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Redaktørens

spalte.

Vinteren er ved at være slut, og vi har overstået
vores vintertræf. Vintertræffet var godt besøgt,
der kom ca. 55 personer, og en del var da også
kørende på MC. Der var tørt føre, men tempera-
turen lå omkring frysepunktet, så der var ikke
meget forår i luften. Men sidste sommer derimod,
var varm, næsten for varm til at køre på motor-
cykel, hvis man da vil klæde sig sikkert på, og
sikkerhed er vel alfa og omega, når man fører sig
frem i trafikken. Regntøjet har ligget og samlet
støv, og kun svederemmen i kasketten er blevet
våd. Teltet har ikke været så fugtigt af morgen-
duggen, at det har været nødvendigt at tørre det
på tørresnoren når man kom hjem fra et træf. Der
har virkelig været alle betingelser tilstede for at
indhente nogle gode oplevelser på motorcykel i
både ind- og udland. Men hvorfor ikke dele alle
disse gode oplevelser med andre, og samtidig sikre
at der ikke bliver glemt noget. Fat derfor papir og
blyant, og skriv om dine indtryk, og send det hele
til klubbladets redaktør, evt. suppleret med nogle
fotos, som selvfølgelig bliver returneret efter brug.
Vi vil få et mere levende blad, jo flere der er med
til at præge det.

Redaktøren

Forsiden.
Den næste generation af senior-MC-ister stormer
frygtløst frem. Vogt Jer, det kommer ikke til at gå
stille af.

Næste nummer af Senior-nyt
Udkommer midt i maj. Indlæg til bladet skal være
redaktøren i hænde senest d. 6. maj.



Formanden skriver

Efter Pli t r ixt og gr-;i v i n Ie r, t'r l y so t. 1111

~llter ved nl. vencle tilhage, og n~ll går og
la~lIgl.c.s cfr c r i no n a t. komme ud al kø re ,

MilskinC'1I hal- la-nar- .st/1PI k l u r- Iii .it"cls
første tur, m('1l så snart der er udsigt til
ha r e l o t na t t o f r o s t , sei farer hele kommu-
nens vcj ho l d Ild og smider Ia-s so v i s af salt
overalt, SH det må vente lidt endnu, men
del: er t kkr- I vs ten som marig ler , bare tan-
ken om igell ,II- høre den dybe huldren fra
VX'c'n-'Il, pr nr rk I i I ni II1tII 1 y,:i,. ind OH lay.-
er ve j r uds i.g t.ou på t.ekst-TV'eLJ

Fuglene synes ikke at være i tvivl om at
foråret er lige onl lljørtlel, de kvieirer p5
livet løs hele dagen, og llIusvitterlle har
travlt med at undersøge og afprøve rede-
kasserne i haven.
Trods de t at df.'fleste t.ohj u lcdn "ar været
klodset op, s~ har bestyrelsen ikke ligget
i hi hc l e v i u t o ron . Midt j november var
fire af bestyrelsesmedlemmerne forsamle t
for ar udn r bo idp el o p l a-g l' i I v('dl'.jl·gtprnc~,
og ,ren (> februar ho ld ; vi det år li ge hel-
dagsbestyrelsesmøde på Sjællands Odde.

For de af vore [alk som ikke har muh ghed
for Dl" upllilp,e i. geller[llfor'silrnlillp,~n, vi I
jeg her kort nævne nogle af de punkter som
var oppe og vende.:

Vedr. deltagelse i det lnt. sommer træf , så
har der i flere år været en stigende inte-
resse for at deltage i dette, vi har flere
gange talt om at begrænse tilgallgen, mell
det er blevet ved snakken. Jeg skrev i S.N.
nr. 3-'92 at: vi nok må se i øjnene at vi
til det Int. sommertræf er nået op på et
deltagerantal hvor vi alvorligt må over-
veje at begynde at træde på bremserne hvis
vi ikke skal risikere at tingene løber ud
at kontrol.

På bestyrelsesmødpt i Ganløse besluttede
vi at undlad" at annoncere træffet i SMC-

kn l c-udc r cu , p,i modo t- d. () Ir-b run r h l r-v d('l
besluttet at HI ukke af" for nye deltagere.
OPl" er llllPhngpl i~Hnt m;'l!'Lc s ige nej ti I
folk som er interesserede i dette træf,
mert hvis vi sk<ll hålldtere dette træf pn en
ordentlig måde så er der ingen vej udenom.

Vi havde i J!1j92 knap 180 deltagere, og
hvis vi ikke stopper nu vil vi ud fra de
henvendelser vi allerede har runde de 200
til sommer, og det er et antal som ingen
af "vore hytter" kan klare, et deltager-
antal på ca. 150 vil fremover være mere
rimel igt.

De udenlandske gæster (ikke Medlemmer) som
deltog i det Tnt. træf j '<)2 vil fil t t l sond t
inviLation til sornmer t ræf Ie t samt de folk
som skrev t rl bage at de ikke kunne komme ,
IIIelI ~crlle vilje lIll' eli illviLaliul1 i ar. Mell
de invitationer vi sender ud i år, vil være
strengt personlige, så man kan alså ikke in-
vitere sine venner eller klubkammerater med
til sommertræffet.

Vedr. deltagelse i sommert ra-f f et, for vore
medlemmer, så er det som til vore andre træf,
tilmelding senest 14 dage før på giro!
Da ·det har været svært 'at kontrollere om
alle gæster får betalt træfgebyr ved det
lnt. træf, så er det besluttet at vi ud-
leverer armbånd til såvel gæster som med-
lemmer. Så prøv at bære over med dette, og
dermed være med til at gøre det lidt lette-
re for Leif Kjøl. Tak!

Bestyrelsen i arbejdstøjet! ••

Vedr. differenseret træfgebyr, så forsætter
vi med dette, det er med til at løse det
stadig voksende problem, med at skaffe køje-
pladser nok.

Det er besluttet at tegne en erhvervsansvars'
forsikring i Baltica, den vil træde til i
tilfælde af et erstatningskrav efter evt.
uheld, således at formand og bestyrelse ik-
ke ender på fattiggården. Pris: kr. 660.-.
Vedr. vedtægt"r, så har bestyrelsen for-
slag til ændringer, de er vedlagL dette nr.
af Senior Nyt og vil blive behandlet på
generalforsamlingen.
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Verlr. økonomien, s~ var der igen i år et
lil Le- o vr-rxkud ptl rcgnskn bo t , kr·.2.2?I.S8
J~l skvldtes ikke at kontingentet er for
!:n·j:-. ;nen at t ræf fe ne t tlsammen gav et
o'.'(.:.:'!-:kud på o ver 3.()()Okr. Det. vi nu kun
se Ille!!at kOlltingentet ikke slår tj.l, er

,at vi "selv" er begyndt at betale for tryk-
ning al: Sellior Nyt og det var også grull-
df'rl riI at bpslvrplsPl1 stdst,p tlr hall om
pn stigning pa ~ontingentet. Og de penge
begynder jo t:ørst at klinge i kassen i år.

Vedr. priRcl1 for at hespise en træfdeltag-
er, s~ Ilar vi (lgså kikket på dette, den
er på tre 8r steget fra ca. 35-40 kr. t:i1
nu 52-55 kr, olBA ca. 15% (ikke den varme
mad) del skyJdl~s at: sortinJentt~ter" t,leveL
udvidet.

Ud over foranstående punkter, så var mange
andre sager li.J behan(llirlg 1,5 rnødet, bla.a.
alje vore konlmende træf og arrangementer
he rhjomme og i. udlandet. Mødet start.ede
kl. JO.1!) og sluttede kl. 22.00 kun afbrudt
af en times frokost om eftermiddagen.

Efter en forsinket aftensmad og en fyraf-
tensøl drog folkene fra sjælland hjenlover,
mens jyderne blev og over'nattede. S~dan el
møde på godt lO timer kan jo godt trætte
lidt, og det endte da også med at Niels
Glerlll)(nldt i SØVI\ i rokkestolen efter
maden. Da (;retf" spurgte om hun skuJ l e fin-
dp Iu.m ",II SPIIH, Bvn r-r-de han me d vant ig
ves ti ysk beskedenhed: der var nok .i kke det
Vlf'~·Sr.P du kuuur- byde mig! Og sti b le v lian
put.t.et•

For P'It. j nteresserede i bestyrelsesarbej-
det , kan det oplyses a t vi på træffene hol-
der 0l lille møde hvor vi følger tingene
°11, (ca.2-3 timer) nlell prøver at gemme (le
støt to t i ng lLI det clrJ ige dnglaJlgebestyr-
elsesmøde. Således at bestyrelsen også har
.iJdL fri på tr,pf[ene.

UrJJ',dl, .sr- tiI fortæring deles vi om, og til
dei.!..e ene møde om året udbetales kørsel-
godtgør e ise= tog, bus eller færgebillet,
og ved transport i eget køretøj, godtgøres
s~lvv bensinudgiften, her regIles med 10
km,'J. Ild o ve r dette yder klubben telefon-
8"":,gørelse til de ihestyrelsen SOllJer
n,,,itil a t bruge telefonen fiHtigt, og
der er efter specificeret regnskab eller
4lJO kroner pr. JTIand, det drejer sig
her om godtgørelse til følgende i bestyr-
elsen: f o rmarul, næstformand, redaktør og
kassereren, + udenrigssekretæren Leif Kjøl.

Det var lidt orientering om arhejdet i be-
styrc}st'lI, hvis det kali f ris t e nouon !

Na'st. for at å r jo I'o r å rs t.ræf med !IRellere] I for-
sand Ing i spe,idel·hylt en "Rynke I ved Gwn-

mo l Ry, (lp. ho r »kn l V,p I fU'S k;l.s~prpr, k;-ts-
~;t'r{'n;ll!lpl('i1lll, lo If{'slYl"<~I:;{,:;1lIC'dll'1lI1ll('I' ng
to suppl.eanter til disse, så hvis man har
l ys t: Lit al. pro ve k r.otr.o r med o t. siidanjob,
så er der her chancen.

Det var teksten for denne gang, og vel
mødt pA "Ryekol".

Ile l ge I'.

(l. B. S.
Vor t.i.d l t ge r e a f raLe merl Mols-Linien om
o vo rFn rL t i I vort' t r-a-f til lm l v pris pr
s t i lIo t i bero. Der var meget arbejde med
at informere folk p~ Legge sicler af vantlet
og ved sidste træf var der kun 8 - la styk-
ker som benyLLede sig sf tilbudet!

Generalforsamling
Bf'styr(~ls(>1l i n d k n lder h o r v e d ti l
or<linær gelleralforsnmling lørdag den
I 7 n p ri 1 k I. 1 II i " H Y(' 1<() I" C I • H Y (' •

Da gs o r d e n i h o n h o Ld til vedtægterne:
l. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Ka s s o r o r c us b o r o tn t u g . h o run d o r

fremlæggelse af regnskab.
I~. Fn s t s n-tro Ls r- "f k o n rf n a o n t ogind-

m e ld el s e s ne b y r for det f ø Lg e n d e år.
5. Indkomne forslag (vedtægtsændrin-

ger m.m.).
6. Valg af kasserer 0g kasserersuppl.
7. VnlR af 2 bestyrelsesmedlemmer

~iamt 2 s u p p l e n n t.ø r •
8. Valg af I kril is k revisor og af

1 reviSO~SIJpp].eallt •
9. Ev e n tu eLt

Vedr. punkt 5, sA kommer bestyrelsen
med forslag Lil vedtægtsændringer,
forslaget vedlægges denne indkaldel-
se til genera l forsamling.

Rene Wayns0e h a r- forslag om "Dej t a g e L>-
se af hunde ved træf".

Orientering vedr. generalforsamlingen.

Som man måske husker, var der på
sidste generalforsamling nogen usik-
kerhed om hvilke stemmesedler vi
skulle bruge (hvilke numre), samt
ikke mindst, hvem der var stemmebe-
rettigede.



S~emmesedler blev delt ud med rund
h8nd (det er umuligt for stemmeop-
tællere at se hvem der er medlem og
dernlec! har k'"HV ll~ stemmesedler).
I kke a Ile k u n uo huske at de ikke var
medlem, og dprfor ikke stemmeberet-
t i g e L.

Nu var vi heldige. at alle som blev
valgt ind i hrstyrelsrn, blev valgt
med et komtortabelt flertal bag sig,
men det kuntIc jo have gået ander-
ledes hvis d o t havde været kamp til
stregen om posterne.

For at imødegå gentagelser og beret-
tiget kritik nf afslemningsprocedu-
ren, ændrer vi på tidligere praksis.
Ku s s c r e r on ud urb ej de r 14 dage tør
gf'IIPralfors<:Iml"iTlRPIlS a Fh o l d oLs e , en
komlJ·let List.e over medlemmer sonl Ilaf
b c t n l t d r- r o s k on t i n g r- n t pA dr- n n o d(J-
lej «let er Ski~t'illgsdlltO for at være
stemlnelJerettiget p~ generalforsam-
lingen).

Ved åb n i n g <1 f g e ne rn l f o rs a m l i n go n
vLl u.e s t f o rmn u d o n ,yjddl' [1I(·d l Ls t en
og folk bliver så afkrydset på den~e
liste og [~J' udlevereL (lagsurdell
b e ret n i n g , regnskab, forslag til'ved-
tægtsændring, ct sæt stemmesedler
samt et ~ysegrønt stemmekort, som
bruges nar der stemmes ved hållflsop-
rækning (kortet gør det let for stem-
meoptællerne).

Medkørende som ikke er medlemmer kan
få udleveret det e a mm e , dog m t.n u s
stemmekort og -sedler, således at de
kali føl g e mr- d i HsJ a g e ts g a n g !",

p. b. v.

Helge P.

Forårstræf.

Forårstræf & generalforsamling Ryekol
i Rye ved Silkeborg d. 16 - 18 april.

Forårstræffet i år byder på en
sæsonstart der slår de hidtil
tidligste med hele 3 dage, så jeg
håber at vejrguderne er med os.
Ikke fordi vi prøvede på at starte
sæsonen tidligere end ellers, men
den kendsgerning at Belgienturen
allerede er den 30 april og at alle
de hytter vi prøvede at leje 23 -25
april var optaget, gav os ikke andre
muligheder end at vælge d. 16 -18
april.
Derfor kære venner bydes i hermed
velkommen til en forhåbentlig god og
lang MC. sæson 1993 startende med
vores forårstræf .
Ryekols område omfatter ca. 40 tdr.
land bakket terræn med lyng, blandet
skov og græsareal, der er et rigt
dyreliv på området, så der er gode
muligheder for en travetur hvis nogle
skulle få lyst.
Angående fællestur er der på
nuværende tidspunkt ikke lavet nogen,
men jeg regner med at tage et smut op
til lejren og forsøge at lave et
eller andet. Planen for fællesturen
er at der skal være afg. kl.IO.OO og
hjemkomst til lejren kl.ca.12.30, så
er der tid til 'lidt at spise inden
generalforsamlingen starter.

Praktiske oplysninger :
Pris: Hytte 185,00 Telt 155,00.
Lejrens add. Ryekol

Galgebakken 12
Gl. Rye 8680 Ry.

Tlf. : 86 89 82 85
Der skal anvendes l~gner i sovesalene.

Hilsen Elly & Guzzi Flemming.

Skanderborg.
17Km.

Gammel Rye.
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Hej - alle I der ligger i vinterhi.
Nu skal vi så småt til at røre på os, til at tænke
på, hvor turen skal gå hen på den elskede
tohjulede.
Jeg mener at jeg har fundet et sted. Et sted for
alle som er bidt af, eller smittet med en virus der
hedder motorcykel.
De der var med til vores internationale
sommertræf i Voerså, kan sikkert huske, at vi fik
besøg af genbrugs- og veterankJubben for motor-
cykler, fra Frederikshavn. Jeg skal hilse fra
klubben og sige tak for den pæne modtagelse de
fik ved den lejlighed. Den samme klub holder det
som vi kalder kaffernøde på campingpladsen
"Hedebo". Den ligger mellem Sæby og
Frederikshavn, lige ned til Kattegat, ved en dejlig
badestrand, som er en af de bedste der findes.
Den har længe haft det blå flag til at vaje på
stranden.
Dette kaffernøde, har i flere år, traditionen tro,
været fastlagt til den tredie tirsdag i juli måned.
Det er efter 1993 kalenderen den 20. juli. Hvis det
ikke holder med denne dato, skal jeg nok få
besked ud i tide.
Hvorfor jeg mener at dette er et godt sted for
MC-interesserede, skyldes at ejeren af
campingpladsen også er bidt af en gal MC. Han
har bygget en hal, hvor han har, --ja jeg er ikke
helt sikker på hvor mange MC-er i alle årgange
fra ca.1930 og opefter. Han køber en ladning
hjem, når han har fundet noget af interesse.
Manden er dansk-amerikaner og køber dem hjem
derovre

fra. Disse oplysninger skulle vel nok være værd at
køre efter. Man behøver ikke at være bange for at
man ikke er velkommen på sin MC. Jeg kan
tilføje, at der i forbindelse med det omtalte
kaffemøde er harmonikamusik til kaffen. Det er
som regel medlemmer fra Frederikshavns
harmonikaklub tier underholder, og tier er sand
på gulvet. (Det er måske noget for formand
Helge.) Det var bare en spøg!
Jeg har også en ide om at få en aftale, med
henblik på at holde nogle af vores kaffemøder
her. Der hører cafeteria til pladsen, og ejeren af
cafeteriaet er meget med på tanken. De eksakte
datoer skal nok komme ud i bladet.
Udover det omtalte specielle kaffe-møde d. 20.
juli, vil der også blive arrangeret kaffemøder d.
J6. maj og d. 22. august. Alle tre kaffemøder
starter kJ. 14:00.
Hedebo Camping ligger lige 110rd for Sæby, på
Frederikshavnsvej nr. 108.
Nu må l undskylde hvis jeg har optaget Jeres tid.
Om dette skulle være tilfældet, så kunne I jo bare
have sprunget dette over.
Jeg slutter med at takke for mange dejlige timer
sammen med alle de mere eller mindre skøre i
klubben.

MC-hilsen

Ib Månnson (015-24)

Som et resultat af lejrchefens vinterhobby kan
vi præsentere en af Danmarks største samlin-
ger af klassiske motorcykler.
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MINI TRÆF i KINDVIG sydsjælland.

Kindvig er en lille by syd for
Præstø på Sj~lland. Træffet er i
dagene ~8-29-3o Maj. Det er et telt
træf og vi, kan have ca.25-3o te':'te
i haven,så hurtig tilmelding vil
være at anbefale,dog senest16 Maj'

Vi mødes fredag d.28-5-93 fra kl.l6
hvor der vil være et lille tag selv
bord. Forplejning foregår på samme
måde som ved et almindeligt senior
træf ,bort set fra lørdag aften hvor
der kan serveres stegy ål til dem
der vil have dette til en pris kr.
75,00 som betales ved tilmelding.
Eller hvis i selv har mad med til
grillen vil der også være gang i
denne. Øl og vand kan købes på
stedet,der er også en købmand i
byen.

HUSK at i skal have spisebestik
talerken kop mm med.

Kørevejledning

PRÆSTØ

265

NORD

KALVEHAVE

Punkt l
Fra nord'lI 4-7 til Bårse frakørsel
(39) derefter mod øst ad sekundær-
rute 265 mod Præstø og videre syd
på til Kindvig skilt med MG mærke,
til venstre endnu et MG skilt,
til venstre ad Kindvigvej til nr.
26 Telefon: 5379 7798.

Fra vest Næstved ad sekundærrute
265 via Bårse osv punkt l.

Fra syd E4-7 til Stensved frakørsel
(41) og videre ad primærrute 59
mod Kalvehave og nord på mod
Kindvig ca.6 ,km ad sekundærrute
265 MG skilt,osv som punkt l.

Tilmelding og yderligere oplysnin-
ger. Indianer Ole. Telefon:

3158 5780

I Sverige kontakt Siv og Kalle
Telefon: 4331 6216

Træf gebyr er på dele basis.
Indianer Ole.



MINI- TRÅFF I ÅVARP 4-6/6

Traff-platsen ligger e.a. 15-20 minuter från
Helsingborg. Platsen heter Åvarp, och ligger några
minuter utanfor en liten by som heter llillesholm.
Vi har tillgang till två små scout-hus, det finns
kallt vatten, kok, toalet och tvatt, samlingsrum
med oppen spis. Det finns åven plats for några att
ligga inomhus uppe på loftet. Dår fin 'grasmatta
med stor plat s att tålta, Platsen ligger i ett na-
turreservat nåra skog och oppen natur.
På lørdagen kommer en låttare middag att serve-
ras, kostnaden for det hela delar vi på antalet
medlemmer som kommer. Husen koster e.a. 500
kronor for tre dagar och maten tiIJkommer. Fru-
kost och mat resten av tiden fixar var och en
sjålva, Ta med taUrikar, glas och bestick. All,
dricka tar var oeh en sjalv med sig, Detta galler
åven til! middagen.
Dom som ska sova inne i husen måste meddeJa
detta vid anmiilningen .

.i". ovunsne»
"1

8

Vårdat for tråffen blir Bosse & Gunilla, Christer
& Christel.
Vi kommer att kora en mycket 'fin rundtur som
såkert kommer att upskattas. På vågen stannar vi
och dricker kaffe.
Vi hoppas att många kan komma for det lir gott
om plats. Alla ar hjårtligt vålkornna till oss
Seniorer i sKÅNE. '
OBS: Åven on du vil sova inomhus måste du
medbringe madras.

Anmlilninger till tråffet senast en vecka fore.
Artmalninger i Sverige till: Christer Broberg.
på tlf.: 009464282012
Anmålninger i Danmark till: Erling Christjansen.
på tlf.: 48796214

kan det berettas att der ar
på

·'4&;
,":[101

i,"';'~',o,



Klubtur til Belgien.

Snart skal vi afsted til Belgien igen. Alle der har -
fået en invitation, kan hvis de vil med, sende den
til mig, så vil jeg sørge for, at den sammen med
andre tilmeldinger, bliver sendt afsted. Jeg skal

. modtage tilmeldingen senest en uge før tilmel-
dingsfristen. Dem der sender 'tilmelding til mig,
kan hvis de vil køre sammen med andre derned,
kort beskrive hvornår de tager afsted, så vil jeg
sørge for at alle, til mig tilmeldte, vil få
meddelelse om hvem der kører, hvornår de kører,
og hvorfra de kører. Så kan man derudfra selv
koordinere samkørsel til Belgien.

Skriv til: Leif Kjøl
Toftedalen 10
8250 Egå

eller ring på tIf.nr. 86 22 51 40 efter kl. 18:00

Med venlig hilsen

Leif Kjøl
KAFFEM0DE pA BORSJERG MØLLE.

søndag d. 16 maj holdes der kaffemøde
på Borbjerg Mølle. I lighed med
sidste år mødes vi på parkerings
pladsen kl ca. 14.30.
Venlig hilsen

Niels Glerup & Guzzi Flemming.

Mølle

Holstebro
il.lQ .•..kmffi _

~Ik AL-{)Rk; VANP, ""/iR
ro El': UVfNIANPS ,,.

Tilbud fra DMC.

Ved vores vintertræf havde vi besøg af "Yellow",
" som er formand for DMC. Han viste os film 0111

sikkerhed i trafikken på motorcykel. Endvidere
fortalte han om nMC, og hvad de havde at byde
på, ved medlernsskab i foreningen. Delle har re-
sulteret i et tilbud på medlernsskab, der ser ud
som nedenstående.
Man kan blive individuelt medlem, eller man kan
være registreret som DMC-klub. For at være
registreret som DMC-klub, skal man være mindst
5 medlemmer. DMC's regnskabsår starter d. 1.
oktober, og ved nyt medlenisskab skal der kun
betales for det antal kvartaler der er tilbage.

Pris for medlemsskab.
Enkelte medlemmer kr.: 190,00 + kr.: 50,00 i
indmeldelsesgebyr.

5-10 medlemmer kr.: 180,00 pr. medlem
11-20 medlemmer kr.: 170,00 pr. medlem
21- ... medlemmer kr.: 160,00 pr. medlem
Ved indmeldelse i grupper af ovennævnte størrel-
ser, tillægges et indmeldelsesgebyr på kr.: 100,00
i alt.
D.v.s. at et medlemsskab indtil 1. oktober kost6r
kr.: 80,00 pr. medlem uanset antal. Så kan Iprøve
et medlemsskab til en rimelig I?enge, og med de
rabatter der er, kan pengene tjenes hjem flere
gange. Som eks. kan nævnes at Falck giver op til
kr.: 167,00 i rabat på MC. DSB-færgefarten ved
Halsskov-Knudshoved yder en rabat på kr.: 40,00
på en returbillet.
Jeg foreslår at I bruger Indianer-Ole som kontakt-
mand (han har sagt ja), indtil I evt. vælger en på
en generalforsamling. Du er også altid velkommen
til at ringe på tlf.: 53 76 19 99.

Med venlig hilsen

"Yellow"



Conny og Preben i køkkenet på vintertræffet

Conny og Preben før middagen lørdag aften
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FOUR STROKE- CLUB
ZLIN

CZECH REPUBLIK (FD. Checkoslovakien)

Inbjuder: SENIOR CLUR DENMARK, till Internatinal Sommar-Tråff 8/7-11/7 1993
Tråffen ar i Kudlovika Dolina, det ligger c.a. 25 km från Zlin.
Anmålan till traffan skickas till: Vaclav Hamsik I

Stcfanikova 2189
76001 ZLIN
Czech Republik

Skriva om du vill bo istuge eller campa i talt. Uplysningar om deras traffar
kan du få av: Christer Broberg, tel: Sverige + 42 82012

...• -if:< .
"~'

Bf " j~'"

.*.

JJ.~;2'

II-IE I",oEPENOENT FOVR·- f,TP'OICE M. c . c. ZLI'N INVliES '(01.1 AND,
VOlolR fRIE NO!. TO THE ~ rc:\ IN". fOuR- STROl<E RAI..V( AT "I<VD10VIC.1CII
OOUlllfl"(NEflP, Nl'IPflJ(1)LA ... ) FROM IHh TO '11 th JUL"!' 199:1> liND
TO THE 20th ANN-IIIE.~51'1t'\.V RALLY FROM 27 ~h 10 2.~th
Au(,uS'T I\~~~ ,n fojOv'tz.'" .

12



Minitræf i Sverige!

Vi, fra Sverige vil i lighed med de to foregående
år arrangere et mini-træf. Datoen for træffet er.
13-15/8.
Stedet er Nåssjo, som ligger ca. 40 km. øst for
Jonkoping. Vi kører en fællestur på ea. 70 km., i
dejligt kuperet terræn på fine asfaltveje. Der vil
blive besøg på to af vore lokale seværdigheder,
SKURUGATA og STALPET.
Dette træf bliver et rent telttræf, så man må selv
klare maden fredag aften, lørdag morgen, lørdag
middag og søndag morgen. Der vil være opstillet
grill til fredag aften. Lørdag aften sørger vi for
den varme mad.
Ca. 200 m fra træffet findes der en stor ICA-
butik, hvor der er åbent til kl.: 20.00. Ca. 700 m
fra træffet findes der også en badesø.
Der er toiletter i husets kælder.
Vi glæder os til at se Jer alle i Nåssjo til august.

Træffets adresse er:

Nyhemsgatan l B
NASSJO

tlf.: 0380/17542

Med mange MC-hilsner:

ANNE & DICK
DANIEL & GORAN

Stalpet ett vackert fall
Vid det som skulle bli Aneby
sprack jorden når Nordameri-
ka och norra Europa en gång
for många hundra miljoner Ar
sen låg och knuffades.
Det var då Stalpet uppstod.
Men sprickan syntes intc mr-
ran efter sista istiden. då en
grusfordarnning som holl kvar
en jåttesjo nOIT om Aneby
brast. Nar vatre n och grus gav
sig ivag kom de branta klipp-
vaggame i dagen.
For några hundra år sen bygg-
des en kvam vid det ctillgang-
liga fallet - fbrmodtigen dår-
fC,r art vannet dår sullun sina-
de. Andafram till 1923 korde
bonderna sina lass till den kvamen. och det beråttas att under
torkperioder fick kvamstenama gå både dag och natt.
1926 an lades en generatorrub vid faller. dar det redan i tre år .
fun~its en mindre kraftstation. 1932 overtog Smålands Kraft
stanenen.
Dansbana och cafe byggdes också vid det vackra fallet, dar
~vartåns vallen kastar sig tjugo meter ner. Det var j seklets bor-
Jan ocb dansbanan fdrsvann med tiden, Men dricka kaffe och
beundra vattenfallet kan man gl)ra an idag. Numera kan man
också ~opa lokale hantverkares arbeten i sockenboden, Som in-
rymts I den upprustade kvamstugan.
Alldeles intill ligger en vatskou minigolfbane. som sags vara
landets bitligastel
Statper toppar Iistan over populara utftyktsrnål.

Skurugata
Sydsveriges egendomligasrc

naturfenomen och norra Små
lands klassiska naturminnesmnr-
kc ar bcnåmningar på Skurugala,
beskriven och avbildad redan
1696. i Erik Dahlbergs beromda
Suecia Antiqua et Hodierna. Den
omkring 800 meter långa gatan,
med en bredd mellan 7 och 24
meter och lIPP till narmare 60
meter. hoga tvarbranta vaggar ,
beskrivs ~anligtvis som en klipp-
kanjon bildad av en isalv vid in-
landsisens avsmålt ning , Rik tigt
sakcr på uppkomsten kan man
dock inte vara spricka och grav.
sånk a disk tucras Uven. For de
manniskor som soker sig till Sk u-
rugara och Skuruhatt for några
avkopplande timmar ar frågan
om uppkomsten kanske inte det vik
tlg~ste. Vad som ar våsentligt ar all
VI tortfa.rande har?ådana har platser
alt tillgå bcta alt VI kan forundra oss
over de krafter som danat vår jord.

LYKKEN ER...
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----------------------------_._-----------
EF-fornuft ellor blot regler for roglenHl8 skyld! 00n81<8 Moton::yklJBtØrøRåd

------------
Godkendelse af motorcykler i Danmark fAr vanskolige vilkAr hvle d~
uyont" -VlrektivfOrnll\g fra 1':1' bI Iver ved-toget. EF-Kommlneionon 11/\1-
ud send t; en rlll'kkodl_roktlvfornlay om mo\:orcyklers 1ndretning, sorn-
nv t s de bliver vedtag('ltIlden ~Ilclrtnger- 1 slll'rdeleshedvil fon\yre
godkendelse af nye motol-cykler væaentligt.
Dremøer
Bremser foreslAes afpr9'ves uden nogen s/I'rllgeog entyL\lge kravtH
underlagets friktion, og dækkone skal være kolde uden angivelse af
hvilken temperatur der referores til.
Samtidig anv f ses en afprpvnitlgsmotodo, som ør meget farlig, Idet
kombinationen af kolde dlll'k,middelmådig friktion pa underlaget og
den angivne lave hastighed vil kunne forArsage utilsigtede forhJul-
blokader og styrt uden at eftervise den effektlv~ bremseevne for
et k~ret~j i normal drift.
nakslmal motorydelse
Bestemmelse af motorens maksimale ydelse og drejningslOoment skal
foreg~ i specielle testblll'nke,Bom de danske synshaller ikke har til
rAdighed.
Det sikkerhedsmæssige argument for at ind(~re en begrænsning pA mo-
torydelsen kan Ikke dokum~nter~s, idet bAde KAdet for TrafIksIkker-
hedsforskning samt det tyske HAST begge ved unders?gelser har fun-
det, at motoreffekten ikke har nogen betydning for sikkerheden.

stØtteben
1.1lrey.tlvforslagetom st~ttebeH rummer bestemmelser om, at et side-o
støtteben ikke automatisk m~ klappe op nAr k9'ret~jet hældning ved
stilstand ændres utilsigtet.
Samtidig stAr det 1 direktivforslaget, at 8idest~ttebenet automa-
tisk skal kunne klappe op nAr kØretØjet rejses til lodret stilling.
Mange ulykker er netop bievet undgAet ved at man konstruerede stpt-
teben, som automatisk klappede op nAr k9'ret,jet bIet sat i lodret
stilling, sAdan at føreren ikke rlsikered~ at mangle muligheden (or
at hælde k?retøjet til venstre under kørslen hvis støttebenet sta-
dig var I parkeringsstilling.
Direktivforslaget indeholder dermed l modstridende krav, og motor-
cykelfabrikanterne kan have svært ved at efterkomme mere end ~t af
kravene.
FAstholdolse af passager
Direktivforslaget om fastholdelsesanordninger for passagerer gen-
Indfprer den uhen8lgt9m~ssige strop mellem førers~det og passager-
sædet. stroppen over sædet til fastholdelse af bagsædepassageren
er endelig efter-mange Ar blevet afskaffet herhjemme, idet den sik-
kerhedsmæssigt var.uden værdi. stroppen findes ikke p~ moderne mo-
torcykler, men indføres nu igen i EF-dlrektivforslaget som et al-
ternativ til d6 sikre faste handb9ijler.

Dnc har allerede tilkendegivet overfor J\t!lt1t!lmlnisteriet,at man
nu Abenbart er I færd med at lave regler uden fornuftigt og gennem-
tænkt indhOld, hvilket Ikke er 1 Je danske forbrugeres eller 1 de
danske lovgiveres interesse.



ARRANGEMENTER l DEN KOMMENDE TID.

For at folk lettere kan vælge mellem de
mange tilbud i rlen kommende sæson, vil vi
II(~r or i ent o r e om hvad vi i nd t il nu har sal
i kalenderen! ...

l Apri l, Bakken [limer og som van Li g mødes
vi p.t h [o rne l: rir N,,,'rphrng:H!C nv, .Iilgl'vr,i
k I .: lH. JO. V i I u I ges ad med Ll.okkeu ud
t i I Bakken, og vo d frakørsel til Bakken
holder vi. et li 11f" a t.op og smn l r-r- op Hf tie
folk som v iI med op til Humlebæk MC hvor
dr-r y j I va-r-r- pol::c',', v~llld og ol I j I r'ill\('-

lige priser, grunden til at vi'er begyndt
ni- k arr- v t dr-r r- Clp l j" Fo l kr-tu- i Ihunl olxnk ,
er al det denne a.t"len er næsten umulig at
f i nrlo pr ~tpd flt .~irlclp nr-d , OIrl1 hvis nm u
øuske r iuere Lill Ul'IIILJt iUII , sii k ou t.ukt Ve rue r,

11/4 Kaffemøde på 'I'avernai OSled k1.14.30
Ilermødes folk over on ko p kaffe og en slud
der med andre fra klubben. Det er lIer",fter
2.søndag i, måneden samme tid og 3. onsdag
i måneden kl. 19.on

1.(1-] R/II FOl'Lirsl ["ip[ med genera I rOLsnnd i ng
ved Gammel Ry, se indbydelse andet sted i
bladet. Senior MC Danmark

"J()JI,-2/1 SC'lIio"! ..!.J!~L hos lIol~L~'2!.0J~
ved Brugge i Ilelgien. Iler plejer en snes
af klubhens medlemmer at køre foriiret 'i
møde. lnfo. Leif Kj øl

14-16/5 Elmertræ[ ved Holstebro
Elmer MC har sendt os en invitation til
deres supertræf, d0 fejrer at klubhen nu
har eksisteret i 20 år. Det tegner til et
træf med en mass" aktiviteter, der vil væ-
re et væld af konkurrencer, musik af 60'-
er Rock gn'pppn Fscudos , mad og dri kko til
yderst rime J.j ge prise r. Vi har ha [t en
snak med Jens Kok som er i træfIIdvalget,
han fortæller at træffet bliver holdt på
en bondegård lige ud~1 for Holstebro, pris
for hele weekenden ca. 25 kr, der er mas-
ser af plads t i l al campere, man regner
mo d ru • 20() d(1ll:tf~(>rp, 0J~ EIOI('!" rolkf'llf's
gcnnemsnLt sa l dr-r er ca . .2Y år. J)Pl" er Lugen
tilmelding ti l delte træf. Der er her en
mulighed for at prøve et træf som nok er
lidt anderledes end vore egne, men det kan
vel også have sin charme, og der er alJe-
rede en del fra klubben som overvejer at
deltage i træffet. lnEo. lIelge P.
22-21/5 Tf'.I t.wc-ok cud ptl Tour.i ng CillllJl' en
Sidste efterår var vi et lille hold fra
k l uhhcn SOli! l i. I hnlgLe '2 Wef"kC~Hlpr ptl MCTC
Camp'en på Djursland. Vi havde et par hyg-
gc- I i. "W d;:lgP. ;e; (1 IIIIIIP II • og h l f" V eni gP 0111a ,- vi
ogs<i i år v i 11 e sa-t le r-n weekend af til
hpsøg i. cif" m';llf"dpr vi ikke ho loer træf i
klubhen, d.v.s. maj juLi. august.

Det er baseret på at de som har lyst til
a t t r t l l o Pli lille tu r- urlr-n de store for-
herede Lser , kan lage en tur til pJ adsen på
Il j IJrs I nml , flY, p:i fif"' 0011:-.1 t p dngr- m,ifd<r"> r i-

e i k e re al I,·,be ind i uud r o fru k Lu hben ,

Der vi l ikke være noget egent lig arrange-
ment, men der er jo masser af småvej e i
området, sA vi finder nok på noget.
1,,1'0 lIelge 1'.

28-30/5 ~lCj'CFesti val i Jels ved Kolding.
Touringklubhen arrangerer festival sidste
"eekend i maj. Der er kun adgang for med-
lr-mmer-og evr, f am i lj e , Vi plejer jo at
ti t "de l tage' med en haJ.v snes motorcykler,
og der (Iukkpr vel ogs~ el) dej op i år.
Ve d r , programmet for weekenden: se næste
lir. af Touring Nyt.

4-6/6 SMCN Landsmødetræf på Kinsarvik Norge I

Tnfo. Leif Kj øl,

11-1.1/6 10. lnt, Sommo rt.r.nfEll~Ll~
i Odsher~ed-. s;;;;j;;rfiC-Oanmark --

11-13/6 SMC Årsmøde ved Mariestad i Sverige.
Info. Leif Kjøl

.101 gf'lI (lP, Ailgf' II:,,' i I1UlIlgf' :'1' ln vr-t "II

g r i se I'e s t for ve une r og bekendte, for et
par' llr x idr-n spurg({' cif' lIoglf"' Irn kl uhbou
om de havde lyst til at deltage i løjerne,
()~ Iltl er (lp ikke t-ii ~lt hoLdn væk, (let har
så ført Li l at de JIllviI La ve el rigtigt
(;risr:>-·'-ra·r ror' k l uhhons morll r-nnnc r . .Iøt-aen
bor' på el hllslII•.llldssl ed ude-u Lo r byen Høj-
s Ie v v. Ski ve , og de hm' en s ror gi lrlesal
hvor f('Slpl1 f('IC')~;"U-, IIt'r j'l' p/;uls tit {'Cl.

G(l persorler, selve indkvartering er i eget
I e IL, Pr-ogr-runnn-t h livo r noget mc d mu l-j g-
hed for ankomst fredag aften eller lørdag
formi ddag , dr-r v i 1 VIT'rp III" U glu'd for flt

smøre sig nogle håndmadder fredag aften og
lørdag middag. Lørda~ og søndllg morgen
hjælpes vi ad ",(~d al Ja vo mor gcubor d i
gildesalen og d",t er planen at arrangere
en udflugt til llancoc k ' brygge ri ct. i 1øbe r
af lørdagen. I~I\ vil foregl i lejet bil da
bryggeriet ikkr ~I\sker Dt se folk ved eget
styr efter besngcL (det lyder som om det
var et besøg værd), lørdag aften skulle
grisen være gennemstegt, og sa er der el-
lers et madorgie uden lige. Der vil være
mulighed for aL købe øl og vand til humane
priser. Prisen for hele weekenden bliver
ca. 60-70 kr. + <0''' lilje au pu r L j bi Ll ej on
til bryggeriet. Jørgen oplyser at hvis der
ikke er tilslutning nok til at fortære he-
le grisen, så fylder han op med venner fra
e~nen, men de er nu også helt rare, bare
spørg St j a s.se r! ..
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Adressen er: Ajstrupvej 3 7840 Højslev,det
pr l r- t; ol. [j"dp, rlo r plt·j(·r· III .<..;1;", ('L gri-'
sehoved på stage uden for bopælen.
Ti l nn- I ri i IIP. SPIIPsl .•.•ulldn,{ d. 2CI/() I i I J\;ls~r

tlf. :9753 8652 e.l Le r Jargen tlf. :\1753 5663
obs der vil Lør-dag aften være båndmusI k
hvis nogle føler for at svinge træbenet! ..
IO-Jl/7 Teltweekend på Touring Camp'en ..

24/7-7/8 Klubtur til I,ales med belgierne
Tilmeldingen til klubturen til Wales er nu
slut, det blev til 10 personer fordelt på
7 motorcykler. Belgierne stiller med et
hold på 9 mand på 8 motorcykler, så det
bli ver ikke større end det er til at komme

"r urid t; mpc! hr- l o r.;PIIR~t udr-n OP SI"IH'P p ro h l o+
mer. Vi regner lIIed at tilbringe de første
5-6 dage sammen med vore venner fra Hout-
land Motorsport pli en campingplads ude i
bjergene, efter at belgierne er rejst hjem,
er det meningen at vi som i '91 Rplitter
op og kører rundt i mindre grupper. Alle
U l me l d t e ha r r",,1 brr-v vr-rl r • <1,,1. p ra kr-
tiske øg vil senere modtage brev fra under-
tegnede med oplYRninger om reservation og
indbetaling af spareskillingerne.
obs Tilmeldingsfristen er udløbet l~lge P.
21-22/8 Teltweekend på Touring Camp Ien.

27-29/8 Klllbtur til Villa LBwenherz
Sidste år del top, 15 mand i turen til Vi lin
Lllwenherz ved Lauenf drrie Kassel , vi prøver
igrll i [ir n t S;I'I lp .c;idtil"t· woekom! i nllHIlf;l

af ti.! besøg i villaen. Vedr. tilmelding
og priser, s~ vil det først værp pA plads
til næste nr. af Senior Nyt, men er det no-
get som lokker, så sæt datoen af i kalende-
ren allerede nu. Til orientering for de som
ønsker at slå teltet op i haven, skal op-
lyses at det fremover ikke pr tilladt at
lave åben ild på stedet. Man må så spise
den varme mad pti s t eder o l Ler i byen ,
Men mere om turen i næste nr.
4-5/9 Efterårstræf i Senior ~IC Norge
.Træffet holdes ved Rjukan i Telemarken.
Vi har for nærværende ikke nogen informa-
tion om træffet ud over datoen, men hvis
du er interesseret, så kontakt Lei f Kj ø l,
han får løbende informationer om udenland-
ske træf.

24-26/9 XXXX+ 40 Træf ved Groningen NL.
Træf hos vore venner Antje & Oebele i Hol-
land, det er et internationalt træf, man
overnatter i l, personers bjælkehytter , og
der er normalt deltagerbegrænsning på ca.
SO-5.) po rsone r . All" må lt.Ldc r ;nrlulHes pLi
restaurant og prisen er ca.,kr.450.-
Info. Leif Kjøl

1-3/10 Efterårstræf ved Fyns lIav på Als.
Senior MC Dunmurk

16

DC't vn r sti 1I\';,d vi ho r- "j knl oudo ron l ud r i I
1111, de t er g t a-do l ig a i sti mange hn r hnft.
J yst t LI at ;lI·r'lng('n~t. i lig og s::q.!,('r for
resten af medlelllmprne, /lien Illallmå si'! ikkp
blive alt for skuffet, hvi~ ikke det halve
a f klubben dnkker op I. iI ens egeL arrange-
ment, når der er så mange aktiviteter i-
gilllR vi I c!01I<1$:('r:'lIlI<lII('I.1 il cif' r-nkel t.c
arrangementer nok falde lidt.

En anden ting er nt (ler ntl er flere arran-
gementer som uverlapper hi.nanden, det er
ikke særligt hensigtsmæssig, vi har hidtil
kørt det 1'1'1 den måde a t folk ringer ti l
den mand SOItl står for kalenderen og får
tildelt en dato hvor der ikke er andre
aktiviteter, det er nu mere nødvendigt
end før, så vi beder om at man også frem-
over husker dette!;. Det er undertegnede
som pt har denne -opgave.
Hermed et vel mødt til en forhåbentlig
lang og god sæson.

Helge P.

Vejviseren ved Jørgen og Åge's "Svineri"



Nyt fra kassereren.

Så er et godt træf atter løbet af stabelen. Conny
og Preben trak i trådene denne gang til stor
tilfredshed fra alle, kan man vist roligt sige. De
havde bænderne fulde hele tiden, og intet mangle-
de. Alt var under kntrol. De skal have mange tak.
Vi deltog 52 personer i træffet. Jack måtte mel~e
pas, da han var faldet ned i kæ!deren med SIl1
MC, og "The King'', for de uindviede, vores
tidligere formand, var blevet overfaldet af en
ondskabsfuld influenza, og var derfor sat ud af
spillet for en stund, beklageligvis op til et træf
hvor, efter hvad jeg har erfaret, han skulle have
underholdt os fra sit rige repertoire. VI havde da
så den fornøjelse at se, og næsten være i Sahara
med Michael og Ulla, der viste en lysbilledserie
og fortalte om deres tur dertil. Det var go~t .nok
interessant, og lysten til en sådan tur lod sig Ikke
fornægte, men det er ikke altid man har tid, altså
i gåseøjne. "Yellow" fra Suså M~ var b~evet.invite-
ret til at fortælle om DMC og vise en lille fJIm om
bronce- og guldkursus. samt en anden film som
især vakte mændenes interesse. Den blev vist
mere end en gang.

Et træf ser sådan ud når man regner lidt på det.

Hytteleje pr. pers.
Varm mad lørdag pr. pers.
Kold mad pr. Pers.

kr.: 53,00
kr.: 75,00
kr.: 59,00

Total kr.:185,OO

Dette er et billigt træf, hytteprisen er normalt
væsentlig større, da klubben er blevet så omfangs-
rig, og der er god fremmøde ved træf. Vi havd.e to
nye medlemmer med til træf, og de så ud til at
kunne os, så mon ikke vi ser dem i fremtiden.
Klubben har indkøbt 150 nye bluser til den nette
sum af kr.: 18000,00. Det giver en forhøjet pris på
sweatshirts, mens T-shirts holder prisen på kr.:
85,00.
De nye T-shirts som er helt hvide har logoet, med
en diameter på 6 cm, anbragt på brystet i venstre
side.
De nye sweatshirts som er røde og med samme
logo, kommer til at koste kr.: 180,00.
Som noget nyt er der købt poloshirts, som også er
røde og med samme logo som førnævnte. Prisen
for disse vil beløbe sig til kr.: 170,00.
Alt er i 100% bomuld, og nok lidt større i T-shirts
og sweatshirts end de gamle. For dem der hurtige,
er der stadig gamle sweatshirts til kr.: 140,00.
Vil I ikke godt købe bluser på træf, bestil dem
evt. på girokortet eller ring. Fortjenesten vil blive

ædt op af portoen, så for fremtiden koster det
portoen mere når jeg skal dem med posten.
For fremtiden skal alt kontingent betales på giro.
Dette gælder også for vore medlemmer ifrån
liinsidan (Sverige).
Også alt vedrørende træfgebyr skal betales på
giro. Ved rettidig afbud i påkommende tilfælde vil
r få beløbet refunderet.
Er der kandidater til kassererposten, nogle som
har et godt greb om de ting og lyst til at bruge
fritiden til tal, bedes r overveje om det lige var
sagen. Kassereren er på valg i år, og vi skal have
en mod/medkandidat til opstilling og afstemning.
Det siger vores vedtægter, men Kassereren er
ikke uvillig til at tage en tørn mere.

Klubeffekter.
Stofmærker
Metalmærker, store
Mctulmærker, smil
Klistermærker, store
Klistermærker, små
Lightere

Kr.: 25,00
Kr.: 30,00
Kr.: 20,00
Kr.: 10,00
Kr.: 5,00
Kr.: 6,00

Kr.: 70,00Nyt Navneskilt

T-shirts, hvide
Poloshirts, røde
Sweatshirts, røde
Gamle sweatshirts, røde

Kr.: 85,00
Kr.:170,00
Kr.:180,00
Kr.:140,00

Dette var alt for denne gang.
Med venlig hilsen

Anny
Orientering vedr. vintertræffet.
Som man måske husker var der noget fod-
koldt i lejren fredag aften. Vi havde
ellers aftalt med udlejer at der blev sat
varme på torsdag, og at vi så betalte det
strøm vi brugte fra fredag til søndag med
l. kr. pr. kw. Der var sket det beklageli-
ge at man tidligere var kommet til at slå
sikringen til varmepanelerne fra, men ef-
ter aftale med udlejer, har vi fået et af-
slag i elafgiften på 33% = kr.400.- Det
kan så lune lidt i klubkassen istedet! ...
Helge P.



Hovedpinepillerne
skal jo bruges
Hvad specielt er der ved uge 40?
spurgte vi en stribe mennesker for
at høre, om de var opmærksomme
på Sundhedsstyrelsens kampagne
for at få os til at drikke noget mjn-
dre. Kemigraf Jørgen Toubro, Ar-
hus, var en af dem, vi mødte:
- Hva' specielt der er med uge 40?
Det er en lige uge - og så må vi vel
hverken drikke eller ryge. Jo, jeg
har godt set de der reklamer. Men
jeg drikker nu, hvad jeg har lyst
til - sådan lidt afhængig af, hvor
meget jeg skændes med konen, du
ved. Så holder jeg pause indimel-
lem for at få renset systemet. Man
siger jo, at efter de 40, bliver alle
ens laster skrevet på regningen -
og jeg er over 50. Men indimellem
skal man da ha' sig en fin aften for
at få brugt hovedpinetabletterne,
inden de kommer over sidste salgs-
dag.

Nyt tIf.nr.
172-38 Norbert Falkenstrøm

31 83 70 75

Navneændring.
077-35 Per Heinicke

221-47 Knut Langmack

Ny adresse.

045-45 Vivi Rasmussen
Krummerupvej 46
4250 Fuglebjerg
55453238

086-35 Jens Genefke
Skovgården,
Glatvedvej 7, Østerballe
6444 Balle

090-40 Ebbe Madsen
Voldgade 19
4800 Nykøbing F.

209-xx Kirsten Gissel
Toftedalen 10
8250 Egå
86225140

209-51 Leif Kjøl
Toftedalen 10
8250 Egå
86225140

173-45 Flemming Svendsen
Æble Alle 15
Strandhusen
4500 Nykøbing Sj.
53428697

181-48 Jørgen Sigård
Ajstrupvej 3
7840 Højslev
97535663
Kawasaki Z 650



255-52 Klaus BrandtNye medlemmer. Bakkevej 25
8670 Låsby

246-35 Bent Jensen 8695 1534
Elmevej 9 Honda VF 1000 F2
4622 Havdrup
42385689 255-xx Kirsten VirringNimbus Bakkevej 25

8670 Låsby247-52 Jørgen Frederiksen 8695 1534Emil Årestrupsvej 13 Honda CB 400 N8000 Århus C
86 194537 256-49 Lone Grønkjær
Yamaha 1R1 Holebyvej 21

4894 0ster Ulslev
248-51 Niels Yde 53865275Lille Strandvej 18 El tv.

2900 Hellerup 257-43 Jette Christjansen
39400489 Egevej 5Yamaha FZR 9575 Terndrup

98335593249-42 Torben Sonne
H.C.0rstedsvej 88 258-53 Peter Ludvig7400 Herning Elmegade 2197223261 6500 VojensBMW R 75/5 74543231

Honda Gold Wing 1100250-41 Niels Bo Bøgild
Nattergalevænget 1 259-43 Leif Martin
6760 Ribe Søndergade 6375424360 7600 StruerYamaha 1R1 97850343

Honda VFR 750
251-xx Henning Gjørtz Christensen

Frederiksholmvej 23 260-46 Henrik Wurtz
8260 Viby J. Helleristen 78

4700 Næstved
252-52 John Boss 53 73 1434

Frejasvej 12 Yamaha XT 250
4700 Næstved
55 77 31 09 261-52 Kristian LundgaardSuzuki GSX 750 ESD Krarupvej 2, Hem

7800 Skive
253-53 Jens Ove Kristensen 97531342

Lyngvænget 31, Glyngøre Honda VF 400 F, m.fl.
7870 Roslev
9773 1448 262-xx Hans Chr. Hansen
BMW Skolemarksvej 16

4735 Mern

254-43 Johan Hartvigsen Velkommen i klubben, håber vi kan leve op tilLindvedvej 5, 0. Snede Jeres forventninger.8723 Løsning
75893011
Triumph Bonneville



SENIOR MC Arrangementer 1993

* Ang tve r at der er tale om klubbens
egne arrangementer
1/4: Bakken åbner.
Mødested: Hjørnet af Nørrebrogade og
Jugtvej, kl.:18.30
Info: Verner Olsen

* 11/4: Kaffemøde på Taverna i Osted.
Starter kl.:14.30

* 16-18/4: Forårstræf, Ryekol i Gammel
Ry ved Silkeborg.
Arr.: Elly & Guzzi Flemming

* 28/4: Kaffemøde på Taverna i Osted.
Starter kl.:19.00

30/4-2/5 Seniortræf hos Houtland Motor-
sport ved Brugge i Belgien.
Info.: Leif Kjøl .

* 9/5: Kaffemøde på Taverna i Osted.
Starter kl.:14.30

14-16/5: Elmer-træf ved Holstebro.
lnfo: Helge P.

* 16/5: Kaffemøde på Borbjerg Mølle ved
Holstebro. KI.: 14.30
Arr.: Niels Glerup.& Guzzi Flemming

* 16/5: Kaffemøde på Iledebo Camping
mellem Fr.havn & Sæby. KI.: 14.00
Arr.: Ih Maosson

22-23/5: Teltweekend på Touring Camp'en
på Djursland.
lnfo: Helge P.

* 26/5: Kaffemøde på Taverna i Osted
kI.: 19.00

28-30/5: MCTC Festivol i Jels ved
KoldinS ..Jnfo: Helge 1'.

* 28-30/5: Indianertræf i Kindvig pa Sj.
Arr: Ole Christensen

* 4-6/6: "Minitræf" v. Billesholm nær
Helsingborg i Sverige.
Arr.: Christer / Christel & Gunilla / Bo.
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4-6/6: S~!CN, Landsmødetræf på Kinsarvik
i Norge.
Jnfo: Leif Kj øl

* 11-13/6: 10. Jnt. Sommertræf i Konge-
lejren på Ellinge Lyng.
Arr.: Verner Olsen

Jl-13/6: S~!C Årsmøde ved Mariestad i
Sverige.
lnfo: Leif Kjøl

* 13/6: Kaffemøde på Taverna i Osted.
KI.: 14.30

* 25-27/6: Grise-Træf hos Jørgen Sigård ved
Skive.
Arr.: Åge & Jørgen

* 30/6: Ka f f emade på Toverno i Osteri.
Kl.: 19.00. (Kaffemøder for resten af året
på Taverna, kommer i senere nr. af S.N.).

8-11/7: lnt. Sommer træf hos Four Stroke7
Club,Zlin 1 Czech Republik.
Info: Leif Kjøl eller Christer Broberg.

10-11/7: Teltweekend på Touring Camp'en.
Info: Helge P.

* 20/7: Kaffemøde på Hedebo Camping, mellem
Fr. havn & Sæby. Kl.: 14.00
Arr.: Ib Månsson

* 24/7-7/8: Klubtur til Wales med belgierne.
ohs TilmeIdingsfristen til turen er udløbet.
Arr: !felge P.

* 13-15/8: "Minitræf" ved Nllssjll1 Sverige.
Arr.: Dick Jllnsson

21-22/8: Teltweekend på Touring Camp'en.
!nfo: Helge P.

* 22/8: Kaffemøde på lIedebo Camping, mellem
Fr. havn & Sæby. Kl.: 14.00
Arr: Ib Månsson

* 27-29/8: Kl.ubt ur ti.! Villa LIlwenherz ved
Lauen fllrde. Kassel.
Arr: Helge P.
Tilmelding og lnfo: Leif Kjøl

31/8: Bakken lukker.
Nødested: Hjørnet af Nørrebrogade og
Jagt vej. kl.: 18.30
lnEo: Verner Olsen

1,-5/9: '?: SNCN, RjukontncEfet i Norge.
lnfo: Leif Kjøl

24-26/9: XXXX+ Træf ved Groningen i
Holland.
lnto: Leif Kjøl

* 1-3/10: Efterårstræf i Alshorg, Fynshav
på Als.

.'
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SENlOR·MC DANMARK

Nr. 2 maj 1993, 10. årg.
Udkommer 4 gange årligt og

sendes til alle medlemmer
Dette nr. er trykt i 250 exp.

Fonnand:
Helge Pedersen, Oddenvej 376,
4583 Sj. Odde 53 42 65 23
Næstfonnand:
Flemming Christensen,
Ørbækvej 101, 7330 Brande. 97 18 14 15
Kasserer:
Anny Nielsen, Ahomvej 51
4220 Korsør. 53 58 06 17
Redaktion:
Erling Christiansen,
Holmevej 38, Annisse,
3200 Helsinge. 48 79 62 14
Bestyrelsesmedlem:
Verner Olsen, Vasedammen 66
2650 Hvidovre. 31757073
Bestyrelsesmedlem +
udenlandske arrangementer:
Leif Kjøl, Toftedalen 10,
8250 Egå 86 29 79 78
Klubbens Gironummer: 2 39 80 79
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Redaktørens

spalte.

Vi har nu overstået det store slagsmål, som
også kaldes generalforsamling. Det hele for-
løb meget glat uden de helt store eskapader.
Der var dog en del meningsudvekslinger, og
en del af dem gik på vores blad, hvor nogle
mente at skriften var for lille.
Nu ligger det jo sådan, at jo mere der kan
stå på en given sidestørrelse, jo billigere vil
det selvfølgelig være at producere, men det
er da også klart at medlemmerne skal kunne
læse hvad der er skrevet.
Vi har diskuteret dette i bestyrelsen, og be-
sluttet at øge skriftstørrelsen en anelse.
Jeg har lavet nogle skriftprøver, og er kom-
met frem til det resultat, at hvis man frem-
over skriver med en spaltebredde på 8 cm,
i stedet for som tidligere 9 cm, vil teksten
når den bliver nedfotograferet til en spalte-
bredde på 6 cm, som vi bruger i bladet, væ-
re mere læsbar.
Derfor; Når I fremover vil have et indlæg
med i bladet, og I selv vil skrive det, så det
er lige til at sætte i bladet, så skriv det med
en spaltebredde på 8 cm.
Hvis man ikke har denne mulighed, er man
da også velkommen til at skrive med hånd-
skrift på et eller andet stykke papir, og
overlade redaktøren at renskrive det, men
det indebærer at, sådanne oplæg skal være
fremme senest 1 uge før den annoncerede
deadline, da det kan være et ret tidkræven-
de arbejde at tyde folks hjemmekonstruere-
de bogstaver.
Fotos som skal med i bladet, vil være om-
fattet af samme regel, da der skal lægges
raster i. (Det er et fagudtryk som I kan få
forklaring på hos Verner eller Stjasser),
Alt dette besvær, er kun for at få et bedre
og mere læsevenligt blad.

Redaktøren

------



Formanden skriver
Forårstræffet med generalforsamling er
nu lagt bag os, det olev til en livlig
debat, bla. a.' om de nye forslag til
vedtægtsændringer •.Bestyrelsen havde
lagt et stort arbejde i.at udarbejde et
sæt vedtægtsændringer til vore vedtægt-
er, ikke for at genere medlemmerne som
nogen åbenbart troede, men fordi det
var nødvendigt at sikre os at en evt.
ulykke i fremtiden ikke kunne afsted-
komme et erstatningsansvar for formand
og bestyrelse, da vi nu var igang, gik
vi selvfølgelig alle vedtægter igennem,
og kom med små rettelser hvor vi kunne
forudse at der kunne opstå problemer,
samt en forenkling af stemmeafgivningen
ved valg af kasserer og bestyrelsesmed-
lemmer.

Under debatten kom Lauge med et indlæg
om at jeg tidligere havde truet med at
forlade klubben (i '91), hvis Bent og
hans forslag om at lade gamle veltjente
medlemmer tage til træf i bil blev ved-
taget, og nu kom jeg her med et større
lovkompleks til forsamlingen, så var
det mon ikke snart på tide at jeg for-
lod klubben I

Det er nu ikke helt rigtigt, jeg mente
at vi havde lagt alt dette med biler
bag os, men da det nu igen er bragt op
til overfladen, skal jeg gerne her kom-
mentere dette.

Der lå i '91 et forslag til vedtægts-
ændringer fra Bent B og Lauge, det gik
i korthed ud på at medlemmer som havde
været medlem i mindst 5 år uden afbry-
delse kunne drage til træf i bil, hvis
manglende evne/ret til at køre MC skyl-
des f.eks. alder; sygdom, fysiske ska-
der og andre forhold, der af bestyrel-
sen sidestilles hermed. Disse medlemmer
skulle så "betegnes" som passive og kun
betale halvt.kontingent.

Passive medlemmer skulle ikke kunnevæl-
ges til tillidshverv i klubben, de vil-
le miste deres stemmeret, men dog beva-
re talerettenl

Jeg gav dengang både i tale og på tryk
udtryk for at jeg under ingen omstæn-
digheder ville medvirke til noget så-
dant. Jeg ønskede ikke at man delte vo-

,--

re folk op i første og anden klasses
medlemmer, ej heller at Seniorklubben
blev lavet om til en kombineret Bil/MC-
klub, og hvis man.fik vedtaget disse
forslag, ville jeg ikke kunne forsætte
i bestyrelsen. Det var ordene og det
står jeg naturligvis ved.

Men heldigvis fik vi et kompromis på
dette område inden vi nåede til gene-
ralforsamlingen, det blev til et regel-
sæt i vedtægterne som alle kan leve med,
nemlig, at dette er en motorcykelklub
og her kommer vi på motorcykler til vo-
re arrangementer, bestyrelsen kan dog
i enkelte tilfælde af velbegrundede år-
sager give tilladelse til andet trans-
portmiddel. Og så kan generalforsamlin-
gen senere komme efter bestyrelsen hvis
den har været for rundhåndet med dette!

Jeg mener ikke at gamle veltjente med-
lemmer skal deltage i træf i bil, og
det vil jeg gerne begrunde. Hvis vi får
lov at leve længe nok til at blive gam-
le, så bliver vi også nød til at se
kendsgerningerne i øjnene, d.v.s. at
som tiden går, så bliver vi jo ikke fy-
sisk stærkere, og det betyder jo at vi
hen ad vejen vil komme i den situation
at der vil være ting vi må vælge fra,
og det at køre motorcykel vil også være
en af dem.
Vi kan så sige at det var så det kapi~ .
tel i vort liv, og forhåbentlig et rig-
tigt godt kapitel. Men det betyder jo
ikke at man ikke kan holde kontakt med
de venner man gennem årene har fået i
klubben.

Til gengæld håber jeg at det vil være
sådan, at når nogle af "de gamle" til
den tid opdager at Seniorklubben hol-
der træf på deres kanter, så kommer de
og kikker ind uanset om de stadig er
medlem eller·ej, og uanset de bliver
kørt i bil eller rullestol. Og så er
jeg sikker på at de folk som er til
træffet til den tid vil tage godt imod
dem/os, byde på en lille en og vise
hvad man nu har af cykler og udstyr.

Jeg ønsker naturligvis at vi bevarer
,Seniorklubben som en rigtig MC-klub og
det kan vi kun gøre ved at fastholde at
deltagerene til vores arrangementer kom-
mer på deres motorcykler, og det vil
være helt fint om klubben ved sit 25



års jubilæum stadig havde en træfplads
fyldt med motorcykler frem for en mas-
se biler. Til den tid vil de fleste af
os være døde og borte, men det er da
rart at vide at tingene kører videre i
god stH ••
Det var lidt om forskellige holdninger
til biler i en motorcykelklub.
Hvis vi går tilbage til generalforsam-
lingen, så havde, bestyrelsen forudset
at der kunne blive store problemer med
stemmeafgivningen ved valg af,kasserer
og bestyrelse, og derfor fremsat for-
slag til forenkling på dette område, og
'det kom til at holde stik, enhver som
overværede generalforsamlingen vil for-
stå at de fremsatte forslag var hårdt
tiltrængte, og vi vil ved næste gene-
ralforsamling ikke stå med samme pro-
blemer.
Mai-Britt ønskede ikke at genopstille
og hermed en tak for god indsats for
klubben, Flemming blev genvalgt med 57
stemmer, han forsætter som næstformand,
ny i bestyrelsen er Leif Kjøl, han for-
sætter som kontaktmand til vore uden-
landske venner (55), Niels Glerup blev.
l. suppleant (52), han forsætter med
at stå for indkøb af købmandsvarer til
vore træf, Allan Rasmussen blev 2. sup-
pleant (47). Tal i () er stemmetal. .
Til kasserer blev Anny Nielsen genvalgt
med 52 stemmer og John Rasmussen blev
suppleant med 43 stemmer.
Så må det være nok med papirnusseriet
for denne gang, MC-sæsonen er nu godt
igang og mange gode træf og ture venter
forude, så der skal skrives mindre og

:køres noget mere.
Håber at,alle får en god og sikker som-
mer på de to hjul. Vt ses.
Helge P.

Kvinder tror ikke på alt, hvad de hører. ,
- Nej, det er måske rigtigt, Men det!
forhindrer dem ikke i at fortælle det
videre.

I.

Medlemsliste
Vedtægter

Med dette nummer af Senior-nyt er der
udsendt ny opdatere l medlcmsliste, samt
de på generalforsamlingen ændrede ved-
lægter.
Om medlemslisten kan siges, at alle der
har betalt kontingent rettidigt er at finde
i listen. Der kan være enkelte som ikke
har nået at betale inden fristen udløb, og
som følge deraf ikke figurerer i listen.
Det behøver ikke at betyde at man ikke
er medlem mere, men da der er en de-
adline for opdatering af listen, kan det
ikke være anderledes. Men husk så at
betale kontingent til tiden til næste år.

De ændringer der er lavet i vedtægterne
er markeret med en lodret streg ud for
de pågældende ændringer, så man ved at
sammenligne med tidligere vedtægter,
kan se hvad der er nyt.

'Hvis der skulle være spørgsmål til
.ovennævnte, kan man ringe til forman- .
den eller undertegnede.

Redaktøren.

o
Abent hus.

.I anledning af min 6O-års fødselsdag har
'vi "åbent hus" fredag d. 18. juni kl. 12,00-
17,00 på Lærke Alle 3, Ishøj.

Venlig hilsen
Birte Hein



Senior-MC ..Danmarks
Generalforsamling d. 17.
april 1993 på RyekoI ved GI.
Rye,

1. Valg af dirigent og referent:
Jørgen Kjær var bestyrelsens forslag, og
han blev valgt uden modkandidat. Der var
ingen med lyst til at påtage sig referent-
jobbet, så Jørgen Kjær foreslog at besty-
relsen udpegede en frivillig i deres egne
rækker. Det blev Verner Olsen.
Dirigenten orienterede om afstemnings-
reglerne, og om de to forslag der var ind-
kommet. Bestyrelsens forslag var sendt til
alle medlemmer med Senior-Nyt nr. l,
1993.
Henning Karkov forærede klubben en
hammer med tilhørende klods, så dirigen-
ten kunne kalde forsamlingen til ro og
'orden, hvis det skulle blive nødvendigt.
Hammerhovedet var et BMW-stempel!
Flot gave - især formanden, der skal
opbevare klenodiet, blev meget rørt.
Hammeren blev afprøvet mange gange, og
beviste sin styrke og berettigelse.

2. Formandens beretning:
Formandens beretning forelå på skrift,
derfor er kun hovedpunkterne medtaget i
referatet.
Egne træf:
De 4 faste træf havde ialt haft 370 delta-
gere, og det økonomiske resultat var et o-
verskud på 4109,- kr.
Nogle gode og velbesøgte træf til meget
rimelige priser, bI. a. fordi mange af
medlemmerne giver en hånd med ved alt
det praktiske.
Helge takkede træfværterne og medlem-
merne.
Andre indeD.!andske aktiviteter havde haft
304 deltagere.
Udenlandske aktiviteter havde haft 109
deltagere.
Udover deltagelse i forannævnte arran-
gemeneter, har mange af klubbens med-
lemmer været rundt på egen hånd og gjort

vejene usikre i det fremmmede, så vi kan
igen se tilbage på et godt og aktivt MC-år
for klubben.
Listen over kommende arrangementer
øges stadigt, så der er et stort og varieret
program for medlemmerne.
Bestyrelsesforhold:
Desværre er det blevet nødvendigt at be-
grænse tilgangen til vore internationale
træf, vi nærmede os 200 deltagere.
Teltliggerne får stadig rabat, det giver
plads til dem der ønsker at sove inde i
hytterne.
Der er tegnet en erhvervsansvarsforsikring
for klubben. Præmien er kr.: 670,- pr. år.
Anders Mollerup og Helges brevveksling
blev kommenteret af Helge.
Formandsberetningen blev godkendt med
applaus.
Kong Knud Forsøgte at få klarlagt antallet
af internationale træf, det lykkedes med
forsamlingens hjælp.
Det er det 10. internationale træf der af-
holdes i år.
Knud oplæste et-vers af Knud Hansen
"Forargelsen", og opnåede en grad af for-

argelse over teksten.

3. Kassererens beretning:
Regnskabet var blevet udleveret sammen
med dagsordenen og stemmekort.
Anny læste regnskabet op, og måtte
beklage at der havde indsneget sig en fejl.
Overskuddet vår på kr.: 2271,58 og ikke
kr.: 8333~08, fordi forudbetalt kontingent
og depositum for hytteleje ikke fremgik af
regnskabet. .
Bent B.-A foreslog at sidste års tal blev
skrevet i parantes ud for dette års tal så
~e man spare Anny for at læse op: og
nøjes med at kommentere evt. store afvi-
gelser fra sidste år.

- Regnskabet blev også godkendt med
applaus.

4. Fastsættelse af kontingent og Indmeldel-
sesgebyr for 1993/94.:
Der blev foreslået og vedtaget uændret
kontingent og indmeldelsesgebyr.



5. Indkomne forslag:
Der var to forslag, et fra bestyrelsen til
vedtægtsændringerne, og et om hunde/-
husdyr ved vore træf.
Helge forklarede og orienterede om for-
slagene til vedtægtsændringerne, der også
var udsendt sammen med Senior-Nyt, og
blev udleveret til de fremmødte.

"Lauge" undrede sig over, at Helge kunne
finde på at fremsætte nye vedtægtsæn-
dringer. "Lauge" påstod, Helge i 1992
havde lovet at undgå flere vedtægtsæn-
dringer.

Bent B.-A mente at bestyrelsen havde et
standpunkt, til den tog et nyt. Han sagde:
De regler vi har er gode nok, men jeg vil
ikke stemme imod de fremsatte vedtægts-
ændringer.

Guzzi-Flemming forklarede, at den lod-
trækning der ofte kom p.g.a. de gamle
vedtægter var dårlige, derfor vedtægts-
ændringer.

Kong Knud foreslog, at det blev række-
følgen ved afstemninger der blev afgø-
rende.
Leif Kjøl.: Bestyrelsen har udtænkt dette,
og det bliver lettere for vore medlemmer.

Helge P.: Dansk foreningsret foreskriver
vor fremgangsmåde. Helge orienterede
kort om emnet.

.Kong Knud spurgte til 20% reglen for ud-
lændinge, og om evt. bestyrelsesposter.

Guzzi-Flemming forklarede at det var et
forslag fra et svensk medlem, og be-
grundede det.

Erling fortalte, at hvis Knud havde læst
hele forslaget, havde han set at bestyrel-
sen skal være dansk, efter forslagets tekst.

Verner Olsen: Vis bestyrelsen og Jer selv
det hensyn, at tro på, at det vi har fore- ,

G

slået, er i alles interesse (Især refercn-
tens).

"Lauge": 60 svenske medlemmer kunne få
valgt den bestyrelse de ønskede.

Forslaget til vedtægtsændringerne blev
enstemmigt vedtaget.

Guzzi-Flemming bad om eu afstemning
for bestyrelsens beslutning i sagen om
husdyr ved træf.
Der blev ikke foretaget afstemning, men
generalforsamlingen gav sin opbakning.

6. Valg af kasserer og kasserersuppleant:
Anny og John Rasmussen var villige til
genvalg. Efter megen snak om procedu-
ren, gik man over til afstemningen

blandt de tre kandidater; Anny, John og
Olav.

Afstemningen gav følgende resultat:
Anny; 52 stemmer
John; 43 stemmer
Olav; 19 stemmer
Anny og John fortsætter derefter i deres
gamle job.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2
bestyrelsessuppleanter:
Allan, Flemming, LeitMichael og Niels.
stillede op, der var desværre ingen piger
der ville ind i bestyrelsen.
Flemming og Leif blev valgt til bestyrel-
sen, Niels blev l.suppleant og Allan blev
2.suppleant.

8. Valg af en kritisk revisor og en revisor-
suppleant:
Preben blev genvalgt som revisor, Klaus
Brandt blev revisorsuppleant.

9. Eventuelt:
Kvaliteten af Senior-nyt blev diskuteret
meget. Teksten var for lille og svært læ-
selig. Størstedelen af medlemmerne var
tilfredse, man roste redaktøren.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen



og takkede for det nemme hverv.

Helge P. takkede forsamlingen for opbak-
ningen til de nye vedtægter, og for en god
og livlig generalforsamling.

Verner Olsen (referent)

Lidt om kaffemøder på Sjælland.
Som det det måske er gået op for nogle,
er vores kaffemødested, "Taverna" i
Osted lukket. Nu må vi se at finde på
noget andet, og helst et sted som er
centralt beliggende. Der er blevet
fremsat flere forslag og vi har plukket tre
af dem ud, som vi nu vil prøve.

Ekskong Knud har været lidt rundt i det
Midtsjællandske, hvor han har fundet et
lille sted i nærheden af Skjoldnæsholm.
Resultatet af hans observationer er at
finde andetsteds i bladet.

Allan har også lusket lidt rundt, og
fundet noget der hedder "Kongskilde
Friluftsgård", det ligger ved den nord-
vestlige ende af Tystrup sø. Også det er
der mere om inde ibladet.

Mogens Dyhr har foreslået at vi prøver
et lille sted der hedder "Bakkehuset" i
Albertslund. Der kan læses lidt mere om
det inde i bladet.

Hvis der er andre der har konkrete
forslag, så fremlæg dem på vores som-
mertræf, og det vil der blive diskuteret.

Det var vist alt om kaffemøder for denne
gang. Jeg håber vi når frem til en ende-
lig og brugbar beslutning meget snart.

Erling

Et vers af Knud Hansen, oplæst af Kong
Knud på generalforsamlingen.

"Forargelsen"

Med klare enkle tekster fra senjødedommen
vises hvor radikalt forskelligt Jesus ud-
trykker sig i forhold til sin samtid.
Man har f.eks. iden yderliggående sekt, som
holdt til ved Dødehavet i ørkenklosteret,

,fundet tekster som siger, hvem man under
I ingen omstændigheder kunne sidde til bords
med.:
"Ingen halt eller blind eller lam, ikke nogen
der lider af kroniske sygdomme eller er
plaget af kødelig urenhed. Alle skal være
mænd, der åndeligt og legemligt er fuld-
komne. Ingen kvinde har adgang til at sidde
til bords med mænd".

*********

Fra Verner har vi modtaget følgende lille
.'vers, af Johannes Møllehave, som han per-

sonligt synes bedre om.

Man kan ikke forlade sig på alt hvad man
hører - og slet ikke på hvad man ser - især
ikke, når det man ser, kun er noget man har
hørt!

*********

Når vi så er så godt igang med at citere
kendte personer, må redaktøren nødvendig-
vis også komme med et lille indlæg.
En romersk digter, ved navn Seneca, som
levede omkring vor tidsregnings begyndelse,
og som var velbevandret udi det latinske,
har engang sagt.: .
"Errare humanum est", Det betyder,: Det er
menneskeligt at fejle. .
Senere har han tilføjet, også på latin.:
"sed in errore persevarere turpe", hvilket be-
tyder,: men at fremture i fejlen er skændigt.
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1. MØDE MED KLUBBEN
Endelig oprandt dagen, vi havde ventet
på så længe. Den 16. april 1993.
Det var ikke dronningens fødselsdag vi
skulle til, nej vi skulle afsted på årets
første MC-tur. Og vi skulle for første
gang møde seniorklubben, hvor Hans er
blevet klubmedlem, efter nogen tids 0-'

vertalelse.
Hans' nye navneskilt kom med posten
samme dag vi tog afsted, så han var
rigtigt "klædt på",
Det er altid spændende at møde nye
mennesker, og vi så som sagt hen til en
sjov og hyggelig weekend.

Turen startede med pakning af cyklen al-
lerede torsdag. Da Hans kom hjem fre-
dag kl. 15, var jeg næsten i tøjet, og han
kunne hurtigt skifte. Torsdag aften havde
vi studeret landkortet og planlagt ruten.
vi havde været i området sidste sommer
i bil, så vi' vidste nogenlunde hvor det
var.

Efter 3 timers sejlads var vi i Århus, og
kørte derudaf. Alligevel kørte vi for langt
ved kirken til GI. Rye. Vi fIk øje på
skiltene, og så blev det jo let at finde
frem til spejderhytten. Som spejder har
jeg flere gange været på Ryekol, men al-
.tid med tog og bus til hytten.
'Ryefol er et dejligt naturområde, ~g
selvfølgelig skulle vi ligge i telt. Da vi
kom til hytten var der allerede mange
telte opslået - vi troede ikke der var så
mange der ville ligge ude, det var jo
tidligt på foråret.
Vi hilste på et par medlemmer fandt et
sted til teltet, som vi rejste med det
samme for ikke at skulle gøre det i
mørke.

8

Så begav vi os til hytten med lidt kriller
i maven - hvordan ville det mon gå?

Straks vi kom ind, kunne det ses at vi var
nye ansigter.
Med åbne arme blev vi budt velkommen
af Anny som stod i gangen, hun fandt
hurtigt formanden og andre fra
bestyrelsen, som vi blev præsenteret for.
Vi blev budt på kaffe/the, øl og natmad,
og snart gik snakken over bordene.
Der var en dejlig afslappende atmosfære,
vi kunne fornemme at også de øvrige
.medlemmer havcd længtes efter at
komme langs, og snakken gik til langt ud
på natten.

Lørdagsturen til veterantoget gennem
skoven var virkelig dejlig, ligesom det det
var en god oplevelse at køre med toget.

Efter ta'selv frokosten skulle der afhol-
des generalforsamling. Selve dette møde
vil vi ikke kommentere, blot blev der
brugt for meget tid på at konstatere hvor
mange gange der var afholdt int. som-
mertræf!

Efter mødet skulle der igen spises. Der
var ingen "lugt"fra køkkenregionerne, så
vi var spændte på traktementet.
Vi havde også hørt rygter om, at denne
klub sætter pris på god mad. - Og det.
må vi sige ja til. :
Lækkert mad udefra - det er da luksus
så det batter!
God, lækker mad og rødvin er nemlig
også vores favoritter.

Efter omstilling af bordene, pigerne
nettet og omklædt med hjælp fra et



farvekyndigt medlem, kunne vi sætte os
til det veldækkede bord.
Mon der er nogle af pigerne der har
skiftet garderoben ud?

Da den værste sult var stillet, skulle de
nye medlemmer præsentere sig selv, og
der blev budt særligt velkommen til
klubben til hver enkelt med en skål.
God ide, bare ikke når det gælder en
selv.

Resten af aftenen gik med snak, sang og .
dans, indtil jeg blev indfanget af Anny,
der gerne så at jeg/vi skev et indlæg til
bladet.
De er trætte af, at det altid kun er
bestyrelsen der skriver i bladet - dette
også som en opfordring til andre
menenige medlemmer om et indlæg!

Dette er vores indlæg, dog desværre i
sidste øjeblik, selvom redaktøren
henstillede til os alle at indsende det i

, god tid.

Med de nye indtryk blandet op med
"lidt" sprut, fandt vi på et tidspunkt i
løbet af natten vores poser i teltet.

Da vi endelig fik øjne søndag mor-
gen/formiddag var der allerede. fuld
aktivitet på pladsen. Mange var igang
med nedpakningen til hjemturen. Vi gik
til hytten, indtog et morgenmålt~d, og
måtte så også igang med nedpakningen.

Vi skulle på familiebesøg i Låsby, hvor vi
Hk serveret varm oksesteg kl. 12.
Desværre kunne vi ikke spise ret meget,
da vi var godt mætte efter det gode og
hyggelige arrangement I havde stillet på
benene.

KI ca. 15 gik turen videre til Sydsjælland,
og denne gang over Fyn. Vi vil hellere
køre MC end sidde på en færge i 3
timer - det er virkelig træls.

Vi siger mange tak for Jeres kamme-
ratlige og åbne måde at modtage nye

. medlemmer på - det fik os til at føle

. som hørende "hjemme" i klubben.

Vi glæder os til vi mødes på det
, 10. int. sommertræf.

Mange hilsner fra

Hans + Annie
Mern - Sydsjælland

*************

Redaktørens dilemma.

At udgive et tidsskrift er afgjort ingen skov-
tur.
Hvis vi trykker vittigheder, siger læserne vi
er fjollede.
Hvis vi ikke gør det, siger de at vi er for
alvorlige.
Hvis vi snupper noget fra andre blade, er vi
for dovne til at skrive noget selv.
Hvis vi ikke gør det, hænger vi på vores eget
stof.
Hvis vi trykkerhvert eneste ord i alle bidrag,
forstår vi ikke at værdsætte genialitet.
Hvis vi trykker alt, er spalterne fyldt med
bras .. "
Hvis vi ændrer noget i en eller anden arti-
kel, er vi alt for kritiske.
Hvis vi ikke gør det, siger de vi redigerer
elendigt.
Og nu er det stensikkert, at nogen vil sige:
Det her har de snuppet fra en anden kilde.-
Det har vi ogsål

Redaktøren.
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10. internationale sommertræf.

ø KONGELEJREN

O VEJVESERSKILTE,

).11"1

Klubben afholder sit 10. internationale
sommertræf 11-13/6 i "Kongelejren" ved
.Bllinge Lyng, som ligger ud til Sejrebugten
på Sjælland.
Det internationale selskab (vi regner med at
;blive 150-180 deltagere) underholder sig selv
:og hinanden de første 10-12 timer.
.Aftensrnad, natmad og morgenmad er vort
;sædvanlige, høflige og korrekte "Tag selv
;bord" ..
·Der er en enkelt ændring i forhold til vore
sædvarilige træf traditioner. På fællesturen

:om lørdagen spiser vi middag på Bromølle
l.krO, derfor vil aftensmaden være koldt tag
l selv bord.
Efter aftensmaden er der dans til levende

'musik. .
Men ellers er programmet ihovedtrækkene

·det I kender. Lejren er åben fra fredag kl.
· 16:00 til søndag kI•.12:00.

10

KØBENHAVN !

Prisen for dette helt utroligt overdådige
luxusweekendarrangement er så lav som kr.
220,00 hvis man ønsker indendørs overnat-
ning. Ved overnatning i telt betales der kr.
190,00. Træfgebyret betales på vedlagte
girokort. Hurtig tilmelding sikrer indendørs
overnatning, efter princippet; Først til mølle
o.s.v....
Lejren ligger lige overfor diskotek "Pilegår- ,
den".
Lejrens adresse er: Kongelejren

Lyngvej 68
Ellingc Lyng
4560 Vig
tlf. : 53 41 50 04

På gensyn

Inger/ise og Verner



'T'alÅke r Olll Ka. f f e -

Under hjemkørslen
Touringklubbens

efter

generalforsamling
maj kom jeg til

lørdag d. 1.

tænke på,
at sidde og

at det da vist ikke
det ikke er tilkan passe, at

at finde et passende
kaffernødested på midtSjælland.
Nu kan mødesteder af den
karakter jo være mere eller
mindre kedelige, og det kommer
selvfølgelig an på hvad man
ønsker - skal det være billigt
i kroner og ører eller skal
det være pr. o~levet enhed,
altså vil man betale for en vis
herlighedsværdi?

Efter disse kriterier fandt
jeg uden at anstrenge mig
synderligt, frem til at der på
hovedvej i dct første sving
efter Ringsted mod Sorø ligger
ikke mindre end
cafeterialignende madservic~
butikker, hvoraf det ene: "Hos:
Morfar", ihver t f aLd har"
indendørs server1ng til
favorable priser og plads til
ca. 20 - 30 gæster, kaffen er
dr.i.Ji.kellg
f let' t •

og .pr Ls e rne som

nærmere hjemmet tænkte
nærheden af Jystrup må

være noget og det er en
helt anderledes spændende tur.

Bingo. På Skjoldenæsholm er
d~r en kro so~ hedder
"Kudskehuset" (Skjaldenæsvej

Lidt
jeg:
der

140). De af Jer som har set
stedet har sikkert tænkt, at
det er .nok alt for dyrt, og det
var da osse min første tanke,
men da jeg var en smule tørstig,
begav' Jeg mig omkring på stedet
og fandt ud af, at de sandelig
har en overdækket terrasse med
en kiosk ved bagindgangen. Ved
nærmere forskning,. der kom en
ualmindelig sød og køn pige ud
for at. expedere, kom det hele
ned på jorden, og priserne
viste sig rimelige, stedets
standard taget i betragtning:

Kaffe og the l8,-kr
Mild ost 22,-kr

to

Stærk ost
Æblekage/-tærte
Kr ingle
Lagkage'
Choko lagkage
ØL 18,-kr
Vand 12,-kr

men sådan noget pyha drikker

26,-kr
16,-kr
12,-kr
16,-kr
20,-kr

vi. vel ikke?
Skjoldenæsholm ligger i et

meg e tj<uperEH og smuk t
.skovklædt område ikke langt. fra
"Lerbjergcen teret"-'" hvor' vi;
havde e~ af vore træf for ikke
længe siden og ca. 6 km fra
h~vedvej i Ortved og gennem
Jystrup. Det
på Sjælland
anbefale

er meget centralt
og jeg vil gerne

en nærmere
overvejelse, men der er jo så
mange smukke steder, det er,
bare med at finde dem!
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Kongskiide Friluftsgård.

Ovennævnte sted ligger ved Lynge
Eskilstrup ved den nordvestlige ende af
Tystrup sø, nogle få km. syd for Sorø.
Stedet er en gammel herregård der er
indrettet som traktørsted med en almin-
delig krostue og noget mere cafeterie-
agtigt kaldet "Møllestuen".
Der kan man få et stort tag selv kaffe-
bord for 45 kroner, men vil man nøjes
med lidt mindre koster kaffe alene 12
kroner, bolle med smør 13 kroner,
kringle 13 kroner og lagkage 15 kroner,
så priserne er ikke skyhøje.
I forbindelse med stedet er der anlagt
nogle stier rundt om en lille sø, hvor
man, om man skulle føle for lidt motion,
kan gå sig en tur.
Men prøv selv stedet, og vurder om det
måske skal være vort fremtidige kaffe-
mødested.

Allan.

*****************
Efterlysning.

Bestyrelsen efterlyser et par stofplakater, ca.
1m x 1m, med klublogoet påmalet i farver.
Disse effekter har befundet sig i klubbens
eje, men nu aner vi ikke hvor de er. Kan
nogen af medlemmerne, evt. tidligere træf-
værter, komme med oplysninger som kan til-
vejebringe ovennævnte, vil bestyrelsen være
taknemlig.

P.b.v.

Erling
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Bakkehuset ved Albertslund.

På Borgmester Hans Nielsensvej, en
sidevej til Vridsløsevej i Albertslund,
·ligger et sted som hedder "Bakkehuset".
Det er et cafeteria med moderate priser,
så små at alle kan deltage. Kaffe koster
7 kroner æblekage koster 12 kroner, så
man bliver da ikke ruineret af at blive
beværtet der.
Stedet er beliggende i det kunstigt
opførte rekreative område syd for den
gamle Roskildevej. Her er et stisystem
rundt i området, hvor der også er anlagt

.et kunstigt "bjerg", samt nogle kunstige
søer.
Se i kalenderen hvornår vi arrangerer
kaffemøde på stedet, og prøv det.

Mogens Dyhr.

*****************

- Du må da ha' en fornemmelse - Hvad er
det, dine forældre ikke bryder sig om ved
mig?



KLUBTUR TIL "VILLA L8WENHERZ"

Som omtalt i sidste nummer af Seni-
or Nyt, har vi også i år en lille
klubtur til L8wenherz.
Mange af medlemmerne kender stedet,
men for de som ikke har været der
før, kommer her lidt info:
Villa LBwenherz ligger i Lauenf8rde
(med Beverungen på den anden side
af floden) i et meget smukt land-
skab vest for Kassel. Afstanden
fra landegrænsen er ca. 450 km.
Stedet er en gammel rigmandsvilla
fra forrige århundrede, som er kø-
bt af familien Pironi og indrettet
til pensionat for motorcyklister.
Villaen har en fortrinlig bar og
andre opholdsrum, og indkvarterin-
gen sker normalt med egen sovepose
i køjerum, men der findes også
nogle dobbeltværelser, med lagner
på sengene, desuden er der for vor
klub mulighed for at campere i ha-
ven, men der må ikke laves "åben
ild på stedet"

er følgende
33 DM
22 DM
15 DM

er pr. person pr. dag
overdådigt morgenbord.

Prisen for overnatning
dobbeltværelse:
8 køjesrum:
telt:'
alle priser
og incl. et

'Da turen er den sidste weekend i ,
august (27-29/8), er der travlt på

:stedet, det betyder at vi skal
'tilmelde i god tid for at være sik-
'ker på at få en plads indendørs,
derfor skal Leif Kjøl have til-

:melding allerede den. 20 Maj, ved
tilmelding aftaler man betalingen

~med ,Leif. Tilm. på 86 22 51 40

Der er som vanlig ikke noget egent-
lig program, men vi plejer jo nok
at få ~iden til at gå ••••••••••

Primo august fremsendes liste med
navne på tilmeldte samt kortskitse
over Villa L8wenhertz beliggenhed,
man kan så selv aftale evt. sam-
kørsel. (Det lovede vi og~å sidste
år, men i år gør vi det) Hva'bal ••
Vi ses i LBwenherz.

,Helge P.'

MINITRÆF -,GRISETRÆF 25-27/6

Jørgen Sigård oplyser at den påt~k-
te udflugt til Hancock Bryggeriet
ikke kan gennemføres da bryggeriet
ikke "ikke tager imod""lørdag d.26/6
Men tæt ved Jørgens bopæl findes
nogle gamle kalkgruber, så måske vi
kører en lille tur og kikker på dem
i løbet af lørdagen.
(Yderlige opl. se sidste nr. af S.N)
Tilmelding senest søndag d. 20/6 til
Jørgen tlf: 97 53 56 63 eller til
Åge tlf: 97 53 86 52

•Jørgen Sigård Ajstrupvej 3
7840 Højslev
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~
SENIOR MC DANMARK

Ny og større skrift i bladet.
Her er så det første blad med en lidt
større og tydeligere skrift end tidligere.
Der er dog enkelte artikler som ikke er
ændret i forhold til før, men frmover vil
vi bestræbe os på at at gøre hele lay-
outet mere ensartet. Det har denne gang
ikke været muligt på grund af tidspres-
set.
Jeg håber at vi vi hermed får et et bedre
og mere læsevenligt blad.
Som I ser er der i dette nummer ingen
billeder. Der har ikke været indsendt
nogle, så derfor.
Lad mig få reaktioner, positive og negati-
ve, som så vil blive vurderet seriøst.

Redaktøren.

HAGBARD

Ny adresse

241-52 Marius Ranch Christensen
Højbjergvej 34, Seest
6000 Kolding

Nye medlemmer

263-53 Jytte Lis Rasmussen
Strandgårdshøj 14
8400 Ebeltoft
GL 1000jEML GT

184-53 Trisse Kristensen
Vedstedkærvej 8, Birkeise
9440 Åbybro

253-53 Lene Kristensen
Lyngvænget 31, Glyngøre
7870 Roslev
97731448
Honda CBX 550

Velkommen iklubben, håber vi kan leve
op til Jeres forventninger.

*************
-Beder I bordbøn hjemmeHos Jer?
-Nej, det behøver vi ikke, min mor er
dygtig til at lave mad.

*************

1 L.



Nyt fra kassereren!

Ved forårs træffet i Rye d. 16-18 april
1993 deltog 70 medlemmer. 38 valgte at
benytte de udendørs faciliteter med valg-
mulighed for at undgå naboens snorken
ved at flytte sig tilpas langt væk. 30
valgte at sove inde. Nogle deltog kun i
generalforsamlingen, og et par nye
medlemmer kom for at se os an, og
velkommen til dem, og så håber jeg at vi
svarer til forventningerne.
Vi havde et underskud på træffet på kr ..
1400,00. En del kom af at Brugsens øl
kostede kr. 147,00 pr. kasse, og så mang-
lede der en del kroner i øl- og vandkas-
sen. Det var så meget at det ikke kan
skyldes helt almindelige regnefejl ved
køb af flere genstande på een gang.
Flemming er gået i tænkeboks med dette
problem, da ingen kan være tjent med at
nogle få gerne vil have deres træf godt-
gjort på denne måde.
Det er så billigt i forvejen , når man
tænker på at hyttelejen er kr. 5200,00 og
skal betales af de medlemmer der delta-
ger i træffet.
Regnskabet ser sådan ud:

Hytteleje pr. person: kr. 74,50
Varm mad pr. person: kr. 70,00
Kold mad og kaffe pr. person: kr. 57,00

lalt pr. person: kr.201,50

'Alle kan så se at et træfgebyr på hen-
holdsvis kr. 185,00 og kr. 155,00 slet ikke
rækker. Resten skulle så fortjenesten på
øl, vin vand og spiritus så gerne dække.
Der var et forbrug på 549 øl, svarende til
ca. 7 stk pr. næse, 133 stk. guldøl, sva-
rende til ca. 2 stk. pr gane, 1 vand, Y:zfl.
vin og ca. 1V2 skarp genstand til hver.

Vi er i øjeblikket 165 medlemmer, for-
delt på 127 "hele" og 16 "halve"danskere,
samt 19 "hele" og 3 "halve" svenskere.
Men der kommer stadig nye til og nogle
gamle dukker også op ind imellem.

Undertegnede' blev genvalgt som kasse-
rer på generalforsamlingen, til oriente-
ring for dem som ikke var tilstede.
Så l skal stadig trækkes med mig de næ-

~ ste 2 år, hvis der ikke sker noget meget
dramatisk, så som at det lige pludselig
ikke er sjovt at køre på motorcykel mere,
ellers kan jeg ikke se anden grund.
Hvis l ønsker bluser i en bestemt stør-
relse til et træf, så noter det på giro-
kortet. Vi tjener ganske lidt på dem,
men det bliver ædt op af portoen når de
skal sendes.
Så derfor; Køb/bestil bluser til et træf.

Dette var ordene for denne gang, og
husk så lige at tilmelde Jer senest 14 da-
ge før træffet. Ved afbud senest onsdag
før træffet, får l gebyret retur. Uden af-
bud intet gebyr retur.

Kassereren.

*****************

Forsiden.
Dette er ikke en reklame for antirynkecre-
me. Rent faktisk så vores formand sådan ud
efter 1 uge i England, i regn og mudder.

Næste nummer af Senior-nyt
Udkommer midti september. indlæg til bla-
det skal være redaktøren i hænde senest d.
20. august.

15



5r~NIOR-MC arrangementer 1993_

• angiver at der er tale om egne arrangementer.

14·1(;/5: EJmertræf ved Holstebro.
Info: Helge P.

• 16/5 : Kaffemøde på Borbjerg Mølle ved
Holstebro. Kl.: 14,30
An.: Niels GIerup & Guzzi-Flemming.

• 16/5 : Kaffemøde på Hedebo Camping mel-
lem Fr.bavn & Sæby. Kl.: 14,00

* 16/5 : Kaffemøde på Kongskiide friluftsgård
ved Sorø. Kl.: 14,30

22-23/5: Teltweekend på Touring Camp'en på
Djursland.
Info: Helge P.

28~30/5: MCfC Festival i Jels ved Kolding.
Info: Helge P.

*.28-30/5: Indianertræf i Kindvig på Sjælland.
Arr.: Ole Christensen.

* 4-6/6 : "Minitræf" ved Billesholm nær Hålsing-
borg i Sverige.
An.: Christel/Christer & Bo/Gunilla

4-6/6 : SMCN, Landsmødetræf på Kinsarvik i
Norge.
Info: Leif Kjøl.

* 11-.1.)/6: 10. Int. Sommertræf i Kongelejren på
Ellinge Lyng, i Nordvestsjælland.
Arr.: Verner Olsen.

11-13/6: SMC Årsmøde ved Mariestad iSverige
Info: Leif Kjøl.

1< 1.3/4::Kaffemød<! i Kuskehuset ved
.:Skjoldnæsh~lm: Kl.: 14,30
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* 25-27/6: Grisetræf hos Jørgen Sigård ved Skive.
Arr.: Age & Jørgen.

8-11/7 : Int. Sommertræf hos Four Stroke-Club,
Zlin i Check Republic.
Jnfo: Leif Kjøl el!. Christer Brobcrg.

10-11/7: Teltweekend på Touring Camp'en.
Info: Helge P.

:> 11/7 : Kaffemøde i Bakkebuset ved
Albertslund. Kl.: 14,30.

• 20/7 : Kaffemøde på Hedebo Camping
mellem Fr.bavn & Sæby. Kl.: 14,00
Arr.: Ib Månsson.

* 24/7-7/8: Klubtur til Wales med belgierne.
Arr.: Helge P.

• 15/8 : Kaffernøde på Kongslcilde friluftsgård
ved Sorø. Kl.: 14,30

* 13-15/8: "Minitræf" ved Nåssjo I Sverige.
Arr.: Dick Jonssen

21-22/8: Teltweekend på Touring Camp'en.
Info: Helge P.

* 22/8 : Kaffemøde på Hedebo Camping
mellem Fr.bavn & Sæby. Kl.: 14,00
Arr.: Ib Månsson

* 27-29/8: Klubtur til Villa Lowenherz ved
Lauenforde nær Kassel iTyskland.
Arr.: Helge P.
Info + tilmelding: Leif Kjøl.
.',.

31/8 : Bakken lukker.
Mødested: Hjørnrt af Nørrebrogade og
Jagtvej. Kl.: 18,30
!nfo: Verner Olsen

4-5/9 : SMCN, Rjukantræffet i Norge
Info: Leif Kjøl.

* 12/9 : Kaffemøde iKuskebuset ved
Skjoldnæsholm. Kl.: 14,30

24-26/9: XXXX+Træf ved Groningen i
Holland.
Info: Leif Kjøl.

* 1-3/10: Efterårstræf i Alsborg, Fynshav på Als
Arr.: ?
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Redaktørens
spalte

Vores sommer-
træf er nu lagt
bag os. Det var et godt arrangement
med mange deltagere, såvel danskere
som udlændinge. Der var dog noget som
ikke var helt så godt som det burde
være, nemlig at et par af vore hollandske
venner blev afvist ved den danske grænse
i Rødby, fordi de havde tilladt sig at
medbringe en anhæger tilkoblet motor-
cyklen. Dette har fået mig (og Jørgen
Kjær) til at undre os over hvad alt det
nu skal betyde.
J eg har derfor undersøgt om der nu også
er lovhjemmel for at afvise motorcykler
med anhænger ved den danske grænse,
og det er der faktisk. Jeg fik derfor fat i
den danske færdselslov, og kontaktede
også trafikministeriets færdselssikker-
hedsafdeling.
l færdselslovens § 70 stk.1 står der
skrevet: Til motorcykel og knallert må
ikke kobles påhængskøretøj. Det er
ganske vist, men del gælder jo for dansk
indregistreret motorcykel.
Trafikministeriets færdselssikkerheds-
afdeling sendte mig så justitsministeriets
bekendtgørelse nr. 504 af 22. juli 1987.
Heri står der i kapitel 1, afsnit 1, § 3
skrevet: Bestemmelserne i færdselsloven
om tilkobling af påhængskøretøj og side-
vogn finder tilsvarende anvendelse på
udenlandske køretøjer. Udenlandsk mo-
torcykel og cykel må dog være tilkoblet
sidevogn, der er anbragt til venstre for
motorcyklen og cyklen.
fortsætles pli side 4



Formanden skriver.
Sæsonen på motorcykel er vel"nu v~d'
at være forbi for de fleste af os
det blev til et solrigt forår, og'en
rigtig dansk sommerrsom vi kender
dem bedst, d,v,s, rusk og regn men
også enkelte dage med godt vej;.
Klubbens 10. Int. sommer træf i Ods-
herred forløb uden de store problem-
er, dog kneb det om fredagen med at
holde øllet koldt nok (vi havde et
el-svigt til kompressoren), og der
var også et lille kiks under lørdag-
ens fællestur, da ca. halvdelen af
deltagerene "blev væk" på et tids-
punkt, men ellers var det vist et
ganske godt træf, har i øvrigt kun
,fået positive tilbagemeldinger, og
hermed en tak til alle de som gaven
hånd med ved træffet.

Der har som vanlig været rigtig man-
ge aktiviteter i den forløbne sæson,
og det er bare skønt at så mange har
haft lyst til at deltage i såvel
inden- som udenlandske arrangementer.

Apropos udenlandske arrangementer
så gik vores klubtur sammen med v~re
belgiske venner fra Houtland Motor-
sport godt, vi havde nogle hyggelige
dage sammen i Wales, og næste fælles-
projekt (som det ser ud lige nu) bli~
ver sikkert en klubtur til Yorkshire
Dales i England i sommeren '95 det
k o 'unne sa gi' anledning til at se/gen-
se dette dejlige land med deres helt
pragtfulde MC veje, men det vender
vi tilbage til på et senere tidspunkt.
Vedrørende den resterende del af sæ-
sonen, så er der endnu nogle få ar-
rangementer tilbage i kalenderen for
i år, og stadig mulighed for at tril-
le en lille tur i efterårets farve-
pragt, der er nogle få kaffemøder i
~åvel jylland som på sjælland, og
arets sidste træf holder vi i "Als-
borg" på Als i dagene 1-3/10.
Som noget nyt slutter vi på sjælland
sæsonen af med en "Løvfaldstur" med
efterfølgende spisning på Cafeen i
HvaIsø den 17 oktober (omtale andet
sted i bladet).

Vedr. vores næste vintertræf, så
bliver det i Silkeborglejren i Ebel-
toft i dagene 18-20/2'94, i den for-
bindelse kan det måske interessere
at Fregatten Jylland her midt i sep-
tember påbegynder opsætning af ræer
og skulle være helt færdigrestaure-
ret midt i april '94, så for skibs-
interesserede vil der måske være
'mulighed for at kikke på det næsten
færdige resultat.
Til sidst et par ord fra den mere
alvorlige afdeling, to af vore gam-
le medlemmer har været igennem deres
uigenkaldeligt sidste sving, Jørgen
Kibsgaard døde i maj, efter længe-
re tids sygdom, klubben sendte bloms-
ter og en sidste hilsen til hans
begravelse.
Og ved sommer træffet oplyste Jørgen
Møller at en anden af vore gamle
medlemmer er afgået ved døden engang
i april måned. Det drejer sig om
Viggo Boldt fra Ålborg.
Tilfældigt var Viggo den første per-
son jeg mødte fra klubben, på sin
CX 'er kørte han ombord i Maren Mols i
Ebeltoft få minutter før afgang en
kold og blæsende novemberdag i '88,
han begyndte straks at banke næver,
hvorefter han gik igang med en mad-
pakke, jeg faldt i snak med ham og
inviterede ham med op i matrosmes-
sen hvor jeg fik noget varm mad og
kaffe i ham. Vi fik en hyggelig snak
under overfarten, han fortalte at
han nu efter mange år med arbejde,
bil, hus og familie, havde kvittet
det hele, nu var det hans anden ung-
dom og motorcyklen det galdt.

Det blev alså til en kort anden ung-
dom for Viggo Boldt, men forhåbent-
lig en god tid!

De blev begge 59 år.
Det er aldrig rart at blive mindet
om døden og hvor kort livet i grun-
den er, men uanset hvor stramt man
holder "rullen", så er vi jo alle
sikre på at blive "indhentet" på et
eller andet tidspunkt!
Helge P. 3



Efterårstræf 1.-3. oktober

Endnu en MC·sæson er ved at nærme
sig afslutningen, men der er dog stadig
:lidt at se frem til, f.eks. vores ef ter-
'årstræf, som i år holdes på Als.
'Lejrens adresse er:

Alsborg
Naldmose 15

Fynshav
6400 Augustenborg

tlf.:74 47 44 39

Træffet åbner fredag k!. 16:00
Prisen er for overnatning indendørs kr.:
190,- og i telt kr. 160,-.
Træfgebyret bedes indbetalt til kassere-
ren på giro senest 14 dage før træffet.
Med håb om et godt træf, hvor somme-
rens mange oplevelser kan diskuteres
med vennerne i den sædvanlige hyggelige
og afslappede atmosfære, byder jeg her-
med velkommen.

Med venlig hilsen

Thorvald, (ham på Puch'en)
Middelfart. PLsbor-g..

fortsat fra side 2
Det er helt rigtigt ikke tilladt at køre
med påhængsvogn efter en motorcykel i
Danmark endskønt vi har set det utallige
gange, og man har derfor faktisk ret til
at afvise disse "afvigere", men man kunne
.godt ønske lidt mere flexibilitet hos de
danske grænsemyndigheder. men der fin-
des altså paragrafryttere som ikke ville
tillade vore venner at deltage i et godt
træf. ** Beklager **.

Redaktøren.

ØL
Bctyrclscn har vedtaget, at der ved næste
træf indføres et nyt system, for indkøb af
øl, vand og spirituøse drikkevarer.
Dette indebærer, at der for at købe før-
nævnte drikkevarer, først skal indkøbes
et ark med boner. Grunden hertil er at
der gennem en længere periode er kon-
stateret et vist svind i ølkassen, og det
kan jo ikke være rimeligt at medlemmer-
ne, træfdeltagere som ikke træfdeltagere,
skal være med til at betale et svind, som
skyldes den ene eller den anden årsag.
Derfor det nye system.
Ølbonerne distribueres af John Rasmus-
sen og sælges af bestyrelsesmedlemmer-
ne. Delte foregår på følgende måde.:
Man indkøber hos et bestyrelsesmedlem
et ark med boner og for hver genstand
man henter ved drikkevarelageret, læg-
ger man en bon. Der vil være skiltet
med anvisning ved drikkevarerne. Hvis
man har fået indkøbt for mange boner,
kan de benyttes til næste træf, eller de
kan refunderes hos bestyrelsen.
Bær over med os, det er til J eres eget
bedste.

P.b.v. skål!
Erling



Kære Senior klub

Tak for det tilsendte blad og de nye
regler. Jeg syntes det er godt at klubben
har fået nogle regler, så der ikke er tvivl
om hvordan klubben er og hvordan
klubben skal køre. De nye regler er
derfor meget velkomne, dog har jeg
nogle kommentarer.

§4 stk.6
Jeg mener at man begår en fejl. Har
man betalt kontingent er man lovmæssigt
medlem af klubben og kan derfor ikke
fratages stemmeretten ved generalfor-
samlingen. Det vil være udemokratisk,
og MEGET forkert. Det eneste krav
man kan stille er, at kontingentbeta-
lingen har fundet sted når generalfor-
samlingen er påbegyndt. Normalt vil man
vise sin kvittering ved indgangen.

§3 stk.4
Dette bør nok forklares nøjere. Det
'virker lidt uoverskueligt, og er vel også
meget svært at administrere.

Ved indførsel af nye regler, specielt når
der som her er lavet en næsten total
ændring, vil der altid være små justerin-
ger.

I forbindelse med debatten (se forman-
dens indlæg, blad nr.2 side 3), om hvor-
vidt man bør, kan eller ikke skal komme
på andet end MC på vore arrangemen-
ter, vil jeg gerne give udtryk for min
holdning: Ved alle arrangementer som
afholdes af en MC-klub eller MC-fore-
ning, skal man selvfølgelig komme på sin
MC, dog må generalforsamlingen være
undtagelsen.

Derfor vil jeg anbefale at man flytter
generalforsamlingen væk fra et arrange-
ment som forårs træffet. Som før nævnt
har man sin fulde ret til at deltage i
generalforsamlingen når man er medlem,
'hvilket man er når man har betalt kon-
;tingent. Det kan derfor ikke være et
kriterie at man skal komme på MC.
Min holdning til generalforsamlinger er,
at det er et forum hvor man diskuterer
klubbens struktur og fremtid. Det er det
væsentlige. Det er ikke væsentligt at
afholde træf eller gilde og generalfor-
samling samtidigt.

Det er også min holdning at når man har
betalt sit kontingent, har man ret til at
deltage i alle klubbens aktiviteter. Derfor
er edt ikke rimeligt at der er begrænset
deltagerantal til vores internationale
træf. Hvis træffene bliver for store, må
man tage stilling til om vi vil afholde
internationalt træf eller yde service for
ALLE de som kommer. Hvad vil man
gøre når "toppen" er nået? Man vil vel
ikke afvise medlemmer ved indgangen til

'træffet fordi træffet er fyldt!!!

At afholde træf er en stor opgave, og det
kræver at medlemmerne hjælper til. Til
forskel fra andre træf er vores træf vel
ikke besværlige at afholde, når vi alle er
g;amle MC-ere og derfor besindige.

Forøvrigt er det vigtigt i omtalen af vort
-internationale træf, at man ikke skriver:
."... men ellers er programmet i hoved-
trækkene det I kender ...". Den går ikke.
Er træffene da kun for dem som har
været der før???
Med en landsdækkende klub er det
vigtigt ikke at informere "på lokalt plan
til de indviede".

5



Nu er der nok nogle der spørger om
hvem jeg er, og hvor jeg har min er-
faring fra, og på hvilken baggrund jeg
udtaler mig på.

Så her til slut vil jeg lige præsentere mig.
Jeg hedder Knut S.Langmack, 47 år
gammel. Jeg er medstifter, sammen min
kone og et par venner, af Harley-Da-
vidson Club of Denmark for snart 17 år
siden. Vi er i dag 1200 medlemmer. Jeg
har været formand for klubben i 16 år
og min kone har været sekretær fra
klubbens start og jeg har opbygget vore
nuværende "Love & regler". Til daglig er
jeg tillidsmand på Briiel & Kjær.

J eg har været med til at lave et hav af
træf, internationale som nationale, her-
iblandt to "Superrally" hvor deltagerantal-
let var fra 800-3000 deltagere .. Vi har
årligt 4 internationale og 1 nationalt træf
med 300-800 deltagere.

J eg håber I tager kritikken positivt, da
den jo er et tgn på engagement og inter-
esse for klubben. Vi ses til træf.

Med venlig hilsen

Knut S. Langmack

TI-race iAnnisse.

Der bliver i år ikke kørt TI-race i
Annisse i Nordsjælland, som det var
.planlagt allerede sidste efterår.
Arrangørerne håber at kunne vende
tilbage med den cncstående begivenhed
.igen til næste år.

Erling.

DØDSFALD

For nogen tid siden mistede vi et af vore
længstværende medlemmer, idet Jørgen
Kibsgård, kendt som BMW-guruen, er
død.
Jørgen og jeg lærte, som en del andre,
hinanden at kende via telefon. I 73 skulle
jeg bruge nogle stumper + lidt gode råd
om monteringen, og en af mine venner,
som selv er fra de kanter, fortalte at
Jørgen Kibsgård helt sikkert ville være
behjælpelig. Lidt betænkelig, der er jo
langt fra København til Nykøbing Mors,
ringede jeg, og det blev den første af en
lang række telefonsnakker, der osse kom
til al handle om andet end motorcykler.
Jørgen havde lidt viden om mange ting,
og vidste stort set alt om BMW-motor-
cykler. Han kunne huske de mest fanta-
stiske dctaljer,- f.eks. havde vi ved denne
klub' s start på camp'en i Als, ikke set
hinanden før, men da Jørgen ankom
lokaliserede han mig via min MC, som
dengang, bortset fra et par eksotiske
lydpotter og et andet styr, var ren stan-
dard - jo for jeg var den eneste han
kendte til, der lige havde den kombina-
tion.
Jørgen var uhyre hjælpsom og menne-
skelig. på vores sommerferietur i 89
opdagede jeg, at gummibælgen ved mit
kardanrør var revnet så olien løb ud. Det
var i nærheden af Nykøbing, så Jørgen
fik besøg. Desværre viste det sig at være
værre, idet det var kardanakslen der var
årsag til miseren. J ørgen sagde: Du er
heldig. A har lige jen der har kørt
meeeget lidt, og du ka jo sjel skrue, for
a har en tid, men a skal nok hjælpe dig.
- Hele dagen lå jeg så udenfor Jørgens
værksted for at skille halvdelen af MC-
en ad og samle den igen, hvilket ikke var
helt nemt, idet de nye dele ikke helt



passede til min model, men Jørgen kend-
te et maskinværksted, som han fik til af
flere omgange at tilpasse delene, så til
sidst da klokken var bleven over 12
'midnat var BMW-en klar, men vi skulle
med færgen i Frederikshavn tidlig næste
morgen, så hvor skulle vi sove? - Ved I
hvad? sagde Jørgen, det sådan en grim
vejr, I må heller komme med mig hjem
og sove på mi stuegulv. -Inden vi kom i
.poserne skulle vi da lige have en kop
[kaffe og en ostemad, og mens vi spiste
'den, spurgte jeg hvor mange penge, han
skulle have. -Nu må I heller hold som-
merferie først, for en kan jo aldrig vide
om der sku' komm nogen uforudsete ud-
gifter, så kan a altier få nå peng når I er
kommen hjem igen. -Vi prøvede selvføl-
gelig på at liste af (ved Y2-femtiden)
uden at vække Jørgen, men nej - vi skul-
le .ikke prøve at stikke af uden at sige!
farvel, og så skulle vi da lige have en kop
kaffe og køre på.

! Engang spurgte jeg hvorfor han så gav-
mildt delte ud af sin tekniske viden og
helt ulønnet fortalte om sine "fiduser". Jo'
ser du, sagde han, på den måde kan vi jo
holde liv i nogen cykler der ellers ikke
bliver holdt igang, og så kan a jo altid
tjene lidt på æ reservedele. - Det var en
indstilling man godt kunne ønske sig var
noget mere udbredt.

Da vi i sin tid skulle til Venø og general-
forsamling, måtte jeg igen trække på
Jørgens store hjælpsomhed. Et maskinu-
held gjorde, at BMW'en kun gik på een
cylinder, så jeg ringede til Jørgen og fik
lov til at komme om søndagen og hente-
/skrue en vippearm, for Jørgen fik nok
ikke tid til at holde fri og komme til ge-
neralforsamling. Efter de ceremonielle
handlingers succesfulde afslutning, var

der telefon til mig. Det var Jørgen som
lige ville sikre sig, at vi ingen steder,
kørte, for han kunne vist lige klare og
komme over med den her dims, og tænk
hvis der skulle gå mere i stykker, og me-
kanikken havde da heller ikke godt af
det- - -1

Sidste gang jeg så Jørgen var ved MC-
udstillingen i Århus i foråret 91. Jeg
havde sat mig op på den dengang helt
nye Honda ST 1100, og mærker pludse-
lig et ryk i armen mens en velkendt
stemme sagde: Den ka du godt se og
komm nier å - det er slet ett nåed for
dig. -Da jeg vendte mig om så jeg en
noget lettere Jørgen end jeg var vant til,
og på mit spørgsmål svarede han, at han

'havde lungekræft, hvilket han fandt ret
ironisk eftersom han aldrig havde røget
eller gået med piger og kun havde druk-
ket ganske lidt øl - humøret havde han
ikke mistet. Vi talte sammen i telefonen
nogle gange siden, men efterhånden blev
det sværere og sværere at træffe Jørgen,
tilsidst ville han helst have at man skrev

itil ham.

Et af de mest hjælpsomme mennesker
jeg har kendt, er nu ikke mere blandt os.
- Æret være hans minde.

Knud.
, _ ..

Det har de gjort så mange gange
før, & de gør det nok igen-

Tak til Indianeren s: "Konsortiet
Kindvig" for et godt træf d. 28-30 maj, et
skoleeksempel (ha-ha) der fortjener &
tåler gentagelse.
Hilsen til alle der deltog.

MILTON-
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Den nye bestyrelse.
Her er så det først offentliggjorte foto af den nye bestyrelse som blev valgt på
generalforsamlingen på "Ryekol" ved GI. Rye i foråret. På billedet ses fra venstre: .
Redaktøren, Erling Christjansen. Kasserersuppleant John Rasmussen. 2.den suppleant
Allan Rasmussen. Næstformand Flemming Christensen. Kasserer Anny Nielsen.,
Formand Helge Pedersen. Bestyrelsesmedlem Leif Kjøl. Lste suppleant Niels GIerup. :
Bestyrelsesmedlem Verner Olsen. Behandl disse mennesker godt, og de kan holde i
mange år endnu.

"'X &R 06-r OP, t;/CUt.6
- HV~Io<, OEf,v.Of.li? Io<Of-!IAf3.1Z
fØR""T Ilt- MØU&. FXrz FØ~T f-..:o...::......c--i

MAt-5-rr
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Til Senior-nyt.
Som nyt medlem vil jeg gerne bringe
dette lille indlæg for at præsentere mig
.selv.
Jeg hedder Peter Thomsen, er 45 år og
er far til tre piger.
Jeg har kørt motorcykel siden mit 18. år,
og min kone siger at jeg nu har fået min
sidste motorcykel, en BMV RIOOj7 fra
1978.
Jeg er tillige familieoverhoved for en en
udpræget motorcykelfamilie.
Der er to svigersønner på henholdsvis
Yamaha 1100 og Honda 750, samt en
datter på en Honda 400. Så jeg er rime-
lig bekendt med miljøet.
Jeg ser derfor frem til mangen en for-
nuftig motorcykelsnak i de næste mange
sæsoner ved SMC-Danmark arrange-
menter.

Med venlig hilsen

Peter Thomsen
Nørrevang 3, Vejrumbro
8830 Tjele.

[Midt i maj var 14 mand fra
[Seniorklubben draget til
'Elmer-træf ved Holstebro.
Det var en "lidt anderledes"
måde at holde træf på end
vi praktiserer, Men en hyg-
gelig weekend i godt sel-
skab.
På billedte ses fire af "de
gamle" igang med en af ak-
tiviteterne, at "trille bil".
Helge P.

Førerpladsen i veterantoget
som vi kørte med ved vores
forårstræf.

9



ENGLAND RUNDT I FORÅRET '93.

Vi var 9 mand fra klubben som del-
tog i Touringklubbens Jævndøgns-
træf på Djursland midt i marts. Det
var noget af en kold og barsk affæ-
re, men trods blæst og kulde var
der vel ca. 80 til 100 telte slået op
på pladsen. Med så mange mennesker
var der kun plads til højst 1/3 in-
dendørs, men det lod ikke til at
bekymre nogen, der var også nogle
af de komplet gale primusfolk, som
lige havde været til primustræf i
Norge, de syntes at det var bare
alt for varmt, og de var selvfølge-
lig også at finde blandt dem som
sad ude hele natten og drak Gammel
Dansk foran deres telte. Onde tung-
er påstod at de var stivfrosne og
derfor ikke kunne komme ind i telt-
ne. Efter denne weekend mente Bent
Maysfelt og jeg at vi var hærdede
nok til at starte ud på en tur Eng-
land rundt de to første uger af ap-
ril. Det var min datter Marlene som
var i besiddelse af en billet til
England,der var vores sponsor.

Hun havde i nogen tid snakket om at
begynde at køre motorcykel, og jeg
havde det i tankerne, at en tur
rundt i bjergene i Lake District og
Wales på denne tid af året nok kun-
ne tage pippet fra hende (og enhver
anden) •

Jeg startede med at holde ind i Ebel-
toft for at samle Marlene op, hun
havde ikke prøvet at køre med før. 'sa hun tog uden varsel resolut fat
i min venstre skulder og cyklen og
sprang ombord, det var lige ved at
v~ begge måtte en tur i brostenene,
m~n venstre overarm svulmende øje-
blikkelig op til samme støreIse som
Arnold Schwarzeneggers, og da jeg
endelig fik hold på cykel og os
selv, hvæsede jeg ud mellem sammen-
bidte tænder: "det gør du aldrig
mere".
Cykel med bagage vejer 290 kg. +
damens vægt, så det .er ikke.at kim-
io

se ad, når man kun lige kan nå
jorden.
Ved ankpmst Esbjerg, ventede Bent i

·opmarchbanen til Winston Churchill
som skulle sejle os til Newcastle,
vi kom godt ombord, og fik et par
fine pladser til cyklerne, Bent sur-
rede sin fast i skottet, jeg var
lidt mere vanskelig, og endte med
at få en hel bil plads til cyklen.

Efter en stille og .roLig overfart,
kørte vi næste formiddag iland og
satte straks kursen vestpå mod Lake
District, vi kørte tværs over Eng-
land, dog med et stop midtvejs ved
den romerske mur. Turen gik ad A69
til Carlisle, og derfra videre ad
mindre veje til Cockermouth hvor vi
svingede ind på Bs289 som skærer ind
Cumbrian Mountains, vi kørte gennem
Lortondalen, forbi søerne Crumnock
Water og gennem en lille idyllisk
landsby ved navnet Buttermere, efter
Buttermere gik det videre gennem en
barsk og øde bjergdal til Honister

;Pass, turen over passet er med 25%
stigning, så VX'eren får lov til at

'arbejde for føden her, dens max.
drejningsmoment ligger ved 5.500 rpm.
men det omdrejningstal er der slet
ikke behov for trods fuld oppakning
og to på cyklen, den får et par la-
vere gear og 3000 omdrejninger og
farer over bjerget som en mis, det
er bare lækkert med sådan et bund-
træk.

Efter passet går det stejlt nedad
til mere behageligt klima i den skøn-
ne skovomkransede Borrowdal, som vi
følger til Keswick hvor vi beslutter
at slå lejr for natten. Det har væ- ;
ret en dejlig dag med masser af ind- !
tryk, vi har kørt gennem det smukke-
ste landskab man kan tænke sig, det
er ikke uden grund at Lake District
har .ord for at være. et af de smukke-
ste steder i England.

Efter at tunnel teltene var sat op,
fik vi gang i vore bensinbrændere ,
(også kaldet Coleman'en) den stod på



to retter varm mad plus 3-4 krus
varm kaffe mens vi snakkede om dagens

'oplevelser, og inden. længe tørnede
vi ind for natten og faldt hurtig i
søvn. (la timer i sadlen på små bjerg-.
veje, og der er ingen problemer med
søvnløshed).

,Midt på natten begyndt~ det at regne
volsomt, men da' vi stod op ved otte
tiden så vejret '-,rimeligt ud, så vi
aftalte at tage ,en dag mere påstiedet ,
Denne dag gik med at daske rundt og
se på den gamle by samt shoppe lidt,
sidst på eftermiddagen begyndte det
at regne igen (og det forsatte de
næste 12 dage), og vi nåede lige til-
bage til vore telte inden der blev
åbnet for alle sluser.

Campingpladsen som vi lå på, gik
helt ud til søen Derwent Water, og
på et tidspunkt begyndte vandet at
stige rundt om teltene da det sum-
pede område ikke kunne optage al.t;det
vand, ænderne som traskede rundt på
pladsen så ud til at nyde det i ful-
de drag, da vandet stod højest, dyk-
kede de ud kun 4-5 meter fra teltene,
da vi næste morgen tørnede ud, stod
der ca. 5 centimeter mudder i for-
teltet, så man var nød til at tage
støvlerne på inden man stod ud af so-
vekabinen, det var bare muddi muddi.

Da der var et lille ophold i regnen
besluttede vi os for at pakke sammen !
og komme afsted. Da Bent fik tømt sit
telt opdagede han at en rotte havde
gnavet et stort hul gennem hans alu-
underlag og op gennem gulvet i sove-
kabinen, vi var vist lidt rystede,

'og det gav anledning til lidt snak
om ...gårisdagens shopping i byen, i
mange af sportsforretningerne lå der
store slangebøsser i vinduerne, og
på æskerne var der billeder af store
væmmelige rotter, så nu ved vi hvad
folk købte dem til!

Dagen gik med at køre tværs gennem
'Lake District, vi passerede Castle-
'rigg Stone Cirele, der består af 48
store sten opsat, i en cirkel på en

højslette uden for Keswick (sandsyn-
ligvis fra broncealderen), forsætter
gennem et skønt bjerglandskab til
søen ThirImere som er reservoir for
Manchesters vandværker mere end 100

,km. borte, efter et par timer kommer
vi ud til 1'16som tager os sydpå mod
Wales, hvor vi havde tænkt os at til-
bringe nogle dage, efter Warrington
kører vi ad M56 mod Chester hvor vi
tager A55 op langs kysten til Aber-
gele og vælger her en lille skøn
bjergvej A548 til LIanfair Talhaiam
og videre mod Llanrwst hvor vi kom-
mer ned i Conwydalen og kører det
sidste stykke til Betws-y-coed hvor
vi slår lejr (i øvrigt på samme sted
som årets klubtur med belgierne går
til).

Da alt vores udstyr sejlede i vand
:og mudder, stillede vi teltene op
på det sted hvor der var mest luft,
grejet nåede at blive tørt igen og
vi fik tændt Coleman'en og lavet
aftensmad og det blev også til en
lille tur i området inden regnen og
stormen igen satte ind.

Gwersyllrynys Farm Camping Site lig-
ger midt i et.bjergområde, og vi lå
faktisk ved enden af en lang dal, så
når stormstødene startede ude i den
anden ende af dalen så kunne det hø-
res som en dyb buldren og lydniveau-
et steg efterhånden som det nåede op

,til os, når stødene ramte os for fuld
styrke, lød det som når man står på
en ijernbaneperron mens et ekspres-
tog passerer, det var umuligt at rå-
be nabo'en op i teltet 5-6 meter væk.

I
jJeg havde et stykke i Senior Nyt nr:
[I'93 om dette med vinden i disse bjer-
!ge, Bent fortalte senere at han troe-
'de at det var for sjov, men han er nu
kommet på andre tanker.

Da mørket faldt på, lå der fire unge
mennesker i et spidstelt lige foran
os, næste morgen var de,telt og deres
bil væk, om de er fløjet med vinden
eller selv forhalet vides ikke!

(fortsættes på side14)
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Ventetid i Esbjerg Bent og Marlene kikker P-

Bent i typisk tunnelgang

12

Kunstigt vandfald i Elan Vi
Indtryk fra englan



Vor lejrplads i Keswick.~-- ,.,.

e
S turen i foråret 1993.

Stemningsbillede fra Wales
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(fortsat fra side 11)

Om eftermiddagen besluttede vi at ta'
på tur videre ind i bjergene, men da
vi var klar til afgang (Bent havde
bimmer'en igang), og jeg stod for at
svinge mig ombord, så skal jeg love
for at vi fik andet at tænke på, det
satte ind med en masse vind og i lø-
bet af et par minutter var vi vel op-
pe på noget der ligner orkan, vi '
glemte alt om at forlade vores Hille-

Iberg tunneltelte, det blæste så man
dårligt kunne få vejret' , og lige bag

, es .var der et stengærde med et par
, .r~ker pigtråd på toppen, vi så i

iånden at stormen fik revet pløkkene
!op og hele molevitten hænge i laser
i pigtråden, Marlene tog det forbav-
sene roligt, hun kaIdt.eBerrtvog jeg
for et par små kyllinger, men det var
jo heller ikke hendes telt og MC der
stod på spil.
På et tidspunkt var vi bekymrede for
om det var klanånderne fra Glen Coe
som igen havde fået færten af os,
istedet for at vaske undertøj og sok-
ker, havde vi fundet det frem som
stod for udskiftning, og på den måde

,efterlod vi vores mest intime beklæd-
'ningsgenstande som et duftspor ned
gennem landet (og det samme gjorde vi
i Skotland i '91).
Inden mørket faldt på var jeg lige
et smut nede hos Carol (ejeren) for
:at høre om hun skulle have hørt The
weater forecast, det havde hun og hun
sagde: Oh,dear, it's gonna bea littie I

windy tonight, jeg tænkte: hvordan
er det så når det rigtig blæser, og
det fik vi at mærke senere på natten,
lysrnasterne begyndte at knække rundt
omkring og hele dalen var uden strøm
til næste dag, så vi tror at det var
lidt mere end "a little windy".
Efter at vi indtil nu kun havde kørt
i kulde. regn og storm, blev vi
enige om at søge sydpå, hvor vi ?å-
bede at der var bedre vejr.
Turen sydpå gik over et moseområde
i 550 meters højde, et sted så øde
at vi end ikke så et får eller hyrde.

Ved Ffestiniog tog vi A470 som går
hele vejen ned syd på til Cardiff,
vi var heldige at der varen lille
opklaring i vejret, så vi rigtig
kunne nyde den vilde natur gennem
Snowdon naturpark, undervejs gjorde

'vi ophold ved en snack bar for at få
lidt til maven, i England ser de med
mere milde øjne på den slags små
steder man køber en gammel udtjent, .campingvogn, sætter den op pa en
rasteplads, sætter en halv snes sto-
le + nogle borde ind og vupti, man
er nu selvstændig, man kan her købe
chips, små lune retter og kaffe og
the til yderst rimelige priser, den
slags ville blive lukket på stedet
i Danmark (hvad der er synd og skam).
Køreturen sydpå gik over Trawsfynydd

jDolgellau, Llanidloes, Llangurig til
I Rhayader hvor vi slog lejr, det er
:en lille landsby med få hundrede ind-l
ibyggere, men det er også en by med
,14 pub's, så der er travlt når folk
'om aftenen kommer ned fra bjergene.
Campingpladsen lå her i en park midt
i byen, det var vel nok den bedste
plads vi benyttede på turen, og også
den billigste: lE.60p pr. person,
pladsen var tom bortset fra 2 fyre
som havde slået deres telt op, men
hele tiden sad i deres vogn med mo-
toren igang for at holde varmen (der
var kun 3-S graders varme på det me-
ste af turen).
Campingpladsen i Rhayader kan varmt
anbefales, hvis man skulle komme
denne vej forbi, det er en plads
som mange motorcyklister bruger, og
man er her meget velkommen på MC,
Grete og jeg camperede her i '92,
og da vi var ved at checke ind kom
der en hel flok unge folk på gamle
englændere (MC'er) de var klædt i
nitter og cykelkæder,og jeg syntes
faktisk at de så lidt farlige ud,
ejeren må have set mit ansigtsudtryk
for han sagde: Yes, they look ter-
rible, but they are nice blocks, og
vi havde da heller ikke nogen pro-
blemer med dem.



Efter en god nats søvn, sadlede vi
og kørte en tur ind i Elan Vale, et
øde ojergterræn vest for Rhayader,

edet bruges som reservoir for mil-
lionbyen Birminghams vandforsyning.
(Og som det regner i Wales, kan de
da aldrig komme til at tørste).
Vi trillede lidt rundt, og endte ved
et kunstigt vandfald som iltede van-

,det, her faldt vi i snak med to æld~
re ægtepar som i bil var på tur i
området, da de hørte at vi kom fra
Danmark og "gjorde" England på MC
og sov i telte på denne årstid, kik-
kede de noget overrasket, og den ene
udbrød med et glimt i øjnene: You are-
young and strong (vi rettede her r.yg-
gen og var lige ved at sige tak da
han forsatte) and also a littIe stu-
pid! (Hva-ba?) Men han havde da ret
på en måde, det var ikke det bedste
tidspunkt for en telt tur England
rundt, men vi havde så til gengæld
det hele for os selv.
Næste dag gik turen videre sydpå ud
af Wales og tilbage til England via
Severn Bridge hvor vi kørte ad MS
til Bridgwater hvor vi lagde motor-
vejen bag os for at gå på opdagelse
i et område hvor ingen af os havde
været før, vi tog kystvejen A39 som
gik forbi Minehead til Selworthy, en
lille idyllisk landsby hvor alt sta-
dig skulle se ud som "i gamle dage",
da vi kom til stedet viste det sig
at man havde lavet en kæmpeparke-
ringsplads og her kunne man så stil-
le sit køretøj, og mod betaling kom-
me ind i byen, det var bestemt ikke
vores stil, så vi var kun inde og
vende inden vi lagde ,fra kaj igen!
Kort derefter passer'er vi Porlock
.hvor ,vejen stiger "stejlt" op over
Exmoor+bj er'genes skråninger, og det
ivar,en stigning på 30%,.halvvejs op-
pe var vi ved at komme i vanskelig-
heder,da vi kom rundt et serpentiner
sving og opdagede at en gammel Skoda
foran os var gået istå og begyndt at
trille baglæns ned mod os, men vi
var heldige, de fik gang i dyret og
reddede os fra den tort det ville
være at blive kørt ned af sådan en!

Turen over Exmoor-heden var en kold
'og klam affære, vi kørte lige under
det lavt~ngende skydække, og var
glade da vi igen kom ned fra.heden,
til den rene idyl, byen Lynmouth hvor
vi slog lejr for natten, Marlene gik
i bad og Bent og jeg gik en lang af-
tenstur inden det blev tid til sove-
posen.
Næste morgen: op og pakke og videre,
ad A39 som gik gennem den skønne
skovklædte bjergdal bag byen til
Blackmoor Gate hvor vi drejede ud
til llfracombe ved kysten, ifølge,
turistbrochurer var vi nu så langt·
vestpå ved den varme golfstrøm, at '
palmtræerne voksede ude hele året i
haver og parker, det var rigtigt,
men det var hvad vi kalder en turist-
fælde, så vi kørte skuffet videre
sydpå til St.lves hvor vi valgte

:B3306 , en lille bivej som snor sig
langs Cornwalls kyst til Land's End.
Vi kom her forbi flere oldtidsminder

• stendysser og bautasten, det var et
rigtig skønt naturområde og en vej
med en masse skarpe sving, men også
en farlig vej, der er på begge sider

:stengærder som forhindrer enhver
ioversigt, og vejen er så smal at der
flige er 10-15 cm •.mellem gærde og
!biler, så det er med at holde tungen
ilige"i munden plus styrefart.

(fortsættes i næste nummer af Senior-nyt)

Helge P.

I næste nummer vender Helge p, tilbage
med den spændende afslutning på den
farefulde tur gennem England, hvor de
måtte lide så meget ondt, og gennemgå
så forfærdelig mange lidelser, før de vel
hjemme i Danmark kunne konstatere, at
de åndede ved gæller og havde svømme-
hud mellem tæerne.

(bringes med eneret for Senior-nyt)
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Kaffemøde iNordjylland.

Søndag d. 26. september 1993 holdes der kaffemøde i Brønderslev. Vi mødes på
parkeringspladsen ved restaurant "Hedelund", Nørregade 41 i Brønderslev, kJ.:14,00.
Alle er velkomne.

Med venlig hilsen og på gensyn Henning Pedersen, tlf.: 98 82 40 51

Deltagerne fra kaf- .
femødet d. 27/9-92.
Fællesturen, stop
på parkeringsplad-
sen ved udkigstår-
net.

Mølle
Kaffemøde på

Borbjerg Mølle.

Søndag d. 26. september holdes
der kaffemøde på Borbjerg Mølle .. '
I lighed med sidste gang, mødes vi
på parkeringspladsen kJ. ca. 14,30.

Med venlig hilsen

Niels GIerup & Guzzi Flemming.
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L0VFALDSTUR. u øq ~\
Som afslutning på årets kaffemøder i det ~~

.sjællandske, vil vi prøve noget nyt i år. -øl

Med venlig hilsen
Helge P. & Norbert F.
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Nye medlemmer. 271-43 Klaus Tidmand
Dalgas Boulevard 121, 3 tv
2000 Frederiksberg
38346488
BMW R80

264-xx Erik Mikkelsen
Fruerbakken 8, Vorup
8900 Randers
86434432
Triumph Trident T 160 V

265-48 Pcter Thomsen
Nørrevang 3, Vejrumbro
8830 Tjele
866541 79
BMW 100/7

272-33 Bjarne Hajbert
Hanebjælken 9
9380 Vestbjerg
982980 11
Yamaha XV 250

266-49 Karsten Eckardt
Tranebærvej 44
9440 Åbybro
9827 90 27
Honda CB 400 F

272-xx Lien Hajbert
Hanebjælken 9
9380 Vestbjerg
982980 11

Velkommen i klubben, håber vi kan leve'
op til Jeres forventninger

267-50 Henning Nielsen
Remisevej 27
4220 Korsør
53571898
Honda 400 F

Ny adresse.

214-42 Jørgen Borød
Rewej 32
4220 Korsør

268-53 Annie Hansen
Skolemarksvej 16
4735 Mern
53797670

Nyt Telefonnummer.

269-53 Henning Sticper
Tjærebyvej 18
4000 Roskilde

045-44 Allan Rasmussen
Krummerupvej 45
4250 Fuglebjerg
55453238

270-37 Niels Erik Møller
Hånbækvej 22
9900 Frederikshavn
98428878
BMW 60/6

209-51 Leif Kjøl
Toftedalen la
8250 Egå
862251 40
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Noget om bagskærme!

Der findes regler for hvordan næsten alt
herhjemme i kongeriget skal se ud. Delte
gælder selvfølgelig også bagskærmen på
motorcyklen. Det handler jo helt klart
ikke om hvilken farve man kunne finde
på at smøre på den agterste ende af cyk-
len. - Næh, det er længden af skærmen
det drejer sig om. \
Der er nok nogle der synes det ser godt
ud, hvis man kører rundt med en skærm
der stumper lige under nakkehårene, så
bagdækket er synligt i hele sin svul-
mende bredde. Det er bare ikke tilladt
ifølge landets gældende love, og der er
flere eksempler på at "Etaten" har taget
sig betalt for at belære MC-ister om den
sag.
Derfor venner, se på ovenstående lille
tegning og få god forstand af den. Det er
målet 15 cm der er vigtigt at kende, da
.dette nemlig ikke må overskrides.
Jeg har selv kørt med for kort skærm,
hvilket dog også i et enkelt tilfælde er
blevet påtalt, dog uden økonomiske kon-
sekvenser. Jeg monterede derefter en
forlænger så afstandskravet fra aksel til
underkant af skærmen blev overholdt.
Udover at jeg nu kørte lovligt, havde det
så også den virkning, at min topbox nu
ikke blev svinet til med vejsnavs i
regnvejr. Nøglehullet bliver ikke mere
fyldt med skidt og møg. Er nogen
interesseret i at kopiere "opfindelsen" er
man velkommen.

Erling.
i.

(illustration til denne tekst kan ses på
bagsiden).

Noget om Hollændere.

på Seniorklubbens sommertræf d.
11.til 13.6 Deltog en del Hol-
lændere og Belgiere på store
maskiner med anhængere. De fles-
te havde ingen problemer med ad-
gangen til Danmark ,men grundet
anhængeren blev tre af dem
standset af paskontrollen i
Rødby færgehavn, hvor de blev
udspurgt om rejsemål: "Danmark",
svarede de og glædedede sig til
at blive hilst hjertelig vel-
kommen af den rare betjent. De
blev . imidlertid hurtigt klar
over, at de havde begået en
fatal fejl, for betjenten
nægtede dem adgang til konge-
riget, medmindre de lod anhæng-
erne blive stående.
De vidste godt at anhængere ikke
er tilladt i forbindelse med
dansk inregistreret xc, men de
tre der kørte på udenlandsk
registrering, var meget uforstå-
ende, for de havde været i Dan-
mark mange gange uden problemer
og betjenten, der mUligvis ikke
er så god til udenlandsk, kunne
ikke forklare grunden. En af
vore venner, der formentlig kom
i den tro, at Østblokken ikke er
helt opløst endnu, valgte at
returnere med næste færge, mens
de to andre nøjedes med at
returnere anhængerne. De kunne
så fortsætte, men uden camping-
grej , men det er jo kun lille
problem på en campingtur i
forhold til det mærkværdige og

:store danske problem, de lige
'var blevet konfronteret med. Det
skal lige nævnes, at udstyret er
i fuld overenstemmeIse med de
krav, der stilles i deres eget
(EF)hjemland.
Efter at have talt med nogen,
der ved betydligt mere end mig
om de her finurligheder, kunne
forklaringen være, at man er be-
gyndt at følge en ny regel eller
praksis. og at sådant udstyr nu
kun kan medbringes, hvis man
skal til et sted der hedder
"Transit". Jeg har ikke kunnet
finde navnet på verdenskortet,

1 9



men det findes vel et eller·
andet sted og det må vi så gøre
vore udenlandske venner opmærk-
som på, for de skul~e jo n~dig
føle sig uvelkomne 1 vor 1111e
blomsterdal. I
samtidig må vi selvfølgelig gøre
dem opmærksom på den bøde- og
konfiskationsrisiko, der for-:
mentlig er knyttet hertil , hvis
de ikke finder"Transit".
PS: Mine egne ferieplaner er
ændrede og hvis I eller Europas

.paskontrollører. skulle spørge,
'så gæt hvorhen Jeg skal.

.God ferie
nr. 199.

NB: Indlægget bringes også .i
Touringklubbens blad t1l
almindelig skræk og advarsel.

Walzing the roads with Anny

Piger kører bedre - i hvertfald bedre end
høns, og Anny kører lige så godt som
mændene. Jeg ved det, for jeg var med
på bagsædet af Anny's BMW på fælles-
turen i forbindelse med jubilæumstræffet
i "Kongelejren" d. 11-13 juni.
Fin tur - 110t oplevelse, & til de tviv-
lendes kommentarer før start, skal for
god ordens skyld noteres, at ~let var jo
ikke Anny eller en anden af pIgerne der
førte den bageste Y~-del af "toget" på
afveje på udturen. Ham blev der bandet
meget over!
Tak for dansen fru Nielsen - jeg gør den
gerne om. .
Og så til arrangører & scrvilører - tak
for et fint træf, tak for et godt job &
iøvrigt hilsen til alle (&så P.P.)

MILTON-
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Orientering om indkøb af
forsyninger til træf.

Nogen har gjort mig opmærksom på.el-:
ler måske ligefrem kritiseret mig for, at
jeg aldrig skriver noget til klubbladet, og
det må jeg give "hende" ret i, det har jeg
faktisk aldrig gjort.
Der er jo så mange andre der skriver i
det blad, og de gør det sikkert meget
bedre, det tager jo også tid, og hvad
pokker skal man skrive om, ja man kun-
ne sikkert finde på mange flere, vejen til
helvede er jo som bekendt brolagt med
dårlige undskyldninger.
Jeg har jo ikke som bestyrelsesmedlem-
merne et eller andet speciale at skrive
om. Formanden skriver jo om love og
paragraffer, om hunde og katte, og om
ture han har tænkt sig at arrangere.
Nogle mener minsandten at det med
turene er for meget af det gode, det
synes jeg nu ikke, klem bare på med det,
vi bestemmer jo selvom vi vil med. Kas-
sereren skriver om penge, og om penge
som ikke er der, ihvertfald ikke der hvor
de skulle være. Næstformanden skriver
om hytter som ikke er til at finde, og
som er alt for små når han endelig
finder dem. Redaktøren skriver bare, det
er han jo nødt til når vi andre er for
.dovne til det.
Det eneste jeg har en smule med at
gøre, er at sørge for at der bliver bestilt
nogle varer hos købmanden når vi skal
holde træf, og det er der sikkert nogen
som mener at jeg heller ikke har en skid
forstand på, men det er sørrne også
svært.
Men I gider jo heller ikke læse om hvor
mange kg rugbrød vi åd til det sidste
træf, og hvor mange vi smed Ved bagef-
ter, fordi dem vi kalder udlændinge f.eks.
svenskerne de herlige mennesker ikke



bryder sig om rugbrød, og spiser Iransk-
brød istedet for, jeg synes jo det er synd
for rullepølsen og den dejlige skinke,
men smag og behag er jo forskellig,
måske skulle vi prøve med knækbrød
næste gang.
I gider naturligvis heller ikke læse om
hvor mange bakker leverpostej der blev
købt, om osten var mild eller mellemlag-
ret, om spegepølsen var skiveskåret eller
leveret ihele pølser, om smør og marga-
rine og krydderfedt, om agurker, toma-
ter, grøn peber. og purløg og hvad
pokker ved jeg, og slet ikke om 105
ruller toiletpapir.
Så alt det vil jeg ikke skrive noget om.
Så er der jo (~llet, det er straks mere
interessant.
Tuborg sælger bedre end Carlsberg, men
de skal være grønne, de røde er der inge
som gider at drikke. Desværre mener
købmænd ikke der er forskel på rød
Tuborg og gl. Carlsberg, men så kan de
jo få fornøjelsen at køre dem hjem igen.
Harboe guld smager åbenbart bedre end
Tuborg guld, og så er de billigere, så
dem tjener vi mere på, så det jo fint,
desværre kan de vist ikke fås over hele
landet, det er knap så fint. Måske bør vi
fremover undersøge dette før vi vælger
træfsted.
Forøvrigt sendte vi efter sidste træf
næsten halvdelen af øllet retur, det må l
altså gøre noget ved, ellers bliver vi jo
nødt til at sætte træfgebyret op, og det
vil da være ærgerligt at betale mere i
træfgebyr, når man bare kunne have
købt øl i stedet for.
Så kommer vi til vandet.
Appelsinvand og citronvand er usælgeli-
ge, det går bedre med lemon og grape,
de sidste skal være fra Carlsberg. Cola
har vi endnu ikke prøvet, og danskvand
er jo kun til de helt små timer, men så

smager de jo næsten også helt pænt, i
som Preben ville sige.
Formanden siger det er dyre vand vi'
køber, og at dem tjener vi ingenting på.·
Derved mener jeg kun der er en ting at.
gøre, hvis der da overhovedet skal gøres
noget, og det er at sætte prisen op, de
ædruelige har da også lov til at være
kvalitetsbevidste.
Men alt dette er jo ganske uinteressant;'
når bare det altsammen findes på rette
lid og sted, og til billige priser, og at der
er nogen der gider at stille det frem, så
det er til at få fat i, og det plejer der da
at være. Og priserne er jo ikke noget al
snakke om, så dem betaler vi naturligvis
med glæde.
Det var en hel masse vrøvl om et emne
som ingen sikkert gider læse om, men nu
har jeg jo gjort lidt ved min dårlige
samvittighed.

:Vi ses forhåbenmtlig til det næste træf,
i så vi kan æde og drikke og have det
:hyggeligL sammen.
i
\

Niels Glerup.
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Indianeren skriver

Så fik vi afviklet det 3.die Indianer-træf
i Kindvig, og traditionen tro var der også
denne gang nogle særlige oplevelser. Ca
4 km ude på fællesturen kører Jack et
stort søm op i baghjulet med følgende
punktering. Så var gode råd dyre, men
Christer fik en lys ide, vi lånte en stor
ladrailer og satte den bagefter hans Gold
Wing, og så blev Jack hentet, og i løbet
af lørdag aften havde Ingemar lappet
Jacks baghjul; så han kunne køre hjem
med forsigtighed.
Men ikke nok med det, lørdag kl. 15:35
skulle Monika og Bernardo ringforloves,
27

og det var ejheller uden sværdslag, da
der i løbet af dagen var blevet drukket
en del alkohol, så det kneb for parret at
ramme fingrene med ringene, så Conny
måtte træde hjælpende til, så det gik
rigtigt til, hvorefter der blev skålet og
råbt hurra.
Derudover forløb træffet godt, bortset
fra en mislykket fællestur, som vi kører
til næste år i stedet for.
Der var 14 deltagere som alle var glade
og tilfredse.

Indianer Ole & Jack



Nyt fra kassereren.

Vores internationale træf d. 11-13/6 i
"Kongelejren" forløb til stor tilfredshed
for alle, kan man vist godt sige.
Vejret havde vi bestilt, og fællesturen til
"Bromøllc kro" var en anderledes form
for fællesspisning, absolut en oplevelse at
ankomme 147 personer og oveni købet
blive fotograferet af en tjener, men det
var måske i det tilfælde at hvis vi løb fra
regningen eller deslige, så havde de os
foreviget.
Det var imponerende at sidde overfor et
par af vore udenlandske gæster, og over-
være dette med brun sovs og flæskesvær,
en forsigtig forespørgsel om det var
chokoladesovs, og flæskesvær var også
noget underligt noget, som forresten ikke
var så dårligt, da ganen havde godkendt
dette.
Træffet som helhed kunne ikke give
andet end underskud, ca. kr. 8000,- ialt.
Der er stadig metalmærker med gyldent
løv at købe, formedelst kr. 30,- pr. stk. .
Et andetsted i bladet omtaler Erling et
nyt system med ølboner, som vi skal
prøve til næste træf, for at undgå det
store svind i øl- og vandkassen.
Klubeffekter kan købes hos klubkassere-
ren. Bestil gerne sammen med træf til- .

:meldingen hvad [ ønsker, det drejer sig
;især om bluser. Skriv det på girokortet:
når I melder Jer til træf. Det er ikke al-
tid jeg kan tage min MC med, og
dermed et stort udvalg af trøjer.
Her er så priser endnu engang, der kom-
mer jo stadig nye medlemmer til.

Hvide T-shirts, 100% bomuld
Røde poloshirts, 100% bom uld
Røde sweatshirts, 100% bomuld

kr. 85,-
kr.170,-
kr.l80,-

Ovennævnte findes i størrelserne:
S. M. L. XL. XXL., alle med klublogo
trykt på venstre side.
De røde sweatshirts er meget rummelige,
og ligeså de hvide, og hvordan krymp-
ning er vides endnu ikke, men jeg har
ikke hørt noget ufordelagtigt fra dem
som har investeret i disse genstande.

Store metalmærker
Små metalmærker
Stolmærker
Små labcls
Store labeIs
Lightere
Nyt navneskilt

.Stort reflekterende skilt

kr.3O,-
kr. 20,-
kr. 25,-
kr. 5,-
kr. 10,-
kr. 6,-.
kr. 70,-
kr.100,-

Det var så teksten for denne gang, håber
at få et godt træf også næste gang.

Med venlig MC-hilsen

Kassereren.

Nåssjo - kom igen!

~ ~ ~: Poul sine hyH1S - --

En sov i kæld'rcn & en sov på gaden,
sådan går det til når folk i Nåssjo holder
træf.
Renat, renat skreg folket i haven,
alle mored' sig & de klapped' sig på
maven.
Anne & Dick & Daniel & Goran,
tak for et dejligt & jåvla bra tråff.

MiIton.
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SENIOR-MC arrangementer 1993.

* Angiver at der er tale om egne
arrangementer.

4-5/9: SMCN, Rjukantræffet i Norge.
lnfo: Leif KjøJ.

* 12/9: Kaffemøde i Kudskehuset ved
Skjoldnæsholm.KL.: 14,30

* 19/9: Kaffemøde i Brønderslev. Vi
mødes på parkeringspladsen ved
rest. "Hedelund", Nørregade 4],
kJ. 14,00

* 26/9 Kaffemøde på Borbjerg Mølle.
Mødested: Parkeringspladsen,
kl.: 14,30

24-26/9:XXXX +Træf ved Groningen
i HolJand.
Jnfo: Leif Kjøl.

* 26/9: Kaffemøde Hvalsø. Mødested,
Cafeen, kl.: 14,30

* 1-3/10:Efterårstræf i Alsborg,Fynshav
på Als.
Arr.: Thorvald.

* 17/10: Løvfaldstur. Se anmeldelse inde!
i bladet.

Gamle mænd kan lide at give gode
råd for derigennem at søge trøst
over, at de ikke længere er i stand ri!
at give et dårligt eksempel.

La Rochefoucauld
1613-80

Næste nummer af
SENIOR-NYT.

Udkommer i december. Indlæg til bladet
skal være redaktøren i hænde senest d.
19. november. Indlæg med fotos 14 dage
før. Kontingentindbetalingsgirokort vil
blive udsendt med dette nummer.

Redaktøren

***********

Forsiden.

Verner har på det sidste haft nogle elek-
triske problemer med sit køretøj, men nu
er der håb forude, ihvcrtfald virker hor-
nene perfekt.
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Formand:
11clge Pedersen,
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4583 Sj. Odde. 5342 65 23
Næstfornand.
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Nu lakker det hastigt mod den korteste
dag, og dermed også mod årets afslut-
nmg.
:Der har været afholdt mange gode ar-
rangementer i årets løb, og selvom der i
en periode ikke har været det allerbedste
vejr for MC-isme, så har det alligevel
været en sæson, som man med glæde
kan se tilbage på.
Vore medlemmer har deltaget i adskilli-
ge træf i både indland og udland, i såvel
eget regi, som sammen med andre klub-
ber. Vi har været forskånet for de store
ulykker, det værste der er sket, var vel at
Helge til sommertræffet tabte halen.
(Godt at det ikke var hovedet).
En lille praktisk detalje for de medlcm-·
mer der ikke læser vedtægterne hver
dagl: Hvis der er en eller anden der
skulle finde på at fremkomme med for-
slag der skal behandles på general-
forsamlingen, bedes l erindre at sadarme
skal være bestyrelsen i hænde senest d.
1. februar.

Med onskct om en god jul og et godt
nytår, er disse vise ord skrevet af

Redaktøren.



Formanuen skriver!

Efter en sommer med masser af rusk
og regn, så har efteråret ikke ar-
tet sig stort bedre, men trods vejr-
gudernes manglene milde åsyn har vi
i seniorklubben haft en god og sær-
deles aktiv sæson.

Årets sidste træf blev holdt på Als,
deltagerantallet .veddette arrange-
ment var på 73, og trods en vejrud+
sigt som lød på kuling og regn så
kom der 7 af vore svenske medlemmer
og sågar 5 mand fra den norske se-'
niorklub dukkede op.

Den norske formand Oscar fortalte
lidt om hvordan det stod til i deres
seniorklub, de er nu oppe på et med-
lemstal på over 700, og de har godt
styr på tingene, det har dog været
nødvendigt at oprette en hel række
klubber med hver sin bestyrelse, 6
stykker var det vist, og så har man
et sekretariat som står for koordi-
nering af træf, Senior Nyt m.m.

Vi har tidligere deltaget i de nor-
ske efterårstræf ved Rjukan, men de
sidste par år har det set lidt sløjt
ud. Oscar fortalte at de så frem til
at vi igen kom på besøg. Det der er
mest aktuelt er vel nok deres træf

,ved Rjukan vest for Oslo d.2-4/9'94,
men vi er naturligvis velkommen til
alle deres arrangementer.
Vi prøver måske at stable en klubtur
til det norske efterårstr~f på bene-
ne, hvis det er noget som ku' friste
så giv din interesse tilkende.

På Sjælland løb det sidste klubar-
rangement for i år af stablen den 17
oktober, det var Løvfaldsturen som
rent undtagelsesvis blev kørt i
strålene solskin, der deltog 35 mand
på 24 maskiner. Turen var også .:
absolut den sidste for "Suzi'en" i
år, den står nu puslet og klar, men
med enden bar og venter på forårets
komme (pladen deponere t hos forsikr).

Næst for står best yreLscha årlige
heldagsmøde den 5 februar, evt. til-
kendegivelser, oplæg eller forslag
som ønskes behandlet, er meget vel-
komne.
Den 18 februar tager vi så hul på
den nye sæson med vinter træffet i

,Ebeltoft .~
Derefter går det slag i slag, midt
i marts Jævndøgnstræf på Touring
Camp'en. Sidst i april forårstræf m.
generalforsamling ved Skælskør.
Først i maj den årlige klubtur til
vore venner i Belgien. Midt i juni
ll. Internationale Sommer træf ved
Blåvand. Midt i august står den på
Vildmarkstræf i Skåne, nogle af vore
svenske medlemmer har sat sig for at
arrangere et træf hvor man selv kom-
mer til at stå for alt, der vil dog
blive sat en toilet vogn op, mest af
hensyn til dem som evt. måtte komme
efter os.
Første weekend i september er der
efterårstræf i den norske seniorklub
og det er h~r vi håber at der er
tilslutning til en lille_klubtur.

Sidst i september er der XXXX+ træf
hos vore hollandske venner Antje og
Oebelc, træffet er ved Groningen i
Holland.
30/9-2/10 slutter vi så af med vores
eget efterårstræf i "Olufsborg" Son-
drup ved Horsens, men ud over disse
arrangementer, vil vi senere sætte
dato på kaffemøder,-ture samt telt-
weekender på Touring Camp'en.
Bestyrelsen ønsker alle en god jul
og et godt og sikkert MC nytår for
os alle.
Helge P.

Så snart en kvinde
tænker nogenlunde
tigt,. så kaldes
intuition.

tiur-
det
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Vintertræf 1994

Som nogle af de mest skarpsindige nok
allerede har opdaget, så er MC sæsonen ved at
være slut - for de fleste... .

Året er snart brugt op, og der er ikke ret
meget tilbage til jul og nytår. Men helddigvis
begynder der en ny sæson med vintertræffet
1994...

I ventetiden kan vi så lade os dumpe ned i
den gamle lænestol og tænke på alle de gode
kilometer, vi har tilbragt sammen med
menneskets bedste ven - motorcyklen.

Jeg synes, det er så hyggeligt at sidde i sine
egne tanker og genopleve turene igen og igen.
, Turene bliver bedre og bedre, og der er
aldrig problemer med vejret. Solen skinner
altid, og det regner næsten ikke.

Og når man endeligsidder der i lænestolen,
er man fri for hele tiden at skulle have tøjet
af, hvis det e,r for varmt eller tøjet på, hvis det
er for koldt.

Så alt i alt er det ti gange nemmere på denne
måde.

Derfor er denne del af sæsonen nok den jeg i
virkeligheden trives bedst med.

Og skulle det gå helt galt med hukom-
melsen eller lugtesansen, går jeg blot ud i
garagen, letter lidt på dynen, tar lidt på de
bløde former og snuser et par gange, indtil jeg
får benzin og olie i luftvejene igen.

Derpå kan turen i lænestolen fortsætte med
180 km i tankerne ...

"Men tilbage til vintertræffet. .."

Traditionen tro starter det hele fredag den 18.

februar kl. 16.00,og slutter igen søndag den 20.
februar efter morgenmaden - når alle har:
ryddet op på deres værelser - og de andre
steder, hvor de har været i løbet af natten ...

Hvad der egentlig skal ske mellem disse to
tidspunkter vides endnu ikke.
, Men vi er åbne overfor alle med trang til at !
træde op, fortælle en go 'historie, danse, gå på I

slap line, eller noget helt, helt andet. ..
Og har man overskud til det, k:l.nman gå en

tur i de skønne omgivelser eller langs 'vandet
lIørdag eftermiddag, inden vi skal spise den
store årlige Festmiddag, hvor der mindst er to

I retter mad.

I..

"Noget praktisk. ..rr

Hvis I læser det der blev skrevet til sidste år,
angående vintertræf, og tager den modsatte
vej, ja - så passer hatten ...

Er I fire personer, der kan køre sammen og
holde hinandens selskab ud, kan det betale sig
at ta" hele bilen fuld med over - og kan I være
fem i bilen, er det rent overskud. Det gælder

.vist kun færgen ved Sj. Odde. Men kontroller
lige selv priserne i forvejen.

Er 'man så heldig, at ingen gider at ta ' en
med, eller man igen bil har, eller igen penge,

-eller ikke gider køre selv - Så stiger man blot
:på Molslinien - Hygger sig undervejs med en
kop kaffe og en stykke lun kringle. - Venter på
at færgen har lagt til - Går fra borde, og lige
ned til den nærmeste telefonboks - Ringer til
lejrens automatiske telefonsvarer og indtaler
en besked om, at nu vil man gerne hentes - Så '
bliver man sku' det - hvis der er nogle ædru
,chauffører tilstede ...

Ellers skal man blot begynde at gå. Frisk luft:
har aldrig skadet nogen. Efter man har siddet
'og lumre t i ,Molsliniens cafeteria, kan man'
nok trænge til noget frisk luft og lidt motion.
Tænk på det stykke kage du absolut skulle
,proppe ned i din sofaformede krop ...

Barebegynd at gå...

Ingen behøver at tage telt med. Der er plads til
alle indendøre. Husk blot noget at sove i og
sove med - f.eks. din bamse.

Til slut er der kun at meddele at træfgebyret er
180,-kr. - der indbetales på giro til Anny. Send
pengene i god tid, hvis du vil ha' en go' seng
at sove L. men især af hensyn til dem, der
skal sørge for indkøbene.

Lejrens Adresse er:
Silkeborg Lejren, Ah! Hage
Birkestien 4, Ahl Strand
Ebeltoft. - Tlf.: 86341438.

På udvalgets" vegne mangler jeg blot at ønske
jer alle en glædelig jul og et godt nytår .

Med venlig hilsen
Leif Kjøl

"(Lise, John, Kirsten & Leif)



elgenæs

Sådan omtrent ser der ud omkring
Ebeltoft og Silkeborglejren. I den sydlige'
udkant af Ebeltoft drejes der mod Ahl,'
og så vil der ellers være skiltet på
sædvanlig Senior-maner. Vel mødt.

RETTELSER TIL MEDLEMSLISTEN
Den nye medlemsliste kommer ud sam-
men med næste nummer af Senior Nyt,
og vi beder om at I vil kontrollere
jeres navn adr. og MC mærke i den
gamle liste og sende evt. rettelser
til kassereren.

Der er ved gennemgang af medlemslist-
en i november fundet 26 personer
som står opført uden MC mærke (her
er undtaget medkørende), og der er
vel også en del som hen ad vejen har
skiftet ekvipage uden at det er ænd-
ret i listen.

Det de fleste husker bedst er vel
fornavn og MC mærke når man skal
finde nogen i medlemslisten, så vær
med til at vi får en korrekt liste

'på gaden til foråret.
-På bagsiden af den gamle liste er en
;slip som ved evt. r~ttelser kan ud-
fyldes og sendes til kassereren.

Helge P.

2~INTERNATIONALE JÆVND0GNSTRÆF
Touring Klubben står igen som arr.
af vel årets første telttræf for alm.
dødelige den 18-20 marts '94.

Her i marts '93 var vi 9 mand fra
klubben som deltog i det I.Int. Jævn-
døgnstræf på Touring Camp'en på
Djursland. At undertegnede deltog,
var nu lidt af en tilfældighed.
Efter endt sejltørn på Mols-Linien
fredag d. 19 marts, blev jeg ved
landgang på Odden råbt an af en flok
glade motorcyklister som stod og
ventede på ombordkørsel. Det var
folk fra forskellige klubber som
skulle til Jævndøgnstræf, et par af
dem spurgte hvornår Grete og jeg kom,'
(vi havde nu ikke planlagt noget i
den retning), jeg gloede vist lidt
på dem da det blæste en stiv kuling
fra vest.og temperaturen vel på 2-3
+ grader, så mine planer gik mere på
at putte under min varme dyne den
weekend, men efter flere bemærkning-
er om at "de gamle" nok kun var til
varme høkasse r og i den dur, så var
man jo næsten nødt til at gå hjem og
pakke dyret, og dermed blev det.

At der så i løbet af weekenden duk-
kede 7 andre klubmedlemmer op var
noget af en overraskelse og ganske
hyggeligt.-

Men alså, hvis man føler for at få
luftet telt og sovepose i god tid
inden sæsonen rigtig kommer igang,
så er Jævndøgnstræffet "stedet"!
Adr. er: MC Touring Camp, Nødagervej
32 A. Nødager (lidt øst f. Kolind).
Helge P.

*
En boheme er en, der

regner skat og husleje for
uforudsete udgifter.
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Har hver ting sin tid?

Da vi deltog i generalforsamlingen i Ry,
var det efterhånden et par år siden vi
havde været med til klubbens sommerar-
rangementer. grundet mangel på Me, så
vi kørte dertil i vor ørkcnbil, egentlig kun
for at være med til selve generalforsam-
lingen.

Men som altid er edt hyggeligt og rart at
mødes og snakke, og så har man ikke så
travlt med at komme afsted. Det endte
med at at vi blev og overnattede i bilen,
der holdt omme bag hytten. - Men den
gik ikke. - Kort efter kom der en alvorlig
reprimande fra formanden. Og den må
vi give ham ret i, som reglen er, og har
beklaget forseelsen.

Men jeg kan godt af og til gå og filosofe-
re lidt over alt dette. Hvad er der sket,
når folk som ellers i årevis er kommet til
d.e fle~te arrangementer, pludselig ikke
viser sig merc.

Der skal ikke meget til at vælte læsset i
dag - sygdom, arbejdsløshed eller andre
mere eller mindre selvforskyldte grunde.
Man må for en tid eller for bestandig
sige farvel til motorcyklen, og så er der
heller ikke noget der hedder Senior MC-
klub mere. Ja, man vil måske nøjes med
at korrune til vintertræffet og så ellers
læse bladet, men det er nu ikke det
samme som at mødes, og så holder folk
helt op med at komme.

Sådan skal det nok også være, for at det
skal blive ved med at være en
motorcykelklub, men det er nu trist - og
her kommer jeg til "point'en" som det
hedder på nu-dansk: Mon de mange
medlemmer, som idag sætter klubben

meget højt og kommer stort set hver
gang, har gjort sig klart hvor afhængig
alt dette er af noget så forgængeligt som
en motorcykcl,at det pludselig kan være
slut og at det måske kan give anledning
til en endnu større ncdt ur en nødvendigt.
Vi ved ikke hvor mange der af den
grund ikke kommer mere, men af og til
kan man godt fornemme at der er noget
om det.

Jeg skriver dette for at give mit bidrag til
debatten om det at komme på MC til
arrangementerne eller ej. Skulle jeg give
et forslag måtte det være at oprette en
afdeling for medlemmer uden MC, for at
lave en forening specielt for tidligere
motorcyklister tror jeg ikke på.

J eg har godt nok planer om at lave et
bofællesskab om nogle år, og det bliver
nok blandt gamle motorcyklister og
lignende tolerante mennesker, jeg vil
søge de folk der er værd at tilbringe sine
gamle dage blandt. Men det vender vi
tilbage til, når den tid kommer.

Michael Nielsen
86 68 1664



Indianeren skrIver, novemberbrev.

Så gik den sommer, altså den danske
sommer med regn og slud, men også lidt
sol, men der blev da kort til -træf
alligevel. Det blev til ni træf for mit
vedkommende, og ca. 8000 km. på
Yamahaen.
Men i min egenskab af kontaktperson
for DMC i scniorklubhcn, har jeg
selvfølgelig været til rcgionxmudcr ile~'
på Sjælland, sidst hos Værløse MC, hvor
vi startede med mad frei grill, og derefter
orienterede Stampe om DMC'~ aktivite-
ter, bl.a. kørsel med hjertebørn og
fællestur som var for lang, og derfor
meget lille tilslutning. Man tænker på en
anden tur til næste år på ca. 100 km. på
små veje på Sjælland og øerne, til sidst
at medlemstallet stadig er for lille.

* *:1;:1::1::1: * * :j::1: ***
Her er så den længe ventede liste Over
MC-camp'er i Danmark:

MC Touring-camp, Kolind på Djursland.
Kun for medlemmer mod betaling.
ur. B6 :W 28 ]5. Kun i sæsonen.

Farsø I;1C-cl ub, Fredbjergvej 48, 9640
Farsø. Aben hele døgnet Gratis.

./

Fraugde Mt,', Odense 0st, Klippevej
Fraugde. Gratis bad og toiletter.
ur. 65 9514 63.

Himmerland MC camping v. Svend Bille,
Tvorupvcj 23, Skørping. Værksted,
telefon, baderum. Stedet er beliggende
mellem Tcrndrup og Bælurn. Prisen er
symbolsk.

**:I::I::J: :I::/::[: :I:;J: :1::1: :1:

Til sidsl vil jeg komme med en DMC-
aktivitet Som noget nyt er der juleaften
hos Amager Touring klub. Der bliver
spisning ca. kl. 19, hvor vi laver et
overdådigt måltid mad, efterfulgt af
julehygge i klubben, bestående af god
musik, vin, !"I og vand efter behov. For at
deltage i spisningen skal man være
tilmeldt senest d. 17. december til
undertegnede på 11f.: 31 58 57 SO (tlf-
svarer), eller i klubben tirsdag cll. fredag
efter kl. !lJ på ur. 31 57 17 67. Klubbens
adresse er Lindgrens Alle' 20, non Kø-
benhavn S.

Indianer Ole.

Christertransporte-
rer Jack's punkte-
rede motorcykel
hjem ved det sidste
Indianertræf. Inge-
mar lappede senere.
Siv fra Markaryd
har foreviget situ-
ationen.
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ADVARSEL!

Fra Gunnar Brødslev i Brønderslev har vi modtaget en kopi af en regning for
scrviceeftersyn foretaget på MC-værkstedet "Lydpotten". Vi vil herefter på det kraftigste
fraråde vore medlemmer at komme på delle værksted, hvor der efter vores mening
Iuskcs med både tal og mekanik, på en for kunden uacceptabel måde.
Nedenstående kopi af regning er venligst udlånt til skræk og advarsel.

Spark på 2 hjul a' kro 20,-
G stk. eger udskiftet
Opretning af 2 stk. hjulaksler
Opretning af værktøj
Udskiftning af 4 stk. tændrør
Tændrorsgevind i topstykke repareret
Iskruning af 4 stk. tændrør
Opkørsel på reparationsrampe
Reparation af reparationsrampe
Aftapning af olie
Rensning af Jensens tøj
Påfyldning af olie
Rengøring af gulv
lskruning af bundskrue
Påfyldning af olie
Nedkørsel fra reparationsrampe
Nedkørsel af Jensen
Udkørsel fra værksted
Reparation af genbos gadedør
Diverse skrammer udbedrct

= kro 40,-
= kr. 200,-
= kr. 100,-
= kro 100,-
= kro 50,-
= kro 100,-
= kr. 50,-
= kr. 15,-
= kro 200,-
= kro 25,-
= kr. 100,-
= kr. 150,-
= kr. 75,-
= kr. 15,-
= kr. 150,-
= kr. 15,-

kr. 800,-
kr. 15,-
kr. 850,-
kr. 500,-

i aIt = kr. 3430,-
moms = kr. 1410,-

i aIt = kr. 6020,-

MC-værkstedct "Lydpotten"
Regning for 30000 km. eftersyn.



England rundt i foråret '93.

(fortsat fra sidste nummer af Senior-nyt)

Land "s End, efter at have været 9
dage undervejs, står vi nu på Eng-
lands vestligste punkt, mod vest ses
fyrtårnet Longship som er placeret
på et af de klippeskær som ligger 3
km. ude i atlanten, vinden som kom-
mer ind fra havet. er kold og fugtig
og vi godt trætt~, så næste punkt på
dagsorden bliver at finde et sted
for natten, ca. 6 km •.øst for Land"s
End finder vi en rolig farmerplads
hvor vi slår lejr.
Teitene i-ej~'es'6gder fyre~ op i Co-
leman'en og snart breder der sig en
liflig duft over pladsen, men yen
står hos os på millionbøf med kartof-
felmos, jeg er efterhånden blevet
ret skrap til denne ret: det er en
pose kartoffelpulver som røres op i
1/3 l kogende vand + åbne og varme

'dåsen med millionbøffen, det var må-
ske noget til et Seniortræf? Hos
Bent står den på røget kalkunlår fra
Aldi + spagetti,

Næste morgen vælter regnen ned (som
vanlig), men vinden som hele turen
har stået i SW, er i løbet af natten
svunget 180 grader rundt og kommer
nu fra NØ og her blev 'den på resten
af turen, alså forsat modvind. At
sidde og kukkelure i teltet i regnen
er der ikke meget ved, så vi pakker
og får hjul under os igen. Det gik
nu nordpå forbi Plymouth, Dartmoor-
heden, Exeter til Charmouth hvor vi
overnattede inden det sidste hug mod
Harwich.

Det er 1 påskedag og trafikken så
tæt at vi ved Southamton beslutter
at køre nord for London inden hele
trafikken bryder sammen næste dag når
alle skal hjem efter påsken, det er
planen at køre ad M3 op til Motor-
ringvejen M25 som går rundt om Lon-
don (ringvejen er 180 km lang), men
vi (jeg) kikser at komme over på M25

.så turen kommer til a',',å gennem
Londons centrum til A12 på nordsiden
af "byen", det bliver til en køretur

.gennem byen på 70 km.
Da vi ikke ser nogen rigtige camping-O
pladser forsætter vi til Colchester
hvor vi stiller teltene op for sidste
gang på denne tur, og det foregik
for første gang i strålene solskin,
vejret havde i løbet af dagen slået
om, og det var lidt surt at det nu
blev godt vejr.når vi skulle til at
sejle hjem næste dag. Vedr. camping-
pladsen, så er det den eneste ved
Colchester, men den er ikke sagen,
vi lå lige klods op af accelerations-
rampen til den 4 sporede motortrafik-
vej, og når·gamle smadderkasser,last-
biler og harley'er fyrede den af en
snes meter fra ens hvilested, så
farer man op og tror at man er ved
at blive kørt ned, men vi overlevede
da.
2. Påskedag, solen skinner ned fra
en skyfri himmel, vi pakker cyklerne
'i ro og mag,kører derefter lidt
rundt i området inden vi ankommer
t'ilHarwich sidst på eftermiddagen,
hjemrejsen bliver med Prince of Scan-
dinavia, og turen over nordsøen for-
løb uden problemer, tirsdag morgen
satte vi os til det helt store mor-
genbord, og der var en som næsten
åd dem ud af skibet (gæt hvem)!
Vel ankommen til Esbjerg tager vi
afsked med Bent og triller det sidste
stykke hjem. Vi havde en herlig tur,
vi kom rundt på steder som selv får

,og hyrder havde forladt, det var en
tur man ikke kunne ha' købt i noget
rejsebureau (uden at skyde arrangø-
ren bag efter), så slemt var det nu
heller ikke, men uden vore Colemænd,

·Gore~Tex tøj og gode telte samt godt
følgeskab;' havde det ikke været den'
fornøjelse det blev.

(læs afslutningen af denne spændende
heretning pli side 12)
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Stemningsbillede fra Wales

Land's end med Longship i baggrunden

Slut med venstrekørsel

10

Drengene leger .

Sommertøjet afprø

Indtryk fra englam



es

s turen i foråret 1993.

Glimt fra Land's end

En lille grinebider

Der ventes på færgen i Harwich
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(fortsat fra si -J)

Hvad angår Marlene, så var hun ikke
til at tage modet fra, og det over-
raskede mig en del, hun går nu og
drømmer om en lille Suzuki LS 650
Savage, men lad os nu se, det bli'r
måske ved drømmen.
Efter hjemkomst Odden læses klokken
af og det blev til en tur på 2.400 km.
Helge P.

II
EPILOG

Vedr. de store vandreservoirer i Elan
Vale i midt-Wales, så kom vi på
vores tur i august igen i dette om-
råde og faldt her over lidt info om
nedbøren. Vi troede at man havde
lavet de store dæmningsanlæg her
grundet det øde bjergområde, men det
var også fordi det var et område med
"god nedbør", gennemsnittet var på
1.780 m.m. pr. år (1.780 liter vand

.pr. kvadratmeter pr. år), det er da
len sjat. Og det gav så 76 millioner
gallons pr. dag til byen Birmingham
og 29 millioner gallons fik daglig
lov til at løbe videre i naturen.

Al denne information om nedbør fik
Bent til at udbryde: vi vil herefter
nøje granske vore kort for reservoir-
er inden vi beslutter os for at slå
lejr i ukendte områder i fremtiden!

VISDOM
. ,

»Fer du låner penge
af en ven, må du be-
slutte, hvad du har
mest brug for. «

12
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BON SALG.

Als træflet er nu veloverstået og dermed
også prøvekørsel af det nye bon-system
til salg af øl og vand.
Allerførst skal der fra bestyrelsen lyde en
stor tak for den positive modtagelse som
systemet fik, ingen sure miner eller lig-
nende, det er dejligt.
Og hvordan gik det så ellers ?, jo med-
lemmerne købte boner som om de var
betalt for det, selvom det rent faktisk var
dem der målte betale hver gang, og hvad
der var nok så vigtigt, de huskede at
lægge boner i den dertil indrettede
kasse, så det problem med manko i øl-
regnskabet, som vi har haft på en del af
de foregående træf, oplevede vi ikke på
Als, faktisk stemte ølregnskabet fuld-
stændigt.
Det kan som slutbemærkning fortælles,
at vi havde et overskud på salg af
drikkevarer der i runde tal siger 3000 kr.
Og her er kun medregnet boner, som var
lagt i bonkassen, idet der selvfølgelig
ikke må medregnes solgte, men ubrugte
boner. Delte retter unægtelig fint op på
de gange der har været et kedeligt
minus, og træffet som helhed gav også et
fint overskud, men det manglede vi også
meget, for at få balance i årets
træf regnskah, idet alle de foregående
træf i år har givet underskud.
Disse var ordene.

Hilsen GU7Zi Flemming .



Til træf hos M.F.P. UnterIand.

I julekortet fra vore venner fra
Weinsberg forlød det at der ville blive
afholdt træf i maj måned. i marts kom
den officielle indbydelse.
Der blev planet fridage og tur samt
overnatning ud og hjem, og så lige
tilmeld. MC'en var klargjort og havde
været på de første par opgaver. Bl.a.
generalforsamling i GI.Rye (go' weekend
tak for den).
Jeg fik ny "habit" - Rukka goretex. Der
blev lavet aftale med Elsebeth fra
Gundsømagle (Honda CBX 550), og
med Inno og Dinnie fra Holland (EML
GT 2 e). .
Torsdag d. 13. maj kl. 08.15 ringede
Elsebeth besked om afgang fra
Gundsømagle. Hollænderne gav ligeledes
besked om afgang, og vi drog fra Korsør
kl. 08.40.
Elsebeth, Pia ogjeg mødtes på Masnede.
og uden smøg gik det lystigt videre mod
Rødby. Direkte ombord, op at handle og
afstod sydover. Lste stop Buddikarte.
Syd for Hannover drejede vi fra mod
Laatzen-Pattcnsen i retning Alfeid. l
Eime drejede vi fra mod Eschcrshauscn
og videre igennem Holtzcnminden til
Lauenforde.
Hjemmefra var humøret højt, ligesom
vejret, men de sidste 50 km foregik i lyn,
torden og regn, uden at humøret
faldt.(Vejret fejler aldrig noget, det er
som regel påklædningen det er galt
med).
lnno og Dinnie var ankommet til
LOWENHERZ 20 min. før vi landede,
kI.17.30. Indkvartering, - og så på
"STALDEN" og spise.
Fredag lagde vi ud i måregn over Bad
Karlshalcn til Hann. Munden, og som vi

kørte på motorvejen s,\ fIpede regnen.
HERLIGT HERLIGT!!.
Vi måtte lige ind i Swcinfurt da Inno
skulle have gas på G.W.'en. (I Holland
kan man købe gas på enhver tankstation
til l kr. pr. liter, men i Tyskland skal
man lede efter det, og så må man bare
betale). Mens vi nu var i byen kunne vi
ligeså godt se os om efter et spisested.
Nå--- videre i retning af Ncuenstadt-
Odheim am Kocher, hvor træffet blev
holdt i kanoklub. Fin plads, indskrivning,
gensynsglæde, opslagning af telt, mad og .
koldt øl og masser af snak.
Lørdag-c- Satans så ondt i hovedet man
får af al den snak. Nå .men op og få
·hældt vand på kroppen og så
morgenmad (bruneh). Det Hjalp.
KJ. 14.30 startede fællesturen. Området
består af bjerge fyldt med vinmarker, der
er delt op i en [orm for "kolonihaver",
som borgerne kan dyrke i fritiden.
Slotte og borge ligger spredt rundt på
toppen af bjergene.
Byerne er ikke så store og er vokset op
om nogle gårde med mødding lige ud til
vejen. (Meget idyllcrisk).
Vejene er lagt hvor det nemmest faldt
for i terrænet, og det må siges at være et
sandt "Mekka" for MC'ister.
Som afslutning på den 180 km. lange tur
var vi på rundvisning på "DEUTSCHES
ZWElRAD MUSEUM" i Ncckarsulrn,
også kendt som NSU museet. Museet er
i fire etager og spænder vidt årgangs- og
modelmæssigt, Race, rekord, militær og
civil. Flere af de seneste modeller ville vi
nok ikke betegne som værende tjenlige
til al komme på museum, men på den
anden side - en skønne dag er det for
sent.
Det burde ikke vær nødvendigt at
fortælle, at mens vi var på museum, var
det regnvejr.
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11.

Pia,

Pokalvinderne:
Pia, Jens-Erik
Inno, Elsebeth.

Gold Wing EML
GT U:
Motorstop.



Jens-Erik på væltepeter

Efter spisningen lørdag aften var der
pokaloverrækkelse.

Længstkørende fra udland:
1. Pia og Jens-Erik DK
2. Elsebeth D K
3. Inno og Dinnie NL

Længstkørende dame fra udland:
1. Elsebeth DK

Længstkørende sidevogn:
1. Inno og Dinnie NL

De øvrigr pokaler gik til indland.
Derefter var der musik, bål, snak,
råhygge og "en kop øl i ny og næ".
Søndag: Vi kunne godt mærke at vi ikke
var gået så hårdt til den aftenen før, så
helbredstilstanden var faktisk go'.

,~
~ r •

Vores mål var at nå Lowenherz ved
18.00 tiden, så vi havde god tid til
morgenmad og badning, teltnedslagning
og afsked, og ved 10.45 tiden drog vi
afsted i moderat tempo (I2D km/t), så
kørte G.W.'en trods alt 7,5 km pr. liter.
Undervejs spiste vi frokost, medbragt fra
træffet, på en rasteplads og Inno
mindedes det år hvor jeg med rasende
fart kørte tør en km. fra tankstationen i
30 graders varme, og det gik bare opad
·(pu-ha).
Nå--- ud og køre igen, og 7 km. fandt
Inno ud af at det vist var noget at have

iværet skadefro.
·Gassen slap op og der blev slået over på
·benzin, tanken var fuld, men pumpen var
·ude af drift. Af og skubbe få hundrede
meter til rastepladsen forude, og så gik
det ikke engang opad. ØV-0V-0V.

Elsebeth pii. væltepeter
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L-. min. og 'V'i'var kørende. Pia havde
fået bagsædet på G.W.'en. Da vi drejede
fra motorvejen mod Harm. Munden var
der lagt op til 9 km.s frisk kørsel (race)
og derefter kaffe/ølpause på
promenaden i Hann. Munden. Byen tåler
absolut en gåtur. (forslag til Lowenhcrz-
turen).
Vi fortsatte rundt om byen og over dn
gamle bro og kørte nu på østsiden af
Wcscr (Go' vej) og landede på
Lowenherz lidt før kl. 18.00.
Indkvartering, og så på "Stalden" hvor
værten gav Kiimmerling efter middagen.
Nu er man vel fast kunde.
Tilbage på Lowcnhcrz afholdt vi int.
konkurrence i Backgammon. Jeg ved
ikke hvem der vandt, men vi haved det
skægt.
Mandag tog vi afsked med Hollænderne,
de skulle til G.W. træf i Luxemburg.
Elsebeth, Pia og jeg skulle bare hjem, og
vi tog den samme tur over landet t!l
Hannover, og så gik det støt deropad til
vi nåede Hamburg. Der var sket et
trafikuheld og det tog ca. halvanden time
af vores tid. Ellers gik det "glat".
Ved Vordingborg vinkede vi farvel til
Elsebeth, og en time senere, ved 21.00
tiden, vel hjemme, ringede Pia og
Elsebeth sammen for at afgive en
melding.
En Pragtfuld tur og en ordentlig en på
"oplcvcrcn". 2200 km og ca. 3000 kr. alt
inel.

HVOR ER MC-LIVET DOG HERLIGT.

M.V.H. (Med Venstre Hånd)

Pia & Jens-Erik

f-------·-· 1L ~a-1iI
I ~?~~~ytår_ .(~..E...c=_~~'\
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Kaffemøder.

Det med kafferneder på Sjælland, har
hallet lidt i det forløbne år, men i
bestyrelsen vil vi diskutere delte på det
næste bestyrelsesmøde, og så i bladet
der udkommer i marts, forsøge al kom-
me med nogle forslag med datoer og
steder for den kommende sæson.
Der har i det indeværende år ganske vist
været afholdt nogle kaffemøder, men det
har været arrangementer som har været
meget hurtigt tilrettelagt, og som følge
deraf måske heller ikke så hensigtsmæs-
sigt valgt. Det vil vi forsøge at råde bod
på inden sæsonen for alvor bry~cr løs.
Efter hvad vi erfarer, har der l Jylland
været afholdt nogle gode kaffemøder for-
skellige steder med en rimelig fornuftig
tilslutning, og det er jo da helt Iint ~t
høre. Bliv ved med det, for det er JO
trods alt den slags ting der er med til at
holde sammen på tropperne, og sam-
menhold og socialt samvær er jo i alles
interesse.

Se fortrøstningsfuldt fremtiden imødc, så
vil der nok vise sig en løsning på hele
den snak om kaffemøder.

Erling



Viggo Strange
Månedens udstiller
Juli / August /993,

Noget om kunst.

Kunst er noget kunstigt noget vil mange
sige, og det er der vel ikke noget kun-
stigt i. Det kunstige består i at der er
mange der ikke ved hvori kunsten består.
Man kan definere kunst som noget kun-
stigt og uvirkeligt, og så bliver det jo
straks endnu mere kunstigt at forstå, for
det som Viggo laver bliver jo netop ka-
rakteriseret som kunst, og det er da gan-
ske virkeligt.
Se blot på ovenstående tegning som er
frembragt af Viggo's hånd. Med ganske
simple midler har han virkeliggjort et
stykke arkitektonisk kunst på papir. Kun-
stigt nok er det derfor heller ikke så

.kunstigt at han af Skelskør apotek i som-
mer blev valgt til månedens kunstner.

v-

SKÆLSKØR
APOTEK

Motivet som han har valgt til sit kunst-
værk er indgangspartiet til apoteket, som
det ser ud idag, og det er jo genialt i al
sin kunstneriske enkelthed.
Men nu til sagen. Der er andre som til
tider kan få nogle virkelig kunstige ideer,
og en af dem er Jytte, kendt som redak-
tørens bedre halvdel, onde ånd, indpisker
eller hvad man nu kan finde på af eksoti-
ske titler.
Som det måske er flere bekendt, så sam-
ler hun på receptkuverter, som netop er
hvad Viggo's kunst her er blevet anvendt
til at besmykke. Hvis en eller anden
skulle ligge inde med nogle eksemplarer,
så smid dem ikke ud, skulle jeg hilse og
sige. Hun vil blive tindrende glad for at
få dem.

Erling

1 7



God fornøjelse. MILTON.

Kære læser!

Med delte nummer af Senior-nyt følger her et "træfkort", Sæt det op på din opslagstavle
og understreg, Leks. med rødt, de træf du vil deltage i. Føj eventuelt men; til, og du har
en geografisk oversigt vedrørende hvor og hvornår du er optaget af arrangementer.

J~~.
12-14/8 VlLDftfARKsæJ(:"F-

SM.{LAND ; DETAIL .
""FORMAT/O'"'
5ENERE~_--,
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Nyt fra: xassereren.

Det handler om kontingent for 1994.
Tiden er alter kommet, hvor kontiugen-
tct for 1994 skal betales. Det koster den
nette sum af kr. 175,- for "hele" medlem-
mer. For samboende "halve" medlemmer
er kontingentet kr.87,50 . Hvis I synes at
I lige har betalt, så er det fordi tiden
løber fra Jer, som den gør for mange.
For de sidste tilmeldte medlemmer er
der betalt for 1994 ved indmeldelsen,
men det fremgår af Jeres girokvittering.
og l skal da se bort fra det, med delle
blad fremsendte girokort.
Seneste rettidige betalingsdag er d. 1.
februar, og da skulle jeg også gerne have
dem i hænde, så medlernslisten kan gå i
trykken i februar, med de rettelser der
altid forekommer.
Venligst BETAL efter 1. januar, og
inden 1. februar. Det første af hensyn til
regnskabet, det sidste af hensyn til Jer
selv. For sen betaling betyder udelukkel-
se fra mcdlernslistcn i l år.

Med venlig hilsen kassereren.

Ny adresse.

.124-45 Flemming Jensen
Skovbrynet 2
Nørre Løgum
6240 Løgumkloster
74834522

214-42 Jørgen Borød
Revvej 92
4220 Korsør
53572764
Harley Davidson SP 1000

Nye medlen".:uer.

273-50 Knud Erik Vindum
Kirkebakken 1
Årslev
8900 Randers
86491574
BMW 90 S

274-53 Harry Andreasen
Vestvangen 24
8740 Brædstrup
Suzuki GS 850 G + EML GT

275-39 Ole Jyll Sørensen
Lyngbakken 10
Appcnæs
4700 Næstved
53800817
Honda 400 DX

276-44 Peter Sørensen
Storhøjvej 26
8831 Løgstrup
Yamaha XJ 900

277-41 Ole Hermensen
Kornetvej 6
8900 Randers
86433474
Harley Davidson 1200

Velkommen i klubben, håber vi kan leve
op til Jeres forventninger.

En to mange
Kvinder har mange

fejl! Mænd har kun to:
»Alt, hvad de siger, og alt
hvad de gør.« Graffiti
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SENIOR-MC arrangementer 1994.

* Angiver at der er tale om et af
vore egne arrangementer.

* 18-20/2: VINTERTRÆF
"Silkeborglejren" ved
Ebeltoft.
Arr.: Leif Kjøl & Kirsten

18-20/3: 2.INT.JÆVND0GNS-
TRÆF på Touring
Camp'en, Djursland.
Se anm. inde i bladet.

29/3: BAKKENS ÅBNING
Mødested: Hjørnet af
Nørrebrogade og Jagt-
vej kl. 18.30
Info: Verner Olsen.

* 22-24/4: FORÅRSTRÆFm.GE- .
NERALFORSAMLING
"Egcrup" ved Skælskør.
Arr.: Anny & K'~i.

'lf-}/4-1/5: BELGIEN
Klubtur ti140+ træfved
Bruggc. Datoen ikke
bekræftet.
Info: Helge P.

* 10-12/6: 11. INT. SOMMER-
TRÆF "Blåvandshug
Aktivitetscenter" ved
blåvand.
AlT.: ?20

* 12-14/8 S -RIGE
VI .narkstræf i Små-
land.
Arr.: Kalle, Siv, Alf,
Ingernar.
Info: Helge P.

2-4/9: NORGE
Senior MC Norge's cf-
terårstræf i Kvitåvatn
(Telemarken ).
Info: Helge P.

13-25/9: HOLLAND
XXXX + træf ved
Groningen.
Deltagerbegrænsning.
Info: Helge P.

* 30/9-2/10: EFTERÅRSTRÆF
"Olufsborg'', Sondrup
ved Horsens.
Arr.: ?

Der vil i næste nr. af Senior-Nyt blive sat
datoer på yderligere arrangementer, bl.a.
Teltweekender. Kaffekornsammen.

Næste nummer af SENIOR-NYT

Udkommer i marts. Indlæg til bladet
skal være redaktøren i hænde senest d.
26. februar. Indlæg med fotos 14 dage
tidligere.

Forsiden.

Formandens datter har stået (siddet) for
dette idylliske billede fra Englandsturen,
hvor hun har fået farmands hoved og
Bent Maysfelt i søgeren.
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