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Så er foråret da
vist på vej. Der
har dog her på c~--
det sidste været .
et par nætter L~
med frost, men
der kan da nu findes både vintergækker
og erantis i haven, og det må være tegn
på at der er lidt bedre vejr i sigte. Solen
er også begyndt at skinne og giver midt
på dagen en dejlig varme. Jeg har set de
første motorcykler er blevet luftet, og
resten står' i øjeblikket stand by og er
klar til at rykke ud så snart den første
lejlighed byder sig.
Det første store arrangement er jo
bakkens åbning, hvor der traditionen tro
vil være nogle fra Senior klubben som
møder op for at deltage i løjerne, og det
er jo en ganske imponerende oplevelse.
Det næste der så sker er vores forårs-
træf med generalforsamlingen, hvor vi
forventer der vil være stort fremmøde «>

Der skal jo vælges nogle nye bestyrel-
sesmedlemmer, og det er jeres
fremmøde der er afgørende for hvem
der den næste periode skal sidde og
forvalte jeres kontingent. Så derfor, mød
op og afgiv jeres stemme på den
kandidat som passer bedst til posten.
Men det allervigtigste er dog at komme
ud at nyde livet på ryggen af jerndyret.
og være et med naturen og føle den
frihed det giver.
Lad os derfor håbe at der igen bliver en
god sæson med masser af sol og mange
timer på motorcyklen .

Så derfor:
Lev livet mens du er i live.

Redaktøren.



Formanden skriver.

Så kom VI Igennem endnu en -trist
og regnfuld vinter. Dagene er
blevet -mærkbart længere og lyse-
re, og snart er vi- forhåbentlig
alle ude på landevejene igen.

Selvom vinteren måske betyder
stilstand for de fleste, så er
det faktisk den tid hvor der er
mest arbejde med at planlægge næs-
te års aktiviteter, få leje-kon-
trakter i hus, få lagt de for-
skellige arrangementer således
at flest mulige bliver tilgodeset.

I den forbindelse kan jeg nævne
at de fleste arrangementer bliver
fastsat allerede i december til
februar. Dette blad har jo en
deadline ved l. marts, så ved den
tid skulle de fleste ting være på
plads, således at alle kan plan-
lægge ud fra dette.

Det er undertegnede som står for
det praktiske arbejde med kalen-
deren, og hvis man ønsker at lave
et eller andet arrangement, og
vil sikre sig at der ikke er andre
ting igang på samme tid, ja, så
kan man rette henvendelse til mig
vedrørende dette.

Hvis vi kikker lidt frem i kalen-
deren, så er der Jævndøgnstræf på
Touring Camp'en den 17-19 marts,
og her plejer et lille hold at
starte sæsonen, de lidt mere
magelige venter nok til bakken
åbner den 30 marts. Første kaffe-
møde bliver på Sjælland i Cafeen
i Kirke Hvalsø den 15 april.

21 til 23 april, står der forårs-
træf med generalforsamling ved
Middelfart. På generalfo~samling-
en skal der vælges ny kasserer
(Anny ønsker ikke genvalg) samt
en kasserersuppleant. Endvfdere

2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 supp-
leanter. + l. kritisk revisor og
l. revisorsuppleant. Så hvis man-
har tid, lyst og frem for alt
overskud til at binde an med et
af disse job, så er chancen her!

Vedrørende Sverige, så har alle
vore svenske medlemmer nu fået at
vide at det er en dårlig ide at
der ikke er et svensk "Minitræf"
på tapetet i år. De er nu gået
igang med at planlægge "et eller
andet", som sa-nsynligvis vil løbe

-af stablen engang i august, men
mere om dette i næste blad ••••

Det kan dog oplyses at Bosse og
Gunilla allerede arbejder med et
projekt for sæsonen '96. Det
bli ver et ''Minitræf" i østsverige
ved Olofstrom. Det er planen at
det bliver et Vildmarkstræf, dog
med mulighed for at komme inden-
dørs i tilfælde af uvejr. De sø-
kyndige kan glæde sig til at kom-
me ud og prøve sejlads i nogle
kanoer vi lejer den ene dag. I
forbindelse med forberedelserne
til arrangementet, vil en lille
ekspedition til maj drage ind i
de svenske skove ved Olofstrom
for at finde en velegnet lejr-
plads ved søen.

Vedrørende Norge, så ser det ud
til at vore norske venner vil
lave et træf på en gammel mili-
tærlej r nede i sydnorge • Det bH-
ver et arrangement i den rime-
lige prisklasse, og Leo som sej-
ler på ruten Hirtshals-Kristian-
sand regner med at kunne skaffe
folk fra den danske senior klub
over vandet til specialpris.
Arrangementet bliver sikkert den
11-13 august'95. Leo spurgte på
vintermødet om jeg kunne oplyse
om hvor mange som evt. ku' have
lyst til at benytte sig af til-
budet. Så er I interesseret, så
lad mig høre om dette ••.•••••
Helge P.
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Forårstræf.
21 - 23 APRIL.

Forårstræf og Generalforsamling afholdes
i år på Fyn i nærheden af Middelfart, hvor
spejderlejren Middelgrunden vil danne
ramme omkring træffet. Lejren er smukt
beliggende ved Lillebælt, meget tæt ved
Røjle Klint. Til lejren hører en grund på
20.000 m2, hvoraf nogle er skrænter mod
Lillebælt.
Angående fællestur, så er der planlagt en
lille køretur rundt i det smukke fynske
landskab, men af tidsmæssig hensyn til
generalforsamlingen er der ikke på turen
planlagt besøg på seværdigheder.
Fællesturen er planlagt med afgang kl.
10.00, og af en sådan varighed at vi
omkring kl. 12.00 - 12.30 når tilbage til
lejren, således at der er tid til en bid brød
inden generalforsamlingen starter.
Med disse ord vil jeg gerne byde alle
velkommen til træf, og en ny og
forhåbentlig god MC sæson.

Praktiske oplysninger:

Pris: Hytte Kr.210.00 Telt Kr.l80.00.
Lejrens add. :

Middelgrunden.
Middelgrundvej 14

5500 Middelfart.
Telefon: 64 401575.

Hytten åbnes fredag kl. ca. 16.00.

Med Venlig Hilsen.

Thorvald.
Ham på Puch'en.

L.

GENERALFORSAMUNG.

Bestyrelsen indkalder herved til
ordinær generalforsamling lørdag
den 22 april kl.14.00 i "Middel-
grunden" Middelgrundvej 14.
5500 Middelfart.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
I.Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3.Kassererens beretning, herunder

fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent og

indmeldelsesgebyr for det følgen-
de år '

s.Indkomne forslag (vedtægts-
ændring)

6.Valg af kasserer samt kasserer-
suppleant

7.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
samt 2 suppleanter

B.Valg af l kritisk revisor samt
l revisorsuppleant

9.Eventuelt

Vedr. punkt. 5, så er der igen kom-
met et forslag om adgang for biler
ved vore generalforsamlinger ••••••
Forslaget til vedtægtsændring er
vedlagt dette blad.

På bestyrelsens vegne
Helge P.



pA "CAFEEN"
På sjælland holder vi som tidligere
vores kaffemøder på "Cafeen" i Kir-
ke Hvalsø. Af hensyn til nye med-
lemmer, hermed et par ord om stedet.
"Cafeen" ligger ved rundkørslen
midt i byen, og den bliver drevet
på foreningsbasis, det vil sige at
det er et non profit foretagende
som er baseret på at det er fri-
villig og ulønnet arbejdskraft som
står for det daglige slid.
Der var i sidste klubblad et indlæg
fra et par ,af medlemmerne vedr.
"Cafeen", man noterede sig "at den
begrænsede servering & udsigten til
rundkørslen vel ikke rigtig er nog-
get at skrive hjem om", og det er
det måske heller ikke. Det er til
gengæld stedets priser. Sidste år
kostede en kop kaffe med hjemmebag
10 kr. Ekstra kop kaffe 3 kr. Og
jeg tror at et stykke lagkage var
oppe i 10 kr. hvis jeg ikke husker
helt galt.' Kaffen og hjemmebag har
altid været frisklavet og vi bliver
altid vel modtaget.

Og det er vel det som tæller mest. I

I øvrigt har stedet fungeret godt
i de foregående år, der plejer at
komme 10-15 medlemmer ved de dato-
er som bliver sat af i kalenderen.
Første kaffemøde på "Cafeen" i år
bliver lørdag den 15 april kl.14
De resterende datoer kan ses på
bagsiden.
Helge P.

LØVSPRINGTUR.
Foråret er på vej - det er ganske,
vist, og i den forbindelse inviteres
medlemmerne hermed til at deltage i
en lille fællestur med efterfølgende
spisning - kaffe m. brød på "Cafeen"
i Kirke Hvalsø.
Jeg har aftalt med Steffen (bossen)
at vi som vanlig får et solidt varmt
måltid + kaffe med brød for (hold
jer fast) 40 kr.
Turen køres søndag d.7. maj, og vi
mødes på torvet i Roskilde v. pølse-
'vognen lige foran Domkirken.
Mødetid kl.12.00 og afgang kl.12.15
turens længde bliver ca. 50 km. og
det er planen at vi slutter af ved
"cafeen" ved 2 tiden.
På tidligere "springture" har del-
tagerantalet været fra 20 til 35, og
da "Cafeen" maximalt kan rumme 35
spisende gæster, er det nødvendigt
med tilmelding til denne tur.
Tilmelding til Helge P. på telefon
nr.: 53 42 65 23 SENEST onsdag d.4
maj.

Hvis man ikke kan træffe undertegne-
de bedes man istedet ringe til Bent
& Margit og tilmelde på 46 18 56 89
Det er vel unødvendigt at skrive at
det bliver en tur med masser af sving
kurver og kuperet landskab, men nu
er det sagt •••••••••••.••.
Helge P.



Efterskrift til efterskrift
efter efterårstræf!

Til begyndelse vil jeg gerne rette en
misforståelse. Det var ikke: ved
hjemkomsten fra Iællcsturcn, (god) men
derimod ved starten. Jeg havde hentet
min Mt,', som stod oppe ved hoved ind-
gangen, og trillede lige så stille ned mod
pladsen foran hytten, hvor vi skulle
samles, inden vi kørte videre.
Nu er man jo ofte udat for meget af
hvert riår man kører MC. Der er jo de
små mænd med cerut og blød hat, der
holder tilbage fra diverse sidevej e og så
kører ud alligevel, fordi de tror vi er
knallerister.Der er også traktorerne der
trækker ind til højre, for så i samme nu
at dreje til venstre. Sådan er man udsat
for så meget som MC-ist.
Men. Har nogen af klubbens medlem-
mer været udsat for fumlegængere?
Det var det der overgik mig. På vej ned
af bakken havde jeg godt lagt mærke. til
en spøjs person der gik og viftede med
et camera, og jeg tænkte: Det er nok en
der er interesseret i fugle og vil tag nogle

: billeder. Men jeg tog fejl. Han vadede
lige ud foran mig, og som den rutinerede
chauffør jeg er, ville jeg styre udenom
ham.
Men ak og ve, fumleren gik til samme
side som jeg styrede, så jeg lynsnart
måtte foretage en katastrofeopbrcrns-
ning, og samtidig lægge cyklen ned på
jorden.
Fuglekiggeren. Ham jeg troede fotogra-
ferede fugle, ja han kvikkede vældigt op
og istedet for at hjælpe mig på højkant
med modellen, ja så knipsede han det
ene billede efter det andet af uheldet.
Nå, men det gik jo ikke så galt. Efter at
være kommet op igen, deltog jeg som så
mange andre i den dejlige fællestur.
Delte var min version af bændelsesfor-
løbet.

Peter Th_
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Kaffetræf i Vejrumbro d. 28. maj.

Jeg vil allerede i årets første nummer af
Senior-Nyt have lov at invitere alle inter-
esserede til kaffetræf d. 28. maj k/. 13,30.

: (Sæt kryds i kalenderen).
Hvis der er nogle der har lyst til at
studere gamle motorcykler, vil jeg:
foreslå, at vi går over til min nabo. Han
har 7-8 toprestaurerede cykler, af
Iorsskellige fabrikater, linet op side om
side. Et flot syn, og han vil med glæde
vise dem frem.
Bliver der yderligere tid, og er der
stemning for det, kunne vi måske afslutte
eftermiddagen med en fællestur gennem
de smukke Dollerup bakker, som ikke
ligger langt herfra.
Så derfor, mød op alle mand, og lad os
få en hyggelig eftermiddag.

Peter Thomsen
Nørrevang 3, Vejrumbro
8830 Tjele

tlf.: 86 65 41 79

Kørcvejlcdning!
. Fra Viborg kører man ad hovedvej 16 ca.
10 km mod Randers.
Drej til højre mod Vejrumbro ad
Nørreåvej. Efter ca. 3 km drejes til
venstre ad Fælledvej. og efter yderligere
300 m til venstre ad Nørrevang. Her er
det så første hus på venstre hånd.

Peter Th.



SENIOR WEEKEND - MC NORGE - DANMARK
pA MC TOURING CAMP'EN 12 - 14 MAJ
På vores tur til det norske efter-
årstræf i 1994 kom en lettere på-
virket rødkindet normand hen til mig
og rakte hånden frem og sagde: Helge
Pedersen, ja det er mig, svarede jeg.
Nej, det er mig, svarede han •••••••
Jeg kikkede nok lidt mistroisk på
ham, for han grinede og sagde at han
faktisk hed Helge Pedersen og var
næstformand i Senior MC Norge's afd.
Sør. Det han havde på hjerte, var at
de i klubben havde snakket om at vi
måske skulle prøve at lave et lille
arrangement sammen.
Det prøver vi så hermed. Vi blev
enige om at lægge ud med et telt-
træf på Touring Camp'en som en start,
Går det fint, er det meningen at det
bliver en tradition at de kommer ned
til os og ligesom starter MC-sæsonen.
Vi kan så håbe at det går som med
vore svenske medlemmer der nu så
godt som hvert år laver arrangemen-
ter rundt om i det sydlige Sverige.
Noget mange af vore folk har været
utrolige glade for (og ser frem til).

·Vedr. selve weekenden, så er det
planen at det hele skal være lidt
afslappet:"ankomst i løbet af fre-
dagen, tid til teltslagning, MC-
kikkeri, lidt godt til halsen samt
masser af hyggeligt samvær i godt
selskab. Lørdag eftermiddag står
den på køretur rundt på det nord-
lige Djurland. Turens længde afhæng-
er af vejrguderne samt deltagernes
kondition •••••••• ;••••••• Lørdag-
aften regner jeg med fællesspisning
ved grillen.
Vedr. selve prislejet på MC Touring
Camp 'en, så er det meget rimelige
priser de kører med. 30 kr. pr. over-
natning, og der er mulighed for køb
af såvel mad som drikkevarer til ab-
solut billige priser. Man kan også
selv kokkere~e hvis man mere er til
dette.

I øvrigt er alle klubbens medlemmer
velkommen til at deltage, uanset om
man er medlem af Touring Clubben el-
ler ej. Og det gælder naturligvis
også vore svenske medlemmer.
Der er ikke noget krav om tilmelding
til Senior-weekenden, så det er bare
at pakke og komme afsted. Har I
spørgsmål om dette eller hint, er I
velkommen til at ringe mig op.
Touring Camp'ens adresse er følgende:
Nødagervej 32 A Nødager
TIL :8639 2815
(Midt på Djursland-3 km. fra Kolind)
Vel mødt på Camp'en - Helge P.

ØVRIGE TELTWEEKENDERJ.pA CAMP'EN
Som man kan se på vores kalender, så.
er næsten alle weekender nu besat,
men det er lykkes at finde et par
weekender hvor vi kan mødes på Camp-
en. Det bliver 4-6/8 og 8-10/9.
Der er ikke noget egentligt arrange-
ment disse dage, men der plejer at
dukke 10-15 stykker op fra klubben.
Er der stemning for en tur i land-
skabet, så triller vi en tur, men
ellers går det stille af. Der bliver
spist lidt god mad, drukket lidt
mjød og fortalt løgnehistorier og -i
den dur. Er det noget for dig, så
ses vi måske. H.P.

7



Spisning på Cafeen efter Løvfaldsturen

KAFFEMØDER HOS MEDLEMMERNE ••••
Følgende søndage er "sat af" til kaf-
femøder hos medlemmerne:
28 maj - 30 juH - 27 august - 17 sep-
tember.
Den 28 maj er besat, Peter Thomsen og
frue er værter ved kaffemøde på adres-
sen Nørrevang 3 Vejrumbro. Kl.: 14
Tlf.: 86 65 41 79
På sjælland står Ole Sørensen og frue
for kaffebordet på adressen Lyngbak-
ken 10 Appenæs Næstved. Også kl.: 14
Tlf.: 53 80 08 17
Har du/! lyst til at stå for et kaf-
femøde en af de andre dage, så please
gi' mig et ring på 5342 6523 inden
onsdag den 19 april, så sørger jeg
for at det kommer med i næste senior
nyt -:
Ovenstående er ment som 3 kaffemøder
øst for storebælt, og 3 vest for
storebælt på samme dage.
Hilsen Helge P.
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TAK.
Ved "Vildmarkstræffet" i august sidste år
blev der for deltagelse opkrævet for
mange penge, i alt kro 400,-. Dette beløb
besluttede man sig for at skænke til
Barncancerfonden. Som det ses på
kopien af nærværende kvittering er dette
nu sket.

KUITTO 950216 01 1527006' 0124
POSTGIRO' 900660-2
AUGIFT / '1018,50

.BELOPP na»lca"'ia:'}p~~~400 ,00

Vi vil hermed takke alle deltagerne for
denne gode tanke.

KaUe, Alf, Ingemar og Milton.



Fortsætelse af "En sensommertur til Spanien
i september '94 på MC."

Vores første tur til Spanien på en næsten
nyindkøbt BMW K75. Den havde fået et
check af en fagmand indenfor BMW-
området og nye dæk' til turen, for de
gamle kunne kun klare turen derned,
hjem ville det blive på blankslidte dæk,
hvis de ikke blev skiftet dernede.
Så alligevel tillod den sig at gå i stå en
søndag eftermiddag i Barcelona, hvor vi
ved et tilfælde kom lige ind i centrum.
Det var nok forureningen der var skyld
i dette, og også at Kai blev halvdårlig
hver gang vi var inde i byen.
Efter 2 dages værkstedsbesøg med
BMW'en kunne den så hentes kl. 17.
Hver formiddag gik med at telefonere til
SOS Danmark, og de kontaktede så
værkstedet og igen os. Vi havde gudske-
lov fået cl "Tclecom-nr." til SOS, så

modtageren betalte, ellers havde det
været en dyr fornøjelse.
Bestilte en taxa til byen lidt over middag,
for nu kunne vi ligesågodt se byen (eller
lidt af den) og den katedral som lukkede
for næsen af os dagen før. Men nu
havde den lukket for resten af året på
grund af reparation, blev det fortalt os af
en lille ældre venligt udseende engelsk-
talende dame. Hun var 79 år, og hendes
mand var forhenværende politimand fra
Chicago, USA og 80 år. De to ældre
mennesker havde taget turen herover
med rygsæk og rejste rundt på egen
hånd. De havde opsparet en del i deres
arbejdsduelige alder til deres liv som
pensionister. I vinterhalvåret ferierede de
på Hawaii, der. var for koldt i Chicago.
Og så til slut lige en henkastet fore-

. ~""':::'i
• •

~1
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pørgscl om de danser squarcdans der-
hjemme. Det dansede de hver uge, og så
tog vi lige en dos a dos og en alkman
lef] inden vi forlod dem.
Senere så vi en i meget hurtig løb, en
anden efter ham i dl: små gyder i den
gam le bydel. Det viste sig at den
bestjålne var efter tyven for at få sine
ejendele igen, mens hans japanske
ledsagere stod og græd i næste gade.
Nogle tilskuere fik stoppet en politibil og
fik dem sat ind i sagen.
I god tid begyndte vi at gå mod
værkstedet, det skulle være en smal sag,
når vi nu havde et kort at orientere os
efter. Det var ikke så enkelt endda. en
gang målte vi spørge om vej og hvor vi
befandt os på kortet, og lettede var vi da
værkstedet befandt sig i samme gade
som os. Men Enrico var slet ikke færdig
med den endnu, om l y~til 2 timer kunne
vi komme igen, efter at SOS havde talt
med ham og vi med SOS fra værkstedet.
Der lå en lille lokal bar på modsatte side
af gaden, den blev så Irekventeret, med
det resultat at vi blev opvartet i bedste
forstand med kaffe m. mælk og croisan-
ter. Det var nok ikke hver dag de havde
besøg af turister kunne vi fornemme.
Så skulle der bet aks for værksteds-
besøget, det blev ca. 11000 pts. for
faktisk ingenting. Han fandt ingen fejl,
der målte have været en løs forbindelse
ved starteren, som så fungerede igen da
den blev samlet. Vi havde ikke pesetas
nok til regningen, men de kunne vel tage
en eurocheck, men nej, der var en auto-
mat lidt længere nede af gaden, fik vi at
vide. Så afsted igen med resultat at vi fik
en seddel med ordlyden "Your bank is
not operative" og ikke en pesetas. Der
var ikke andet at gøre en at bevæge sig
tilbage til værkstedet, og den nydeligt
klædte pæne unge dame og vise hende
sedlen, og forklare på sit bedste
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skoleengelsk at hun kunne få både Dm
og Ffr. istcdct for eurocheck. Hun ville
så have os til at komme næste dag når

-bankernc havde åbnet (de har kun åbent
om formiddagen). Så blev Kai sur, og
talte højt og vredt, og så tog hun meget;
modvilligt en eurocheck. Den er ikke
indløst endnu, og vi har heller ikke hørt
om den, så det var lidt synd for hende.
Efter at have betalt, forlod vi nu
værkstedet. Jeg havde undersøgt kortet
for at finde ud af byen på letteste måde.
Gaden vi befandt os i var ensrettet i den
rigtige retning .. Vi skulle først køre 2
gader ned, så til højre og 24 gader frem,
derefter til venstre og så til højre inden
der blev skiltet mod lufthavnen og vores
campingplads.
Campingpladsen var ikke noget at råbe
hurra for, den var ved at lukke for
vinteren, og der var kun koldt vand i
bruserne. Ved en klage over dette blev vi
klar over at vi skulle benytte en toilet-
bygning langt fra hVQTvi lå. Om natten
fik vi regn, vi lå halvvejs i en vandpyt, så
det var en tungt læsset MC der kørte fra
Barcelona næste dag de ca. 100 km
sydpå, forbi. Tarragona til Salou. Her
slog vi teltet op i tørvejr på grus, men
det viste sig lidt senere at vi havde taget
regnen med os. Der var ikke andet at
gøre end at iføre sig Goretex-tejet til en
aftenvandring, hvor vi så pudsige ud ved
siden af de velbeslåede turister.
Campingpladsen var stor med 3 svømme-
pølcr, der var udendørsservering i
højsæsonen, og der var flot, dyrt og den
lå inde midt i byen. Vi skulle passere en
jernbane ved ind- og udkørsel. Denne
var degnbemandet og manuelt betjent,
men der kom også mange tog.
Sidste søndag på stedet, og dagen før
hjem kørsel, ville Kai lige tjekke dæktryk-
ket på MC'en. Der var kun del halve på
bagdækket. og nu viste det sig at ventilen



var defekt. En lille tankstation, en
søndag i Spanien, kun spansktalende
tankpasser der godt kunne se problemet,
men det var vores, ikke hans sag. Pegede
tværs over vejen, og sagde en masse på
spansk. Jeg gik så derover, kun spansk-
talende .tankpasser på en lille Shell
tankslation, og ingen ventiler at købe. På
tilbagevejen mødte jeg Kai igen, det
hjælper åbenbart at blive god l gal, de
havde så ringet derover og så blev der
fundet 4-~ gamle brugte ventiler frem
som han kunne prøve. Der var så en
brugbar og vi fik luft vi vores totalt /lade
bagdæk. Vi kunne ikke have kørt så
meget som en meter uden luft.

Del varede lidt inden nerverne kom på
plads igen, og ud/lugten til næste by med
flamencodans om aftenen blev ikke til
noget. Der var isiedet underholdning på
vores plads med levende musik og sang
samt servering af små grillstegte salte
sild, som var gratis. Det var en god
investering for pladsen, for man var jo
nødt til at skylle dem godt ned bagefter.
Næste formiddag hjalp vi en dansk
mand, som" lå ved siden af på pladsen,
med at vende hans store campingvogn og
sætte den på krogen. Det tog en evighed
inden han var færdig til at køre derfra.
Han var invalidepensionist, og det var
hans første tur med campingvognen til
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udlandet. Ah blev dobbclttjckkct, og ah
var asket inden han drog derfra med
flere benzindunke fyldt med WAT 69
(Whisky). Han fortalte os at det var
billigt, og det drak han selv meget af.
Turen hjem gik 'over Andorra, og vejen
var god, ingen problemer med at
orientere sig, og vi fandt da også en
meget ydmyg plads lige indenfor landets
grænse med et kæmpestort supermarked
et stenkast borte.
En venlig forespørgsel, hos naboen i en
campingvogn, om vandet var drikkeligt
blev til en del tegnsprog og afhentning af
glas i vognen, som blev fyldt med vand
fra hanen og drukket. Lyde som ah og
klappen på maven overbeviste os om at
det nok ikke var med livet som indsats at
smage på det lokale vandværksvand, og
det smagte da også fortræffeligt. Det var
en lettelse ikke at skulle købe vand hele
tiden. I Spanien er der tilsat klor og det
smager man, selv kartofler kogt i det
vand har en bismag.
På pladsen traf vi et ungt dansk par, som
også var på MC-tur på en helt ny Suzuki
1100 der allerede havde fået skrammer.
Det blev til en halv nats snak med dem
og iidt øl, rom og bailey inden vi tørnede
ind i vores respektive telte. Vi med alt
udstyret i orden, dem med, lædertøj uden
nogen form for regntøj, lånt telt, lånte
soveposer og ligge underlag' og 1 kop til
deling. Ja, man undrer sig gang på gang
over at man gider at slæbe så meget
med.
Det meste af kørslen i denne ferie var på
gode veje, og bjerge var langt borte, men
nu på vej fra Andorra tilPerpignan i
Frankrig fik Kai sit ønske om varieret
kørsel opfyldt. Det var bjergkørsel og
små snoede veje, hvor man bare kørte og
ingen vegne kom. Og midt i et hårnåle-
sving ned af et bjerg, stod der gud
hjælpe mig en vejarbejder med et stop-
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skilt, så lå det jo ligesom i luften at man
skulle stoppe her og afvente grønt skilt,
skiltet blev bare vendt, midt i det hele
var der vejarbejde og kun den ene bane
var fri.
Den dag gik turen kun til Valcnce i
Frankrig. Ingen gad undersøge hverken
pas eller andet ved grænsen, der var
også kun 1 fl. whiskey og y, fl. rom bil-
ligt indkøbt i Andorra. I Valcnce gik tu-
ren til en elendig men hurtigt og nem
fundet transitcampinglads, noget ulækker
i en godt bevokset udkant af en skov. Et
kæmpestort supermarked blev søgt og
aftensmaden købt, stegt kylling med
kartofler og grøntsager, som blev hen-
holdsvis stegt og kogt, og derefter spist
ved lommelygtens skær. Sommertiden
var forbi og mørket sænkede sig allerede
ved 18,30 tiden. Vi var ved at være godt
trælle af pommefriter og snitzler, så det
smagte med kogte kartofler og braisse-
rede svampe og auberginer. .
Næste dag gik turen smertefrit. til
Karlsruhe, hvor jeg af erfaring vidste at
der var en campimgplads, men hvor. Vi
mistede skiltet, fandt ud på motorvejen
igen og kørte i ring, så var der ikke
andet end at prøve at spørge om vej, og
den nærmeste ved hånden og den jeg
regnede· med kendte lidt til byen var en
politimand som dirigerede et befærdet
kryds uden lys. Han var meget flink og
viste os vej.
Efter opslagning af teltet og spisning af
vores medbragte mad, bestilte vi frisk--
morgenbrød, hvorpå vi gik på besøg i
byen. Der er næsten ikke andet at fore-
tage sig, læse kan man ikke, så vi fandt
en "Irsk Pub" i byen og bestilte mørk øl,
Guinnes, det smagte godt, det var første
forsøg. Vi var der en onsdag aften, og
det var lige at vi kunne få en siddeplads.
Folk har et andet forhold til pub end vi
har herhjemme, ingen skaber sig og



bliver fulde, selv ældre damer har jeg set
gå på pub alene, både i Spanien og nu i
Tyskland.
Næste dag, tidligt op og afsted, for nu
var vi kommet bagud med kørslen,
Danmark skulle gerne nås om aftenen,
og en overnatning hos min bror i
Løgumkloster og lidt tøjvask var heller
ikke af vejen. En opringning til Danmark
fra Hamburg, hvor der var rift om tele-
fonerne, afslørede at min brors telefon
var optaget, så han var da hjemme, og
hvad skulle de forøvrigt en almindelig
torsdag ·aften. Op på MC'en igen, alter
lidt regn og ved 20 tiden fandt vi
broderens hus mørkt og tillukket, over til
naboen for at høre om de kendte til
deres ærinder, men nej, det blev
vandrehjem og pølsevogn i Løgumklo-
ster og en lille formue ved en telefon, for
familien skulle da orienteres om vores
færden og vi høre om der var nyt.
Det var første gang vi var på vandre-
hjem, regler var der mange af, ikke
drikke øl på værelset, køkkenet var
lukket, ikke engang varm the eller kaffe
kunne Iåes, så nogle regler blev brudt på
værelset, men alle beviser fjernet næste
dag med os, og vi skulle forlade hjemmet
kl. 10 om formiddagen. Nu var vi for
alvor kommet til Danmark og vejret var
godt taget i betragtning af at vi var i
september måned. Snuskregn og besvær
med at finde vej og endelig fik vi benzin
på, inden løb tør, og et landkort over
DK blev indkøbt, for det var jo ikke
nødvendigt i vores lille land, troede vi.
Turen gik så til vores sidste MC-træf ved
Horsens, afgangen fra vandrehjemmet
godtgjorde at vi havde oceaner af tid til
at finde til Horsens og så til træfstedet.

Så da vi havde god tid blev der købt
varm mad, så kunne tiden da gå med det
inden de øvrige træfdeltagere ankom, og
også få vasket et par strømper og
underbukser, vi havde absolut intet rent
tøj tilbage, men vi nåede lige at få teltet
rejst op inden der blev travlhed. Køb-
manden havde lovet at levere, frisk
afskåret pålæg, men glemt det, så i
stedet var der en kasse med vacuumpak-
ket pålæg, noget kedeligt og dyrt pålæg,
Han målte tage det retur og så måtte vi
ellers ringe til en slagter i Odder, om de
kunne levere pålæg, hvor mange kilo kan
jeg ikke huske, men vi fik en god rabat,
og de var ikke færdige med at skære da
Johan og jeg kom derind i bil for at
hente det.
Træffet var godt, men det vil jeg ikke
komme så meget ind på her, for så bliver
historien aldrig færdig, og I kære læsere
synes vel også at hun snart må slutte.
Til slut kun at fortælle at MC'en tabte
en bolt til støttebenet på Storebæltfær-
gen, så Allan, Vivi og undertegnede
målte støtte cyklen da Kai skulle entre
den på færgen, og vel ankommet hjem-
me i Frølunde køre helt ind til carporten
og læne cyklen op af den for at komme
af med min hjælp.
Fra anden side har vi hørt udtalelser
som disse, bliver de da aldrig klogere, og
nu er de sgu da for gamle til det pjat,
når de nu har en helt ny Pcugeot 306
stående i carporten. Men vi gør det jo
nok igen, bare ikke ved Spaniens solkyst,
men længere inde i landet.

Det var så det
Anny

Mcdkører, Kai tør ikke sidde bagpå.
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Bakkens åbning!

Da jeg nu endelig er blevet medlem
Senior MC Danmark, vil jeg herved
starte med at fortælle at jeg i år har
påtaget mig at informere om "Bakkens"
åbning.
"Bakken" åbner d. 30. marts, og vi mødes
på hjørnet af Nørrebrogade og Jagtvej,
skråt overfor Assisiens kirkegård, kJ.
18,30.
KI. 19,00 begynder optoget at køre, og
efter en tid bliver der liv i bagtroppen,
som vi så slutter op til. Kortegen kører
nu mod Klampenborg, hvor Senior MC
vil samles ved lysreguleringen på
Strandvejen overfor vejen ind til
"Bakken". Herfra vil de som har lyst,
køre samlet til Humlebæk MC Klub,
hvis klubhus ligger på Humlebækvej 64
i Humlebæk ved siden af Kejserdal
crossbane. Her vil jeg være klar med
pølser og kage og hvad dertil hører.
Hvis der er nogle som ikke er interesse-
ret i denne specielle køretur, er: de da
stadig velkomne i Humlebæk.
Hvis man vil melde sig til arrangementet
kan det lade sig gøre på tlf.: 42 190243
Hvis jeg ikke er tilstede kan besked
indtales på telefonsvareren. Det kunne jo
være rart at vide hvor stort bålet skal
være, og hvor meget tør kage der skal
produceres.

Venlig hilsen

Søren Christensen
Torpenvej 19

3050 Humlebæk
l' 421902 43

1L.

NYE MEDLEMMER!

Der har på det sidste været en del
som har indbetalt kontingent for sig
selv + samboende, i alt 262.50 kr.
De har samtidig vedlagt navn og fød-
selsår for den samboende og bedt om
at denne blev meldt ind i klubben.
Der er som bekendt ikke noget krav
om at medkørende skal være medlem af
klubben, så hvis disse ønsker at
blive medlemmer og dermed støtte
klubben, så er det helt fint, men
for at blive medlem skal der alså
betales et indmeldelsesgebyr.
Bøvlet med at kontakte folk og få
tilsendt det manglende gebyr har det
med at ende på mit bord, så for en
god ordens skyld skal jeg hermed
citere vedtægternes §3.Stk.2.:Er der
flere medlemsberettigede i samme
husstand, og er en af disse medlem
af foreningen med ordinær kontin-
gentbetaling, kan de øvrige blive
medlem med stemmeret på generalfor-
samlingen, men uden at modtage klub-
bladet, MOD BETALING AF INIl1ELDELSES-
GEBYR SAMT ÅRLIGT 50% AF DET ORDINÆ-
RE KONTINGENT. Citat slut.
P.T. er indmeldelsesgebyret på 100
kr. og det inkluderer et revers-
skilt med klubemblem og indgraveret
navn. Og så gælder alderskravet på
40 år selvfølgelig også samboende!
Nok om dette.- velkommen i klubben!
Helge P.



Sælges.

I

J

2 gI. paktasker BMW m. holdere
pris: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kr. 3500
] sadel, King & Oueen
pris kr. 1000
1 par støddæmpere. KONI, næsten nye
pris kr. 500
] par ekstralys til RT-kåbe
pns kr. 2500
] par håndtagsgummi
1 bagagebærer, hjemmelavet
1 par gummimuffer til kåbejgaffelben
1 bakspejl, venstre til RT-kåbe

Hvis nogen skulle være interesseret
ovenstående, kan jeg kentakres på
nedenstående adr.jtelefonnummer.

Poul Rasmussen
Kållstorpsvågcn 122
S 23199 Klagstorp

Sverige
tlf.: 410 26 193

Næste nummer.
Næste nummer af Senior-Nyt udkom-
mer midt i maj. Sidste frist for indleve-
ring af stof til delle nummer er d. 1. maj.

*******

Forsiden.

Forsidefotoet i delle blad refererer til
Peter Th.'s indlæg, "Efterskrift".
Fuld gas og så bremse, duer ikke Peter.
Når du bliver stor kan du sikkert rejse
cyklen op alene, endnu går det ikke.

Lidt tal.
Tænk at der i danmark i 1993er46.347
indregistrerede motorcykler, det er en
forøgelse på 3,2% i forhold til 1992, og
af de 46.347 sælges og købes der 14.485,
altså ca. hver tredie motorcykel skifter
ejer hvert år. .
I Holstebro politikreds med et indbyg-
gertal på ca. 102.000 personer, er der
756 motorcykler, det er 28 flere end i
1992 eller l motorcykel pr. 134 perso-
ner, gennemsnittet for hele landet er
109 personer pr. motorcykel.
Uheld.
Skader hvor motorcykler er indblandet
er heldigvis kraftig faldende. l 1976 var
der 1.578 personskader og 70 dræbte,
hvilket var 43 uheld pr. 1.000 motor-
cykler. I 1989 var der 639 personskader
og 33 dræbte, det var 14uheld pr. 1.000
motorcykler. I 1993 var der 483 per-
sonskader, 26 dræbte, hvilket var 10
uheld pr. 1.000 motorcykler
Skader.
Antallet af anmeldte skader til forsik-
ringsselskaberne er fra 1989 til 1993
faldet fra 3.562 til 2.686. Den gennem-
snitlige erstatningen er faldet fra
16.595,- kr. til 14.665,- kr.
Tyverier.
I 1989 blev 1.'259 motorcykler meldt
stjålet. 221 af disse blev fundet igen. I
1993 blev 1.053 motorcykler stj~Ol og
kun 170 blev fundet igen. \
kok •
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Kindvig er en lille by syd for Præstø på
Sjælland.Træffet er i dagene 26-27-28 Maj.Det
er et telt træf og vi kan have ca.25-3o telte
i haven,så hurtig tilmelding vil være at anbefale
dog senest 19 Maj.

Vi mødes fredag d.26 maj fra kl.16 hvor der
vil være et lille tag selv bord.Forplejning

O foregår på samme måde som ved et almindeligt
senior træf ,bortset fra lørdag aften hvor der
kan serveres stegt ål til dem der vil have dette
til en pris kr.75,oo som betales ved tilmelding.
Eller hvis i selv har mad med til grillen vil
der også være gang i denne. Øl og vand og vin
kan købes på stedet,der er i øvrigt ca.4 km.
til en købmand.

HUSK at i skal have spisebestik talerken
og kop med.

Kørevejledning.
Punkt: l .
Fra nord E47 til Bårse frakørsel (39) derefter
mod øst ad sekundærrute 265 mod Præstø.og videre
sydpå til Kindvig skilt med HC mærke, til venstre
endnu et HC skilt, til venstre ad Kindvigvej til
nr. 26 Telefon 5379 7798
Fra vest.Næstved ad sekundærrute 265 via Bårse
osv punkt L
Fra syd E47 til Stensved frakørsel (41) og
videre ad primærrute 59 mod Kalvehave og nord
på mod Kindvig ca.6 km ad sekundærrute 265
MC skilt,osv som punkt l.

TILMELDING & INIt>RMA7/0N-
DK-/ND/ANER OLE/ 3/·585780

FJ.ORENSVE] 14 ST.MF, SUNI3Y 2300
S- MILTON-i MARK+lUSET /045/ • 70/37

FARSTOl?P28020 87J.RwUM
VE.L MODT.', 1"':JIL1J../E~oæ/ h~_



LIDT OH VINTERHØDET

Hermed et par bemærkninger om det
netop afholdte vintermøde. Der deltog
52 medlemmer i seancen, heraf 10 fra
Sverige og 3 fra Norge, helt fint når
man tager i betragtning at det er et
vinterarrangement.

Der var en god stemning, og overalt
i "hytten" summede det af liv. Der
blev snakket motorcykler og om gamle
ture samt nye der skulle køres i den-
ne sæson. Knud & Birte stod lørdag
aften for "Cabaret '95", og det er de
bare gode til. Senere stod den på
dans til ud på de små timer.

7 dage før arrangementet løb af stab-
len, var alle tilmeldinger på giro
i hus, og det skal I ha' tak for. Det
gør det hele meget lettere når man
skal lave·aftaler med købmand, slagt-
er, bager og kogekone.

ved arrangementet:Lidt om økonomien
indtægter:
træf gebyr
bonner i bon kasse
kontant vinsalg

9.520
5.205

840
15.565

udgifter:
hytteleje
elforbrug 1.550 kw
varm mad

.købmand
slagter
musikanlæg

2.470
1.643
3.240
6.185

933
545

15.016

overskud· i alt 549

Der blev nedsvælget ca. 20 kasser øl,
2 fl. G.D. og en Rød Ålborg samt 24
fl. vin.

Som bekendt er vore priser på øllet
lidt over købmandens, den fortjeneste
klubben har på dette bliver brugt til
at nedsætte træfgebyret. Og derfor
har bestyrelsen også tidligere he.n-
stilet at man ikke medbringer egne.

drikkevarer. Det har i øvrigt funge-
ret tilfredsstillende. G.D. og Akavit
bliver solgt til ca. købmandspris.
Så hvis jeg går rundt fredag aften og
snakker om for lavt væskebehov hos
deltagerene, så er det fordi at der
er lagt budget ud fra et forventet synk
hos jer, og er I ikke tørstige nok,
så .holder regnskabet ikke •••••••••••

Vedr. rengøring af hytten, så plejer
vi jo at gøre det på den måde, at de
som skal med færge, de triller når
de vil, mens nogle af dem som bor på
den side af vandet som hytten er, ja
de hjælper med at gøre hytten klar
til aflevering. Det fungerede også
rimeligt tilfredsstillende denne gang.
Hen det kan være noget af en ·opgave
hvis alle bare stikker af efter mor-
genmaden!

Til slut en stor tak til Per & Linda
som stod for arrangementet samt alle
som gaven hånd med. Næst for er det
forårstræf med generalforsamling på
Fyn - og dermed et rigtigt træf med
forhåbentlig masser af motorcykler og
glade mennesker. Vel mødt på Fyn.

Helge P.

Lidt om medlemslisten.

Vedlagt delle blad er så medlemslisten
for 1995. Listen indeholder 145 navne,
det er dem som fulgte opfordringen om
at indbtale kontingentet inden 1. februar
hvis de ville optages i den nye medlerns-
liste. I øvrigt kan det oplyses at vi pr.
31.12.1994. var 189 medlemmer, heraf de
31 fra udlandet. Lidt mere præcis:
Sverige 18 - Norge 10 - Holland 2 og
Tyskland 1.

Helge P.
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Nye medlemmer 317-55 Ivan Nyboe
Mathildevej ]2A, 3.tv.

136-44 Ulla Scger 2UOOFrederiksberg
Hårslevvej 32 36308583
4262 Sandved Kawasaki Z900

246-38 Margit Jensen 318-33 Oscar Grimsmo
Elmevej 9 jordveien 79C
4622 Havdrup 1322 Høvik
42385689 Norge

0047675 324]0
252-55 Inge Boss Yamaha FJ 1200 A

Frejasvej 12
4700 Næstved 319-54 Jan Nyboe
5577 3109 Egesvinget 13

4243 Rude
267-52 Annie Nielsen 53759694

Remisevej 27 Kawasaki 1000 ZlR
4220 Korsør
53571898 320-54 .Henrik Jørgensen

Skolegade 2, Herrup
290-53 Yvonne Poulsen 7830 Vinderup

ParkaIIe 8 97452160
3650 Ølstykke Yamaha XT 600
42179704

321-55 Christer Johansson
310-54 Ingrid Nyhaven 36030 Lammhult

Møllergården Sverige
N 4790 Lillesand 040 72 74176
Norge Harley Davidson
372 71 182

Velkommen i klubben, håber vi kan leve
314-45 Peter Rygård op til Jeres forventninger.

Folemestervej 13
3400 Hillerød
42267664 Ny Adresse.
BMW K]OO

136-33 Viggo Strangc
315-51 Edmund StensIie Hårslevvej 32

N 2857 Skreia 4262 Sandved
Norge
611 63 157 142-39 Poul Rasmussen
Honda Pan Euro ST Kållstorpsvågen 122

S 23199 Klagstorp
316-55 Søren S. Christensen Sverige

Torpenvej 29, l
3050 Humlebæk 143-44 Birger Kampmark

1 8 42190243 Hemmeshøjvej 23
Moro (J1I77i California R'iO 4241 Vemmclev



Ny tIC.nr.

233-49
. Lennart Danielsen
038073070

23~-3 Goran Gustavsen
038180086

Nyt fra kassereren.

Med dette blad udsendes en ny med-
lerrisliste. Hvis du/I ikke kan finde
dit/jeres navne deri er det fordi indbe-
talingen af kontingent er sket så det ikke
har været mig ihænde før efter d. 1. feb-
ruar. Det betyder dog' ikke at man ikke
fortsat er medlem, da sidste betalingsfrist
ifølge vedtægterne er d. 1. marts.
Dette indlæg bliver det sidste fra mig
som kasserer, jeg genopstiller ikke på
generalforsamlingen .. Nu må der en ny
frisk m/k til, og jeg vil hellige mig
squaredansens lyksaligheder lidt mere.

Med venlig hilsen
Kassereren

"

Arrangementskalender fortsat fra
bagsiden

TI/8: Datoen ledig for privat
kaffernøde. Se i bladet.

28/8: Bakken lukker. Mødested
er på hjørnet af J agt vej og
Nørrebrogade .k!. 18,30

1-3/9: Norge. Høst-treff hos
Senior MC Norge ved
Rjukan. I~fo: Helge P.

'" 3/9: Kaffemøde .på Cafeen
Hvalsø k!. 14,00

8-10/9: Teltweekend på Touring-
camp'en.

17/9: Datoen ledig for privat
kaffernøde. Se i bladet.

12-24/9: Holland. XXXX + træf ved
Groningen. Deltagerbe-
grænsning. Info: Helge P.

'" 29/9-1/10:Efterårstræf i Kølhøjhus
!O __ ved Astrup

Iv / Arr.: Jette, Olav & Jørgen.
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r emode hos Ole S. i
æ tved kl. 14,00. Se an-

meldelse i bladet.

• Angiver at d r tale om et af vore
egne arrangementer.

17-19/3: 3. Int. Jævndøgnstræf på
MC Touring Camp'cn.
Arr.: MC Touring Club.

3D/3: Bakken åbner. Se anmel-
delse inde i bladet.

• 15/4: Kaffemøde på Cafeen
Hvalsø kJ. 14,00

• 21-23/4: Forårstræf m. generalfor-
samling i Middelgrunden v.
Middelfart.
Arr.: Sonja & Thorvald.

• 28-3D/4: Belgien. Klubtur til 40+
træf ved Brtigge.
Deltagerbegrænsning.
Info.: Leif Kjøl

• 7/5: Løvspringstur.
Mødested: Torvet i Roskil-
de kl. 12,00 Afg.: kl. 12,15.
Arr.: Helge P.

• 12-14/5: Seniorweekend på Touring
Camp'cn med Senior MC
Norge.
lnfo: Helge P.

• 17/5: Kaffemøde på Cafeen
Hvalsø kJ. 19,00

'lb-?Jl/5: "lndianertræf" i Kindvig.
Se anmeldelse i bladet.

113/5: Kaffemøde hos Peter Th.
i Vejrumbro kl 13,30. Se
anmeldelse i bladet.

-. 9-11/6:
()~~
'IJ' .

~~11

~0- O; 5/5'1; Y
• 18/6:

12. Int. Sommertræf
Klinteborg ved Ordrup.
Arr.: Inge & Ole, Ditte &

emming.

Kaffemøde på Cafeen
Hvalsø kJ. 14,00

• 23-25/6: Grisetræf hos Elva &
Jørgen ved Skive.

• 9/7: Kaffernøde på Cafeen
Hvalsø 14,00

• 19/7: Kaffemøde på Cafeen
Hvalsø k1.19,00

3D/7: Datoen ledig for privat
kaffernøde. Se i bladet.

9/7: Kaffemøde i Bramslev
Bakker ved Hobro.
Arr.: Lisbeth & Erik.

15-'19/7: Klubtur til Yorkshiredales
med Belgierne. Tilmel-
dingsfristen udløbet.
Arr.: Helge P.

• 4-6/8: Teltweekend på Touring-
camp'en.

13/8:

• 13/8:

•

Kaffemøde i Bramslev
Bakker ved Hobro.
Arr.: Lisbeth & Erik.

Kaffemøde på Cafeen
Hvalsø kl.: 14,00

18-20/8: Vildmarkstræf i Sverige.
Arr.: Ingmar & Milton.

Fortsættes på side 19
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Redaktørens
spalte

Sommeren er nu ved al gå på hæld efter
en fantastisk sæson med et vejr som nok
kan tage pusten fra selv den mest
garvede soldyrker.
Der har været en bunke af tilbud til
medlemmerne, og der er da stadigvæk et
par stykker, som det nok er værd at
overveje om man ikke skulle deltage i.
Jeg må nok indrømme at jeg selv ikke
har deltaget i så mange af arrangemen-
terne som jeg gerne ville, men man kan
nu ikke være flere steder på en gang.
Et enkelt af de private kaffemøder er det
dog blevet til. Det var hos Ole Jyll i
Næstved, hvor vejret selvfølgelig viste sig
fra den pæne side, så man kunne sidde
udendørs og nyde kaffen i haven.
Der var vel mødt ca. 15 op til denne
begivenhed, en ganske god tilslutning.
Hvis der er nogle der er ved at brænde
inde med beretninger om oplevelser på
motorcyklen, så er del bare hen til
blyanten og få noget skriblet ned på et
stykke papir, og så afsted med til
undertegnede, så også andre kan blive
delagtiggjort.
Dette var så teksten for denne gang.

Redaktøren,



Formanden skriver.
Et blik i kalenderen fortæller at tiden
nærmer sig hvor man atter kan se een
ende på den alt for korte MC-sæson vi
har her på vore breddegrader.

Det er så tid til at finde kort og kortmåler
frem og begynde at planlægge lidt af
næste års MC-ture.

Men ellers har den forløbne sæson gået
godt, vi har haft mange af vore folk ude
på landevejene til arrangementer her til
lands, samt til ture i de skandinaviske
lande og til mere eksotiske steder.

Vi havde et rigtig godt Sommertræf i
"Klinteborg" hvor deltagerantallet var på
knap 150 stykker. Der var bestilt godt
vejr til træffet, og stemningen var bare i
top. Traditionen med at træfarrangørerne
bliver kaldt frem og tallet for god
indsats blev brudt. Så hermed en
forsinket og stor tak til køkkenholdet vI
Ditte & Flemming, Marius fra Kolding
samt Ole og sidst, men ikke mindst, hans
søster Lis som trofast holdt skansen i
køkkenet til langt over midnat både
fredag og lørdag.

I øvrigt også en tak til alle andre som
hjalp til ved træffet, samt til Henrik
Wiirtz som havde lavet og sponsoreret
årets træfmærke.

Trods årstiden kan vi stadig være heldige
at få mange gode dage endnu, hvor man
kan køre ud og opleve efterårets
farvepragt, og der er endnu nogle få
arrangementer tilbage i kalenderen, bl.a.
et par private kaffemøder og klubbens
efterårstræf i "Kølhøjhus" ved Astrup
samt "Løvfaldsturen" på Sjælland.

Og så til noget helt andet. Vedlagt dette
blad er et girokort hvor man kan tilmelde
sig efterårstræffet, og som vanlig beder vi
om at de der skal til træffet, tilmelder sig
i god tid og senest 14 dage før.

. Ved sommertræffet var der problemer
med at folk ikke fik tilmeldt sig før i
sidste øjeblik. Een uge før træffet, havde
vi faktisk kun fået de halve af
tilmeldingerne i hus, (og det er for
dårligt!) Det giver en masse ekstra og
unødigt arbejde med at ændre
bestillingerne hos købmænd, slagter,
bager samt dem som skal stå for den
varme mad. Betænk at det er folk som
gør et stykke frivilligt og ulønnet arbejde,
og tilmeld Jer i god tidl

Folk i udlandet, kan henvende sig til både
kassereren og formand m.h.t. tilmelding.

Så mange var ordene for denne gang, kør
forsigtigt, og vel mødt til efterårstræffet i
"Kølhøjhus" .
HelgeP.

Forsiden.
Forsiden af dette nummer viser hvor galt
det kan gå når man kører efter færdsels-
reglerne. Her er det Jens Ove fra Glyng-
øre der pludselig følte sig overkørt af en
lastbil som ikke overholdt sin vigepligt.
Havde Jens Ove overskredet hastigheds-
grænsen, var han nået forbi inden last-
vognen var kørt ud.

Næste nummer af Senior Nyt.
Næste nummer af Senior Nyt udkommer
midt i December. Sidste frist for indle-
vering af stof til bladet er d. 19. no-
vember.
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Efterårstræf
29/9-1/10-1995

Velkommen til efterårstræf i spejder-
lejren K0LHØJHUS ved ASTRUP.
Kerevejledning.
E45 NORD afkørsel 33 mod øst ad 535
til ASTRUP, hvor der vil være skiltet.
Hytten er åben fredag kl 16,00.
Forplejningen er den sædvanlige stan-
dard.

Hyttens adresse:
K0LH0JHUS
B0NFELDTVEJ 25, ASTRUP
9510 ARDEN
tlf. 98 56 52 98

MC hilsen
Jette & Olav
Inger & Jørn

L.



Færgerabat ved efterårstrætTet!
l forbindelse med afholdelse afvores
efterårstræf i "Kølhøjhus" ved Astrup i
Jylland, har vi faet en rabataftale med
Mols Linien. De yder 25% rabat på
overførsel af MC inel. passager. Og som
sidst, kan man selv vælge om man ønsker
enkelt eller tur/retur. Men rabatten
gælder kun ved udrejse fra Sj .Odde!

Normalpris for MC inel. passager T/R
er 350 kr. Herfra trækkes de 25%.

Specialarrangement -billetteme er
vedlagt Senior Nyt, til vore folk på
Sjælland samt de svenske medlemmer.
God sejlads ...
Helge P.

Bakken lukket.
Så blev bakken d. 28. august lukket med
maner. Der var ikke så mange mødt
frem som vi tidligere har set. Hverken
fra Seniorklubben eller totalt, var der
tilnærmelsesvis det antal som vi er vant
til at opleve. Vi var vel kun en halv snes'
seniorer, der var mødt op i det smukke
vejr for at tage afsked med bakkesæso-
nen. Alligevel var stemningen der fra vi
startede på Nørrebrogade til vi landede
på bakkens parkeringsplads, og derefter
gik en runde, hvor vi var inde på et lille
konditori for at få den obligatoriske
kaffe med lagkage til. D.v.s., lagkagen
var udsolgt, men blev så erstattet af en
rigtig kaloriebombe af en Napoleons-
kage. Dette blev indtaget i det fri ak-
kompagneret af fuglesang og støj fra de
stadig aktive forlystelser.
Så var det tid at finde hjem, da næste
dag jo ikke var fridag, selvom det ville
have været rart.
Vi åbner, ifølge særdeles pålidelige kil-
der, igen Bakken d. 28. marts 1996.

Redaktøren

"Vintermødet på Odden"
Træfarrangører søges!

Til vintermødet på Odden har klubben
lejet "Sølleredlejren" i weekenden 2 til 4
februar '96.

l den forbindelse søges nogle "frivillige"
som kunne tænke sig at stå for det
praktiske arbejde som træfarrangørerl

Undertegnede som bor på Odden vil
gerne sørge for de forberedene øvelser,
d.v.s. lave aftaler med købmand-slagter-
bager, samt hjælpe arrangører med
kontakt til kogekone eller lign. m.h.t. den
varme mad. Men vi mangler altså nogen
som står for selve træffet. Har duII lyst til
jobbet, så bedes I henvende jer til Klaus
Brandt eller undertegnede inden d.15/II.
Helge P.'
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Obs. Obs. Obs. Obs.
Vedr. udenlandske medlemmer

Vedtægternes §3 Stk.l.
Medlemmmer og deltagelse iklubbens

arrangementer.
Som medlem kan optages alle, der er
fyldt 40 år i indmeldelsesåret, og som er
bruger af en motorcykel, dog kan der
højst optages op til 20% udlændinge af
det totale medlemsantal opgjort hvert år
pr. 31/12. Citat Slut!

Pr. 31/12 1994 var medlemstallet 189,
det betød at vi kunne optage 37 medlem-
mer bosat i udlandet. Den 12/8 '95 blev
Signe & John Eidet fra Norge meldt ind i
klubben som nr. 36 og 37. Og dermed må
vore venner i udlandet som fremover
ønsker at blive medlem af seniorklubben,
desværre se i øjnene at der nu er en
venteliste for optagelse i klubben.

I øvrigt kan det oplyses at der p.t. er 5
navne + ægtefæller på "listen". Når der
opstår ledige pladser (f.eks. ved udmeld-
else eller større medlemstal) så vil folk på
listen blive kontaktet for at høre om de
stadig er interesseret i medlemsskabet.

Paragraffen om at der højst kan optages
op til 20% udlændinge af medlemstallet,
blev tidligere indført fordi vi ville sikre os
at vi stadig var en dansk seniorklub. Ikke
fordi der var nogen som ville overtage
klubben, men fordi vi på et tidspunkt
havde en stor tilgang fra udlandet. Som et
lille land med fa motorcyklister, omgivet
afvore nabolande med langt flere MC-
folk, så ønskede vi ikke, at vi een dag
kunne komme i den situation, at vi som
danskere ville være i mindretal i klubben.
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At vi nu har en liste med navne på vore
udenlandske venner som ønsker at blive
optaget i klubben, kan også gå hen og fa
betydning for nuværende udenlandske
medlemmer.

Og det skal forstås på den måde, at
kontingentet jf. vedtægterne forfalder til
betaling hvert år den l. januar. Og er
man mere end 2 måneder i restance, ja,
så slettes vedkommende af medlemslisten
(også i henhold til vedtægterne) og folk
på omtalte liste vil så blive kontaktet for
evt. medlemsskab. Det betyder at hvis
man "glemmer" at betale sit kontingent,
og i løbet af foråret finder ud af at man
forsat ønsker at være medlem af klubben,
så kan man altså komme i den kedelige
situation at man efter 1. marts ikke kan
forny sit medlemsskab fordi man efter 2
måneders restance automatisk bliver
slettet af medlemslisten, og en anden
måske har faet den ledige plads. Man er
så henvist til at blive skrevet op på
omtalte venteliste. Og det vil sikkert give
anledning til lidt arrigskab og ståhej, og
det er derfor jeg allerede nu skriver lidt
om dette.

Vi bruger ikke tid og penge på at sende
rykkere ud ved for sen indbetaling, og det
gælder naturligvis også for de danske
medlemmer. Vi regner med at når folk
har nået den attraktive alder som giver
adgang til seniorklubben. så er de også
gamle nok til selv at finde ud af om de vil
forny deres medlemsskab.

Jeg håber ikke at der bliver problemer
vedr. ovenstående, men for at undgå
senere at bruge en masse tid og kræfter
på evt. misforståelser, så har jeg hermed
valgt at informere om ovenstående i god
lid, og håber selvfølgelig at tingene bare
kører ...
Helge P.



"Dansk- Norsk seniorweekend"
Seniorweekenden på Touring Campen i
maj blev noget af et tilløbsstykke. Der
mødte 26 nordmænd + l svensker op til
en hyggelig teltweekend. 21 overnattende
danske seniorer + 6 andre som kikkede
ind i løbet af weekenden. Vi havde en
god weekend sammen. Nordmændene
havde gjort et større indhug på varerne i
Taxfree på færgerne mod Danmark, og
det satte unægtelig godt gang i kludene
fredag aften. Der blev "hygget" udendørs
til mørket faldt på, og derefter gik det løs
indendørs til langt ud på natten. Om
lørdagen var der fællestur rundt på .
Djursland med besøg i Kattegatcentret i
Grenå. Om aftenen blev der grillet -
drukket mjød og igen sunget gamle
sømandssange til langt ud på natten. Det
blev besluttet at vi også næste år
arrangerer en Dansk-Norsksenior-
weekend på Camp' en i begyndelsen af
sæsonen.
Helge P.

Senior MC Danmark
En klub for aktive

motorcyklister

"Løvfaldstur"
Om kun kort tid begynder skoven at
smide sin sommerdragt, og dermed bliver
den om muligt endnu kønnere og mere
farvestrålende. Det er samtidig et tegn på
at MC-sæsonen lakker mod enden for de
fleste af os. I den forbindelse har jeg som
i de tidligere år planlagt at slutte årets
fællesture af med en "Løvfaldstur" i det
midtsjællandske. Og I er hermed inviteret
til at deltage på turen.
Tureo køres søndag den 8. oktober, og
vi mødes på Turvet i Køge. Mødetid .
kl.HAS og der er afgang kl. 12.00.
Turens længde er på ca. 55 km. og den
går som vanlig ad små kurvede veje. Det
er planen at vi slutter ved "Cafeen" ved
14 tiden, hvor folkene står klar med et
solidt måltid efter strabadserne. Ifølge
velunderrettede kilder på "Cafeen", har
man fået nedlagt et vildsvin, og det skulle
så blive hvad der står på spisekortet for
seniorerne. Der sluttes af med kaffe med
brød, og prisen for dette traktement bliver
lige 50 kroner.
Da "Cafeen" maximalt kan rumme 35
spisende gæster, er det nødvendigt med
tilmelding til denne tur.
Tilmelding til Helge P. på 53 42 65 23
senest mandag den 2. oktober. Hvis man
ikke kan træffe undertegnede, bedes man
i stedet ringe til Bent &Margit og
tilmelde sig på 46 185689.
Helge P.
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Turberetning fra Norge.
Vore norske venner i Senior MC Norge's
afd. Sør havde i sidste Senior Nyt inviteret
de danske seniorer til at deltage i deres tur
til Lysebotn. Det var vi 5 mand fra
klubben som sagde ja tak til. De danske
deltagere var Bent Maysfelt - Helge P. -
Jack Madsen - Jørgen GIerup samt
Stjasser. Da vi skulle møde ved Hirtshals -
Kristiansand færgen fredag kl.07.00,
havde vi aftalt at overnatte hos Bent i
Sindal. Undertegnede ankom som den
første torsdag aften. Og dermed også den
første som kastede sig over hans lækre
pandekager som bare stod og ventede på
at blive fortæret. De andre kom dryssene i
løbet af aftenen og fik knap så mange
pandekager.

Turen over Skagerrak forløb fint, Jack,
Jørgen og Stjasser handlede ind til den
store guldmedalje i Taxfree, og derefter
måtte cafeteriaet stå for tur. Bent og jeg
var noget mere tilbageholdende med at fa
muldvarpeskindet op. Vi holdt senere
frokost på en rasteplads hvor vi spiste
vores medbragte klemmer, mens vi
hyggede os over nogle bemærkninger om
at de norske penge allerede var ved at
slippe op for nogen.

På turen op gennem Setesdal havde vi
et par timers regn inden ankomst til
Rysstad Feriecenter hvor vi landede ved 4-
5 tiden. Efter at vore wigwams var rejst,
proklamerede Bent med svag røst at han
nu gik til køjs. Han havde rigtig dårlig
hals, og kunne knap hviske. Det kan være
slemt nok for os andre. men for Bent må
det ha' været katastrofalt. Hva-ba? I løbet
af aftenen ankom vore norske venner, og
vi fik lavet et lille bål hvor vi kunne sidde
og varme os, mens vi fik et par øl og
hyggede os indtil folk begyndte at tørne
ind ved midnatstid.
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Lørdag kl.09.00 blev der blæst afgang
til turen over fjeldet, og de 32 motorcykler
satte igang med en herlig buldren (de
fleste cykler var lidt custompræget, og det
galdt ikke mindst lyden). Turen op over
fjeldet til Lysebotn var helt fantastisk, vi
kørte ca. 65 km. i et område så godt som
uberørt af mennesker. Vejen var lige
blevet åbnet for sommeren, og nogle
steder lå der stadig 4-5 meter sne kastet
op langs vejen. I søerne drev store isflager
rundt, og hvor solen ikke kunne nå under
klipperne, var der nyis fra natten. Vi var
heldige med vejret, det var klart solskin
og luften var, ja det kan ikke beskrives -
det skal opleves!

Vejen fra fjeldet gik ca. 1000 meter ned
via 27 hårnålesving, og inden vi kørte ned
fik alle besked om at tage deres solbriller
af, da vi skulle igennem en tunnel som
ikke bare gik stejlt nedad, men også var
uden lys og snoede sig rundt inde i
bjerget. Der blev posteret en mand med
mobiltelefon i hver ende af tunnelen for at
undgå at der var andre på vej op, mens vi
susede nedad. Efter nedturen fik vi en
times ventetid inden vi kørte ombord i
færgen som sejlede os ud gennem
Lysefjorden til Lauvvik. Sejlturen gennem
fjorden var bare flot, og alle sad da også
på soldækket og nød den vilde norske
natur rundt omkring os.

Efter Lauvvik blev kursen sat mod
kysten hvor vi kørte ad Nordsøvejen til
Egersund. Det var en god vej med masser
af sving og kurver, så der var anledning
til nogle gode nedlægninger ind imellem.

På dette stykke blev jeg på et tidspunkt
overhalet af en af de norske jenter. Bag
mig lød pludselig en voldsom buldren, og
forbi fløj en jente med håret flagrende ud
under hjelmen, jeg nåede lige at opfatte at
det måtte være et hunkøn på en chopper



på grund af lokkerne der flagrede i vinden
samt den specielle kørestilling =mageligt
tilbagelænet - favnen åben med hænderne
placeret på det højtsiddende styr samt
vidtspredte ben på de fremadvendte
fodhvilere (i øvrigt har jeg altid syntes at
den kørestilling klæder pigerne mest.)

Det der med at ligge og overhale når
der køres i kolonne er som bekendt en
uskik, så da vi ankom til campingpladsen,
gik jeg frem til den formastelige for at
sige et par ord om dette. Hun sad nu
overskrævs på sin maskine og prøvede at
ryge mens hun havde hjelmen på. Da jeg
hilste på hende, tik jeg et hej samt et
varmt smil, og jeg sendte hende mit mest
overbærende smil og fik vist nok sagt
noget i retning af at: det var da en dejlig
motorcykel du har der. (Ja, sådan).

HWl begyndte at snakke om det var
svæn at ryge cigaretter med hjelmen på,
så måske hun skulle anskaffe en shagpibe
istedet. Bent som jo er en inkarneret
piberyger så interesseret til, han havde nu
fået sin stemme igen, og begyndte at
mumle noget i skægget om at han da godt·
ku' gi' hende et lille kursus i piberygning.
hvis det sku' være ... For at undgå yderlige
forviklinger, valgte jeg at trække Bent
med ind til campingfatter, så vi kunne
blive checket ind for natten.

Efter at vores wigwam var rejst blev der
stillet an til grill samt fælleshygge. Det
foregik på den måde at der blev sat et
emne til diskussion, hvorefter alle havde
kommentarer til det valgte emne. Vi
stanede med kvindernes frigørelse samt
ligeberettigelse. det var jo et emne som

Oppe i snehøjde på Vestlandsturen iNorge.



der ikke var den helt store enighed om.
Pigerne havde deres mening og jeg husker
at Johnny formand flere gange under
debatten gav udtryk for at han bedst
kunne li' det som det var i de gamle dage.

Det blev sent inden vi tørnede ind, og
k1.08.00 kravlede det danske hold igen i
sadlerne for at køre ned langs kysten til
færgen. Det norske hold havde god tid,
men vi skulle nå en færge ved middagstid.
Turen fra Egersund via 44 til Flekkefjord
er vel nok et af de flotteste områder jeg
har kørt igennem, og vejen slyngede sig
afsted i de lækreste kurver man kan tænke
sig. Da vi nu kun var 4 maskiner, blev der
tændt for efterbrænderen og jeg skal love
for at der blev høvlet afsted.

På et tidspunkt havde jeg tabt kontakten
med de andre bagved, så jeg besluttede at
jeg ligesågodt kunne lave lidt sjov med
dem. Ved passage af en lille by gemte jeg
mig bag en tankstation, og da de andre
var fløjet forbi, listede jeg mig ud for at
ligge bag ved og se dem jagte mig. Da jeg
drejede ud fra tanken kom der en truck
kørende, og hvem tror I lå bagved og
gemte sig.

Det gjorde Bent, han havde lige checket
noget på BMW'eren, og sagt til de andre
at de bare kunne køre videre (sikken en
luskefis). Nå, men vi blev enige om at nu
skulle der åbnes for alle haner, da Jørgen
og Stjasser havde fået et langt forspring.
Da vi endelig fIk indhentet Jørgen,
grinede jeg til ham og råbte: sikken en
dejlig natur, hvorefter jeg forsatte for fuld
skrue, han gloede noget og tænkte vist,
hvor mon han kom fra. Det var straks
svære at komme op på siden af Stjasser,
han nærmest fløj fra sving til sving, men
til sidst lykkedes det da. Ved Flekkefjord
tog vi El8 de sidste 100 km. til færgen,
hvor vores norske medlem Leo stod og tog
imod os.
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Leo som sejler på ruten Color Line,
havde udvirket at vi kunne sejle til Norge
med 50% rabat. Det var jo et fin træk fra
Leo, og en flot gestus af Color Line, da
færgen på begge afgange var totalt
udsolgt.

På turen hjemover blev der snakket om
weekenden sammen med Sørlandsfolkene,
og der var enighed om at det havde været
en fin-fin tur, og hermed tak til vore
norske venner for en hyggelig weekend.
Efter ankomst Hirtshals blev der taget
afsked, hvorefter hver enkelt stak sin egen
kurs ud. Skarpe iagttagere har nok
allerede opdaget at Jack ikke kom med
hjem. Han valgte at tilbringe nogle ekstra
feriedage i Norge.

Nordmændene plejer at sige: Det er
dejligt at være norsk i Danmark, men det
er nu heller ikke så tosset at være dansk i
Norge ...
HelgeP.

Helsinge TI.

Der blev desværre ikke afholdt Tf-løb i
Annisse ved Helsinge i år. Det har de
sidste 4 år trukket mange tilskuere til
denne enestående begivenhed, hvor der
afvikles road-racing på et stykke offentlig
vej, som til lejligheden afspærres for al
trafik.
Der er allerede nu sat kræfter ind på at
det igen til næste år kan arrangeres, men ..
på nuværende tidspunkt er det ikke
endelig afgjort. Når der er truffet beslut-
ning herom vil jeg skrive et lille indlæg
her i bladet for at orientere interesse-
rede.

Erling.



En plads i solen på Tourilllg Camp'en.

Kaffemede
Søndag den 17. september åbner vi huset for alle kaffe- og turtørstige seniorer.

Vi kan mødes ved indkørslen til Låsby ved Randers-Skanderborglandevejen på "Det blå
markeds" parkeringsplads k1.14. Vi er nemme at kende, da vi holder med vores Yamaha
XS 1100 med påmonteret Ellert (Ja, I læste rigtigt - den er nu kommet ud at køre).
"Det blå marked" er et stort indendørs loppemarked, hvor man kan være heldig at gøre
et godt køb - Låsby Svendsen har ike levet forgæves.
Efter ca. en halv time kører vi til Skovbrynet 34 i Låsby, hvor Kirsten trakterer med kaffe
.og hjemmebag (var der nogen der sagde kønsroller?).
I løbet af eftermiddagen vil der blive mulighed for at købe diverse klubeffekter.
Hvis man ikke ønsker at se loppemarkedet. kan man køre direkte til Skovbrynet.
Efter kaffemødet er der mulighed for en lille rundtur i området (ca. 35 km) på nogle
særdeles smukke veje.

Med håb om at se rigtig mange af Jer.
Kirsten Virring & Klaus Brandt
Tlf. 8695 1534



Træfkultur.
Når man har været en del år i Vi kunne måske invitere nogle gøglere,
Seniorklubben, og deltaget i en hel del tryllekunstnere, entertainere eller hvad
træf, så hænder det, at man begynder at ved jeg, til at komme lørdag eftermiddag.
reflektere over, hvad det er man deltager Vi kunne få en maler til at hænge noget
l. op, eller høre et lille teaterstykke. Der er
Jeg er begyndt at savne noget. Hvis jeg mange muligheder og det behøver ikke
skal beskrive hvad det er jeg savner, at være særlig dyrt.
dette noget, så er det nok en eller anden Sideløbende kunne vi sikkert også
form for udvikling i vores træf. Jeg har trække på egne kræfter. Det er mig
en fornemmelse af, at formen lisom er bekendt at derblandt medlemmerne er
stivnet. adskillelige talenter udi musik, kunst og
Lad mig beskrive et "normalt" træf: Vi meget andet: F.eks. tror jeg godt at vi
kommer fredag aften, (de fleste af os), kunne lokke Anny og Kai til at lære os
hilser på gamle venner og veninder, en lille squaredans med musik til. Jeg vil
drikker en hulens masse bajere, [de : også opfordre folk til at tage deres
fleste af os), og går i seng. Lørdag kører musikinstrumenter med, så vi kunne få
vi en tur, (de fleste af os), og lytter til lidt fællessang. Selvfølgelig med de
noget båndmusik, (til sommertræffet begrænsninger det giver at køre MC, det
levende musik), og går i seng. Søndag er jo svært at transportere en kontrabas
pakker vi sammen og kører hjem igen. bag på oppakningen. Ovenstående er
Det er da i og for sig også udmærket. ikke en kritik af bestyrelse eller
Jeg har hygget mig gevaldigt hver gang, træfarrangører, de gør et stort stykke
men! arbejde, men bare nogle personlige
Jeg kunne egentlig godt tænke mig lidt strøtanker jeg vil kaste ud blandt
mere indhold i træffene. Jeg forestiller medlemmerne. Vi kunne måske lave et

.mig ikke noget dyrt og tidskrævende kultur-ide-initivudvalg, Det var bare det
show eller noget i den retning, men jeg ville sige.
nogle festlige, kulturelle og underhol- Ib Rhene Cairo - tilbage til studiet.
dcnde indslag i træffene. Jan NygArdJensen.

Kindvig Paw-waw.
Indianertræf, hvad er det for noget? Er ildvand i sadeItaskerne, og drog mod
det en flok vilde, ubændige og krigeriske Kindvig.
motorcyklister, der en weekend om året, Efter en 50-60 kilometer blev jeg
mødes i det Sydsjællandske, og omringet af en 7-8 krigere fra en anden
planlægger commandoraids overfor den stamme, anført af Kalle og Alf. De talte
sagosløse befolkning? Eller er det bare . også el andet sprog. Sverige tror jeg nok
pensionerede krigere, der fylder sig med deres hjemlige jagtmarker hed. De så nu
ildvand og mindes fordums storhed som rimeligt fredelige ud, så vi slog følge til
unge krigere med hår på hovedet. teltpladsen i Kindvig.
Det har altid vakt min nysgerrighed, og Der var allerede en del bekendte, så jeg
i år havde jeg muligheden, så en fredag slog wigwammen op.
aften sadlede jeg jernhesten, pakkede Lidt af Kalles ildvand var jo heller ikke
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at foragte, og således beroliget gik jeg'
rundt og hilste på.
Fredag aften gik med at hilse på·'
stammefrænder, bl.a. høvding Store
.John, som var mødt op med stort hår og
en lille fjer på. Det blev senere til en

, ordentlig brandert, men 'det er en anden
: histoi·h:.

Preben og Conny, som på grund af
sygdom ikke kan køre på motorcykel
mere, mødte op i en åben prærievogn,
som Preben har bygget selv.
Lørdag var der fællestur med Milton
som stifinder højt til vejrs i den åbne
prærievogn.' Turen gik' til Phanefjord :
kirke, en smuk lille hvidkalket en.
Milten, som til lejligheden havde
indhentet oplysninger på kirken, holdt et
oplysende foredrag om kirkens historie.
Den blev på "begyndt i 1300-tallet, og

man havde fundet en del kalkmalerier,
som nu var afdækket, ja faktisk var hele
bueloftet overmalet med meget levende
tableauer, som man i den mørke
middelalder havde fundet anstødelige og
derfor kalket over.
Om aftenen kom dagens clou. Bjerge af
stegte ål blev båret ind, tilligemed
stuvede kartofler. Dette hensatte vores
svenske stammefrænder i en sådan
eufori, at de måtte ud og synge og'
klappe for kokken.
Vejret havde medicinmand Ole
'arrangeret således med vejrguderne, at
det regnede når vi var inde, og der var
'solskin når vi var ude.
Jo jo indianertræf kan anbefales, det er
ikke sidste gang wigwammen slås op i
Kindvig.
Jan Nyglrd Jensen.

Seniorpalaver ved Kindvigtræffet.
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Her parkerede vi vore MC'er på en par-
keringsplads, og begav os så til fods ind
i skoven. Efter nogle få hundrede meters.
spadseretur dukkede der en lille sø frem
i en lysning. Her var der borde og:
bænke, som straks blev okkuperet af de!
mest magelige i selskabet, mens resten.
fortsatte længere ind i det for de fleste
ukendte.
Det var her vi i bogstaveligste forstand
kom til turens højdepunkt. Et rigtigt lille
bjerg inde midt i skoven, hvor det, for at
bestige det, var nødvendigt at trække sig
op ved et tov som var fastgjort på
træerne på vej op. Det kan nok være at
man fik brug for lungernes fulde kapa-
citet, for at forcere den bratte stigning,
som bragte os op til et punkt, man
kunne se til Norrland. (Det påstod
ihvertfald Milton, skønt der kun var
muligt at se mod syd).
Efter at have fået vejret igen, gik det så
nedad mod resten af flokken, der havde
siddet og nydt udsigten over søen, hvor-
efter turen gik hjemad mod træfpladsen.
Her var det så tid til frokost, og afslap-
ning idet gode vejr. En tur i søen blev
det da også til, og det var jo virkelig
dejligt, når tempeaturen befinder sig
omkring de 30 grader.
Lørdagen sluttede med samvær omkring
grillen og de små private felt køkkener,
hvor der udspillede sig store gastronomi-
ske aktiviteter.
Søndag morgen pakkede vi vort udstyr
sammen og hilste farvel, og spredtes så
i alle retninger for hjemadgående.
Et fint træf, og en stor tak skal lyde til
arrangørerne .

•• Natouring i Sverige ••
Det skortede absolut ikke på godt vejr
da svenskerne afholdt deres "Natouring-
træf', nær Bjårnum, i weekenden d. 18-
20. august.
Der mødte en blandet skare af svenskere
og danskere op i løbet af fredagen. Nøj-
agtig hvor mange det blev til, er jeg ikke
helt sikker på, men mon ikke der har
været ca. 40-50 personer der havde valgt
at være med.
Træfpladsen var noget af det bedste man
kunne tænke sig til teltning. Den var
beliggende ned til en lille sø ca. 1,5 km
øst for Bjårnum ad vejen mod Farstorp,
som er hvor Milton har sin residens,
mens Ingmar jo bor i Bjårnum. På plad-
sen fandtes der toiletter, og der var
blevet kørt en 1000 l vandtank ud på
parkeringspladsen i forbindelse med
træfstedet, hvor der også var blevet
opstillet en stor grill, som blev flittigt
brugt både fredag og lørdag aften.
Lørdag formiddag bød på en fællestur i
området. Turen som var tilrettelagt af
Milton startede på små meget snoede
veje. Man skulle ikke tro at det var
nødvendigt at vejene skulle være sådan
bukket sammen i så stort et land, hvor
der er plads til lange lige stræk, men

•man er i den del af Sverige åbenbart
i tilhængere af at køre langt uden at
komme nogen vegne. Der blev gjort
ophold ved en lille købmandsbutik i

. Roke, hvor man kunne købe læskedrikke
til turen.
Det næste stop blev holdt i Vedema
skovområdet, som er beliggende ca. 10
km nordvest for Hasslebolm. Det er en
slags naturpark på omkring 400 ha, med

. et meget kuperet terræn, og flere små
: rastepladser med borde og bænke.

l.

Erling.



330-43 Vagn A. Laustrup
østervænget i Strib

Nye medlemmer 5500 Middelfart
64 40 2191

325-42 Jørn Baadh Suzuki 550 L
Vendsysselgade 12, 2.sal th.
9000 Ålborg' 331-50 Rick Diels-Larsen
98 1671 63 Augustvej 44
BMW Rl00RS 2730 Herlev

42840450
325-37 Lisa Baadh BMW RlOORS

Vendsysselgade 12, 2.salth.
9000 Ålborg . 332-52 Jan Rongen
981671 63 Brockhuizerdyk 27

5962 Horst-Meldcrslo
326-50 Toels Matthiesen Holland

Røjle Skovvej 35· 04709-83350
5500 Middelfart MOlO Guzzi CiS
64 40 61 12
Yamaha XS 650 333-45 Karl-Erik Larsen

Majvænget 5
327-55 Jesper Christensen Tåsinge

Nygårdterrasserne 275A 5700 Svendborg
3520 Farum 62541540
4295 11 22 BMW R90-6
Honda CBR 1000

334-43 Eddy Marrup
328-47 Henning Paulsen ' Tritonvej 50

Magisterparken 423, Lsal 9210 Ålborg Sø
9000 Ålborg 98141565
98142180 Suzuki GS 850 G

BMW RlOOR . <

Velkommen i klubben, håber vi kan leve
·328-49 Lene S. Paulsen op til Jeres forventninger.

Magisterparken 423, Lsal
9000 Ålborg Udmeldt.

329-48 Bjarne Bertelsen 003-35 Inge Munk

Østerby Alle 6, st. tv. UdmeIdes pr. d.d.

2630 Tåstrup jvf. brev

425297 14
Yamaha 750 UK SEGA
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SENIOR-MC arrangementer 1995.

• Angiver at der tale om et af vore
egne arrangementer.

• 3/9: Kaffemøde på Cafeen
Hvalsø kJ. 14,00

8-10/9: Teltweekend på Touring-
camp'en.

12-24/9: Holland. XXXX + træf ved
Groningen. Deltagerbe-
grænsning. Info: Helge P.

• 29/9-1/10:Efterårstræf i Kølhøjhus
ved Astrup
Arr.: Jette, Olav & Inger,
Jørgen.

• 8/10: Løvfaldstur
Se anmeldelse i bladet.

Arrangemcntcr i 1996.

• 2-4/2: Vintertræf i Søllerød lejren
på Sjællands Odde. .
Mere herom i næste blad.
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• 12-14/4: Forårstræf med generalfor-
samling i Bildsø skov nord
for Korsør.

• Juni: Dato og sted er endnu ikke
fastlagt, men bliver endelig
bekræftet i løbet af sep-
tember.

• 4-6/10: Efterårstræf i Bogensholm-
lejren ved Ebeltoft vig.

Kaffemøder bos medlemmerne.

Der er endnu nogle oplevelser at hente
ved at køre til kaffemøder hos medlem-
merne.
I Jylland er der, som skrevet andetsteds
her i nærværende, ganske fortrinlige
blad, kaffemøde hos Kirsten (kasserer)
og Klaus (næstformand) i Låsby mellem
Århus og Silkeborg. Med fællesturen
som er planlagt vil det sikkert blive en
skøn oplevelse, da det er et meget smukt
landskab som tilfældigvis behager at
befinde sig i omegnen.
Dette kaffemøde finder sted d. 17.
september kl 14,00.
Også i øafdelingen afholdes der kaffe-
møde. Det sker på den flade roepluk-
kerø, Lolland, som også på datoen d. 17.
september har bestemt sig for at kaste
anker en anelse syd for Sjælland. Her er
det Lone og Jens Grønkær. som har
indkaldt til komsammen på Holebyvej 21
i den, ihvertfald på de kanter kendte
storstad 0. Ulslev. I sidste nummer af
bladet var der beklageligvis angivet et
forkert telefonnummer til Lone og Jens,
men vi prøver igen, og håber at dette
nummer er det rigtige - 53 86 52 75 .

Redaktøren.
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