havde tid og lyst, kun-
ne man trille en tur forbi mødestedet
og se om der var nogen af de andre gale.

Efter at have læst ovenstående
ville det være rart om I vil ringe
til mig på 53426523 og kort sige
om I syntes at det er en god eller
dårlig ide. Bedst mellem 18 og 22.

Det er ligesom ingen grund
til at bruge en masse tid på at få
det på skinner, hvis interessen
ikke er der.

. Til sidst en tak til Else og
N1els for et velorganiseret træf.

Helge.

Som nævnt under formandsberetningen
på Venø, annoncere vi ikke vore træf
andre steder end i Senior-nyt og SMC-
kalenderen. Når Touring nyt skriver
om vort internationale træf, er det
på eget initiativ.

Nord Norge eller Skotland?
Jeg har fået ændret mine ferie planer,
men, hvis du har ferie i ugerne 23-26
og ovenstående feriemål har din inter-
esse, så hører jeg gerne fra dig -så
vi evt. kan planlægge noget sammen.

Poul Rasmussen
Jordberga 5
S - Klagstorp 23020
Sverige
Tlf. 410 26 193

Dear Sir.
Min BMW er til salg og er nedenstå-.
ende af interesse kan du kontakte
undertegnede på telefon: 42 88 64 18.
Tommy Petersen.
BMW.RIOO/7, 78-79. Mørkegrøn metallic
km 100.000, er monteret med støbte
fælge.
Udstyr: original BMW kvartkåbe med
fuld instrumentering.35 l Denfield
sidetasker, tågelygter til monte-
ring på styrtbøjle.
Udskiftet i min ejerperiode:
Forgaffel renovere t , bagdæmpere ud-
skiftet, lyddæmpere udskiftet, kob-
ling udskiftet, bundkar udskiftet
til forbedret type, alle hjullejer +
lejer i bagsvinger, batteri udskiftet
i 1989 samt instrument ur i kåbe.
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På Venø benyttede formanden for
Senior MC Norge lejligheden, til at
takke Jørgen Thrane for den store
hjælpsomhed og ekpertise han havde
ydet, da de startede deres klub op.
Oscar Grimsmo kvitterede med at ud-
nævne Jørgen I~ilSenior MC Norges
l. æresmedlem, en meget flot gestus
der gav et stort bifald -og en meget
rørt Jørgen!

Der er efterhånden mange der har
ladet sig friste til at supplere
stemplerne i kørekortet, med det
dec giver ret til at køre motor-
cykel med sidevogn. Her ser vi
Jørgen "Stjasser" Toubro bevise
sine færdigheder.

FRA KASSEREREN.
Westjylland, westenvind, Venø, varm
vellykket weekend. Tak til Else og
Niels for et par festlige dage. Vel
hjemkommet blev kassen talt op. I
skrivende stund er de sidste bilag
ikke nået frem. Det kan alligevel
konstanteres at bestyrelsen atter
havde klokket i det ved fastsættelse
af træfgebyret. Træffet vil give et
overskud på ikke under kr 2.500,-.
Klubben har investeret i store klub-
mærker, dianeter 147mm, de vil komme
på bestillingssedlen. Metalrnærkerne
er ikke dukket op endnu, vi håber at
have dem til sornmertræffet. På grund
af finansministerens trange boforhold
kan bestillinger på metalmærker ikke
gemmes -derfor er alle bestillinger
annuleret. Kan købes på træf eller
genbestilles når mær-ker-ne er - klub-
ben i hænde.
Siden sidste nr. ~f vores blad er en
del nye medlemmE:r dukket frem:
178-37 Rend~Waynsøe
179-40 Jytte Christjansen
180-50 Finn Reinhold Andersen
181-48 Jørgen Sigård
182-44 William Christensen
118-43 Jette Christjansen
168-50 Pia Crusell
Velkommen i varmen.
Den lille påmindelse i sidste blad
fik også bragt et par gamle medlemmer
tilbage i folden ..
Der kornet brev til den ufejlbarlige
finansminister fra medlem nr. 99-46
Carsten Hansen, Hoptrup Hovedgade 56
6100 Haderslev. Carsten skrev at han
var faldet ud af medlemslisten, skønt
kontingentet var betalt. Efter en
kontrol af Carstens påstand er fi-
nansminister~l ikke så ufejlbarlig
mere. Undskyld Carsten, fejlen er
rettet.
Ved vores træf på Venø, var der en
som havde stillet den ene højttaler
op i vindueskarmen. Ved et uheld
må vi tro, skvattede den på gulv~t
det kunne den ikke tåle. Kassen få;
herved en extra udgift til repara-
tion af højttaleren. Kan nogen er-
kende at være skade volder, og hol-
de klubben skadesløs, evt. ved hjælp
af en forsikring, hører jeg gerne
fra rette vedkommende. Tilbage er
kun at håbe, arrangørene af sommer-
træffet skaffer godt vejr.
Håber at se jer alle ved Fårevejle.

Preben.



Min første tur til Belgien. ( På MC )
Som lovet, vil jeg her komme med en lille
beretning fra de varme lande, (der var
30 grader i skyggen).

Turen startede i Århus, hvor jeg hav-
de aftalt med Jørgen at jeg godt ville
med til Houtlandtræffet når Thraneekspres-
sen afgik. Vi kørte kl 15 og gjorde holdt
for natten på et lille landevejskro syd
for Hamburg, hvor Verner stødte til os.

Næste morgen gik den vilde jagt igen
på motorvejene til vi sidst på eftermid-
dagen nåede træfpladsen ved Brygge.

Jeg var på det tidspunkt godt ørn i
ballerne, så det var helt dejligt at kom-
me af Hondaen. Man var allerede godt igang
med at rejse den Danske lejr da vi ankom,
så næste punkt på dagsorden var at gå rundt
og hilse på, for derefter at overgå til
vigtigere opgaver: øldrikning. Her påtog

d Jørgen at lære mig lidt om de gamle op-
skrifter på klosterøl. Det var godt øl,
lidt sødt-måske, men procenten var nok
lidt i overkanten(ca 8%),men jeg var jo
vant til at drikke guldøl hjemmefra· så det
skulle nok gå. Og det gjorde det såmænd
også. jeg var blevet i helt godt humør
sidst på natten. Øllet hed vist Trappist,
men da jeg vågnede kl 6 om morgenen, var
det som om jeg susede rundt inde i teltet
i en trapets, og så var det med at komme
ud og ofre til guderne. Dette stod på med
passende mellemrum til der kom nogen og
sagde at nu var klokken 9.25 og fælles-
turen startede om 5 min. Da jeg ikke så
mig istand til at føre eget køretøj, og
desuden kort forinden havde proklameret
at jeg var døende, ja så blev jeg liggen-
de i teltet, men så var der en eller an-
den som sagde at jeg kunne køre med i so-
faen på Kalles Gold Wing. 2 min. før af-
gang kravlede jeg ud af teltet for at
køre med Kalle.

Tilbage i lejren var John og Pia,
og de havde jo nok at tænke på. De havde
lige fået monteret superkorte støddæmpere
før de kørte hjemmefra, så Hondaen åd bag-
skærm- stænklap- nummerplade + alt det
bagdæk den kunne komme i nærheden af.

Nå, men tilbage til fællesturen som
varede 8 1/2 time, se her skal jo et
godt helbred til, og mit var som bekendt
skrantene, så da vi gik ind i den første
større kurve fandt jeg det passende at
tage hjelmen af og lænede mig ud for at
ofre lidt til guderne, hvilket bevirkede
at Kalle slog et større herresving og
sagde: Jå-Hå. Bag os kørte en MZ,-d(\ jeg
kastede et blik bagud, kunne jeg se at
han havde lavet større sikkerhedsafstand
+ at han sad og gned på solbrillerne.
(Resten af turen holdt han lidt bedre
afstand). Da vi gjorde holdt første gang
gik jeg hen til ham og undskyldte, og
gjorde samtidig opmærksom på at det ikke
var fordi vi kørte Gold Wing 1500 og han

MZ 2 ! , at jeg b~ækkede mig ud over ham.
Han tog det nu meget pænt, og sagde

at det skulle jeg ikke tænke på, men at
det iøvrigt var blevet lidt svært at få
brillerne blanke igen.

Hvordan jeg overlevede denne dag,
står endnu uklart, men ved 3 tiden be-
gyndte jeg at komme til hægterne igen. Og
på dette tidspunkt lovede jeg Kalle at
skrive lidt om "Vingens" fortræffelige
egenskaber set fra "sofaen". Det er sim-
pelthen en stor behagelighed at side der
og flyde ud',mens landskabet passerede
forbi en. Når vi kørte gennem byerne, op~
dagede jeg hurtigt at jeg havde tillagt
mig en nonchalant måde at vinke ned til
folket på,(den må jeg se at komme af med
igen) men når man sidder deroppe, højt
hævet over folket, så har man det nok no-
get i stil med når Margrethe kører i karet
gennem byen.

En anden ting som skal fremhæves ved
Vingen er det helt ernorme bundtræk. Når
vi kørte f.eks. 40 km/t og gik op til 80-
90 km/t, ja så drejede Kalle blot et par
m.m. på rullen og jeg blev mast ind i so-
faens rygpolstring, og så er en Gold Ving
helt fri for vibrationer og motorstøj, man
hører kun en svag summen fra kardan og
bagtøj når der lukkes op.

Nu er dette jo en kritisk test, så
jeg bliver nød til at komme med et par
kritiske bemærkninger vedr. Vingen.

Kort efter start korn vi ud på meget
ujævn vej og støddæmperen slog igennem
flere gange,men Kalle oplyste at affjed-
ring og dæmpning var sat til l mand + hur-
tig kørsel på gode veje, og da jeg var kom-
met ud af teltet 2 min. før afgang, havde
han ikke nået at stille om til 2 mand og
dårlige veje. Og det lod sig vist ikke
gøre under fart.

Når man sætter sig på plads i sofaen,
er det første man ser efter, sikkerheds-
selen, den mangler, men allerede efter få
af og påstigninger har man vænet sig til
at køre uden. Her ville det være rart om
trinbrættet vendte skråt fremad så man
kunne stemme imod under opbremsninger.

Endvidere kunne jeg til længere ture
anbefale montering af nakkestøtte, så vil
den være helt pling. Men alt i alt en dej-
lig cykel. Tak for turen Kalle.

Søndag morgen var det afgang mod Dan-
mark.·Efter at have kørt med Thraneeks-
pressen sydpå valgte Jeg at køre med Bum-
letoget nordpå. Det var i selskab med
Else/Niels, Flemming og frue +Ib og en gal
mand ved navnet Bent(han påstod at jeg hav-
de sat Hondaen til salg i Belgien,pengene
havde jeg fået, jeg skulle blot levere
Hondaen på den anden side af grænsen).

Turen hjem var på de grønne veje, med
tid til at slappe af og noget helt andet
end de hiidsilll.:1Jl91'RIiy,Ejje.En fin tur hjem-
over,takket være Niels stifinder.

Helge.



h. -lo. ,ilmi: SVERIGE.
SMC-Seniorsmidsommertræf ved
Tro 11l1attan .
1';.-17. juni: Sm1JlJERTRÆF.
Klinteborgen ved F&revejle.
22.-24. juni (?) : NORGE.
Senior MC Norges Set. Hans træf.
3o.juni-l. juli: NORGE.
Senior MC Norges Set. Hans træf.
5. august: KAFFETUR.
Se omtale i bladet.
17.-1'1. august: INT. SENIOEWEEKEND.
"Villa Lowenherz" ved Kassel Tyskl.
17.-1'1. nugust: SVERIGE.
SMC-Seniors sensommertræf ved
Linkoping.
7.-'I. c;r~",j ,:II·ber:HOLLAND.
XL+ træf hos Graafsehaprijders
ved Arnhem.
7.-'). september: NORGE.
Senior MC Norges efterårstræf ved
Kvitåvatn. Gaustatoppen.
5.-7. oktober: EFTERARSTRÆF.
Degnetoften ved Vr. Vedsted.

Smil. smil. smil!
"Smil til menneskene •

den eneste gave, som al-
drig koster giveren noget
og aldrig skader modta-
geren ...

En jyde på besøg i
Københavnstrup

- Md a spø'r, hwa det æ
for et hus, som bøggel
dær?

- Det er et galehus til
jyderl

- Ja, det ku' a tenk, for
te jer køwenhavner' er æ
hus da for bette .. IFra 1. klasse

Lærerinden havde fået
en ny frisure og blev me·
get smigret, da lille Hugo
sagde: - Nu ser du ikke
mere ud som en gammel
tante!

- Det var pænt sagt,
Hugo. Hvordan ser jeg så
ud'

- Som en gammel on-
kell

- Hvor/o. ha. ieg to
ører, ndr jeg kun har en
mund?

- Fordi det er menin-
gen at du skal lytte dob-
belt sd meget som du
snakker!

Fra Jørgen Toubro = 5tjasser, har
jeg modtaget dette foto, med spørgs-
målet -kan det bruges til noget?
Ingen tvivl, prøv at finde på f.eks.
en mo:som tekst og send den til mig,
der sa vil glæde Klub Nyts mange
læsere med en masse forskellige for-
slag.

Verner
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International Seniorweek-end i Villa Løwenherz.
1-3/9/1989
Deltagere: 13 (+ 12 belgiere)

Deltagere i udlandsaktiviteter: 37 (1988/89: 56)
Heraf trEf: 37; +421. (1987-88: 27; 1988-89: 26)

Senior MC Sverige.
Deltagere 1989: O;

XL+, Holland.
Antagelig ophørt; Deltagere: O (1988: 1; 1989: 4)

Graafschaprijders, Holland.
Ændring af staus fra klubarrangement til privat arrangement
Deltagere 1989: O (1987: 17; 1988: 6)

AKTIVE IALT: 1989-90: 454 (1988-89: 348)

ANDRE ARRANGE"ENTER.

* Minicamp på Touringfestival'en v. Viborg 9-11/6/1989
- ca. 15 medlemmer deltog

* Knud Hein, Verner Olsen og John Pedersen medarrangørec af
MCTC's NordsjElland rundt 26-27/8/1989
- en halv snes medlemmer deltog

ØVRIGT.

* Helge Pedersen skaffede os rabat på Molslinjen

BESTYRELSESFORHOLD.

* løvrigt har bestyrelsen fungeret godt, har snakket sammen hen
ad vejen og der er udsendt 5 SEt noter med oplysninger om
stort og småt til bestyrelsens orientering

• Heldags bestyrelsesmøde 10/2/1990, hvoraf refelatet var
fremlagt på vintertrEffet
- principper for opstilling af medlemsfortegnelse
- overskud/underskud på enkelte trEf
- ingen reduktion i trEfafgift ved delvis deltagelse
- navneskilte
- vejviserskilte
- dEkordning
- telefonpenge
- kritik af stigning i medlemstal
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- præsentation af nye medlemmer
- træf tilmelding ved girokort
- begrænsninger mht. fællesture

ØVRIGT.

• Forsikringsforhold
• Nyt navn for Klubnyt (Senior Nyt)

KonnENDE ARRANGEnENTER.
Træf:
• Sommer træf i Klinteborgen ved Fårevejle: 15-17/6/1990.
* Efterårstræf i Degnetoften ved Vr. Vedsted: 5-7/10/1990.
* 1991:

- sommertræf i Mø11ehjulet/Assenbækmølle ved Ølgod

Søndagsture:
* Minitræf i Skåne den 11-13/5/1990

- Arr.: Pov 1 Rasmussen
• Minitræf i Snesere Torp den 4-5/8/1990

- Arr.: Ole Christensen

Uden1andstuce:
• Houtland Motorsport den 4-6/5/1990
• Fællestur til det svenske seniortræf den 8-10/6/1990 ved

Trollh~ttan, ca. 65 km nord for GBteborg
- interesserede bedes give sig til kende

• Villa Lowenherz 17-19/8/1990
- interesserede bedes give sig til kende

Andre arrangementer:
* MCTC's øst jyllandstur den 25-26/8/1990

Arrangementsideer:
* Week-end med kørekursus
• Sommerferietræf i Skjåk
• der påtænkes ikke arrangeret nogen teknisk weekend
• Minicamps, f.eks. v. Hjallerup marked, Skagen festival, Tønder

festival ell. 19n.



VHlT"RT ANKSR .
De sidste skruer er spændt og prø-
vestarten gik fint, så.alt skulle
være klart, ser lidt på "vidunderet"
nå ja, -jeg slukker og lukker. Ser
lidt på vejret på vej ind, det er
gr~t men tørvejr endnu ... , skulle
man snuppe en lille tur?
Ti minutter senere er vi på vej i
tusmørket, jeg sidder og lytter.
Den gamle cykel går jævnt og fint
under mig, vi er på vej mod et be-
stemt vejafsnit. Nærmer mig et 90
graders højresving og mens jeg går
ned til 3. og 2. gear kontrolere
jeg at jeg er alene og vejbanen
ligger tør og jævn foran mig, så
igennem svinget, i med tredie gi'
håndtag.
Den gamle motor reagere kvikt på
sin egen lidt specielle måde,-med
en let rysten og et doven snerren
fra udstødningen, det lyder som om
den var lige så gla& for turen som
jeg er. Igennem venstresvinget. ret
op, hurtigt i 4.gear -og så kommer
den dejlige lange og bløde højre-
kurve, man lige som kan suuge sig
ud af.
Ved udgangen af svinget g or- små ry:~
fra det nyindkøbte endurobagdæk mig
opmærksom på. at det måske går lige
stærkt nok. (Har aldrig været så go
tildet med sving) Slækker lidt på
gassen, imedens jeg begærligt tager
et par dybe indåndinger, nyder den
kolde vinterduft af våde marker og
rådnene blade, alt imedens hjerte
og puls prøver at blive normal igen.
Det går op for mig. at det er svi-
nekoldt og nu begynder det at regne
av for f ..•..• det er næsten som
projektiler -at vand kan slå så
hårdt. hvorfor tog jeg ikke den luk-
kede hjelm? Små frysende kører jeg
hjemad. betragter forlygtens skarpe
regnglitrende lystunnel i vintermør-
ket.
Jeg kan ikke lade være med at undre
mig -hvorfor kører man mc?
Er det måden man bevæger sig på, fri
heden. kammeraterne. manden og mas-
kinen. eller er det en blanding af
det hele. måske er man bare ganske
almindelig småtosset -hvem ved?
Een ting er sikkert -er det' at være
tosset- så er det en dejlig fornem-
melse'
Tak til alle for et godt mc-år. vi
ses.

Poul.

SØNDAGSTUR TI L MØI!S KLlI1T.
Mødetid: Søndag. den 5. august kl.
0'J.30-10.00.
Mødested: Torvet i Køge.
Afgang fra Køge kl_ 10.G0, hvor vi
kører ad mindre. snoede veje over Fbxe
og Præstø til Møn. Kort efter Stege
kommer vi til VILLA AURORA, hvor en af
mine bekendte har galleri med vekslen-
de udstillinger sommeren igennem.
Villa Aurora er filmskuespillerinden
Asta Nielsens gamle hjem.

Inel. ryge- tisse- og benzinpauser er
vi nok fremme ved Villa Aurora ca. kl.
11. 30.

Villa Aurora serverer ikke mad. så vi
er meget velkomne til at medbringe mad
pakke selv - mod at evt. drikkevarer
købes. Øl: 12.-kr. vand 7.-kr.

Ca. kl 12.30 kører vi de 14 km. ud til
selve Møns Klint for at gå ned (og se-
nere op) ad de 409 trin.

Klinten skal helst besøges inden kl.
14. medens solen skinner på den. Res-
ten af dagen ligger den i skygge. Par-
keringsafgift hos "klintekongen": 10 kr
der betales til automat. så ha' en rund
tier på dig.
Efter klintebestigningen kører vi ved
14-15 tiden tilbage til Villa Aurora.
hvor vi kan få kaffe ad libitum og
hjemmebgt æbletærte for 29 kr.

Hjemtur når vi lyster. Vi kan lave sam
let ~f'gang omkring kl. 16 for de der
har lyst til samkørsel.
Tilmelding: ring til mig Norbert Fal-
kenstrøm. Kbh. på tlf.: 31 H3 70 75
senest lørdag middag den 4. august.
Je~ har af og til telefonsvarer til-
sluttet, men giv så den venlige mas-
kine besked - "f ter klartonen.
Bemærk. at medlemslisten fejlagtigt
opgiver telefonpr. på mit job. og det
bedes I undlade at benytte i dette
tilfælde.

Norbert Falkenstrøm
Honda CB 250 RS.
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PLAN OVER KLINTEBORG.
GAMLE BYGNINGER NY BYGNING

FLLUKKET )
, [1:-57

12
RUMQVERSIGT GAMLE BYGNINGER NY BYGNING53

Opholdsstue 54 : Værelse til 10: Hall n 20
Værelse til 2 personer 11: Pejsesal
2 personer 55: Lejrkontor 12: Te-køkken

31~36: Værelse til 56: Forgang 13-15: Gang H 214 personer 57: Pejsesal 20-29: Værelse til
37~38: Værelse til 60: Gang 6 personer

2 personer 61-68: Værelse til
B39 : Køkkendepot 2 personer 2252 I 40: Viktualierum 69: Toiletsektion KÆLDERETAGEN41-42: Gang 70: Badesektlon -------------------------43: Toiletsektion 80-81: Skabsrum
U 2344: Badesektion 82: Sovesal til 16 : Bade- og toiletrum

50 KØkken 42 personer 17: TØrrerum
51 Bryggers 90: Tomt depotrum 18: El-måler og depot-

n52 Spisesal ti l brug for rum for madrasser 2453 Hall lejrhOldetl: - 25

NEDGANG TIL
18 .!KÆI DER

26

2750

28

~~ 8281 29

16 OG 17t
NEDGANG TIL KÆLDERPARKERINGSPLADS PARKERINGSPLADS
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