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Formanden skriver
Åhh… sikke et skønt vejr. Den skønneste 
forårssol kigger frem og har lokket mange af 
forårsbebuderne med sig. Og jeg som troede 
det aldrig skulle komme igen. Men vinteren 
varer som bekendt, og heldigvis da, ikke 
evigt. Bedst som jeg troede det ingen ende 
ville tage, så er det der alligevel lige pludselig. 
Der ligger stadig lidt sne og gemmer sig på 
skyggefulde steder,og vejene er ikke helt fri 
for mc-fjendtlige saltplamager, men det kan 
ikke holde garvede Senior MC medlemmer 
hjemme på en dejlig dag. Rygterne vil vide, at 
TV2- Østjylland har truffet ikke mindre end 3 
af slagsen til årets første kaffemøde på Truust 
Kro i Jylland. Det var den første søndag i feb-
ruar. 
Nu er det jo ikke alle, for hvem sæsonen start-
er så tidligt, langt de fleste har en startsdato, 
som hedder 1.3., og i år er den jo, unægtelig,  
en smule mere realistisk end den var sidste år. 
En lille flok Seniorer startede året 2011 med 
vintermøde i februar. I år i Bisseruplejren ved 
Rude på Sjælland. Om lørdagen gik ” fælles-
turen ” til Holstensborg slot og jeg ville gerne 
have kommet med en mere uddybende be-
retning om weekenden, hvis ikke lige det var 
fordi jeg måtte blive hjemme og pleje mine 
dårligdomme. Øv
Men der kommer jo andre arrangementer 
i 2011, det næste, forårstræffet med gen-
eralforsamling, i april, på det skønne Fyn, 
Skovgaarden ved Middelfart.  Og senere, i 
juni, sommertræffet i det Nordjydske, med 
deltagelse af vores udenlandske gæster, og 
endnu senere, i septemeber, efterårstræffet 

på Samsø. 
Alle sammen arrangementer, hvor det til-
stræbes at vi kommer geografisk rundt i Dan-
mark, hvor der er nogle klubmedlemmer der 
gør et stort stykke arbejde, og hvor klubben 
som oftets smider penge i nakken på arrange-
mentet, fordi indtægterne ikke står mål med 
udgifterne. Og hvor er det ærgerligt. Klub-
bens økonomi kan sagtens bære det, endnu, 
det er ikke det, men som arrangør vil man jo 
gerne se, at ens anstrængelser bærer frugt, og 
at et træf giver overskud. Og hvorfor gør det 
så ikke det? Ja, det er et godt spørgsmål og 
der findes sikkert ikke et, men flere svar. For 
dyre træfsteder? For få deltagere? For mange 
medbragte drikkevarer? For lave træfgebyrer? 
Ja, hvem ved…

Jeg glæder mig til at se, forhåbentlig, rigtig 
mange af jer til vores generalforsamling.
Vel mødt i Skovgaarden v/Middelfart 
den 29. april- 1.maj 2011

Pas på jer selv derude
Mvh. Anne

                                    

en ” reminder ”
Har man lyst til at gæste et træf, er man 
naturligvis altid velkommen. 
Ønskér man at spise med lørdag til frokost 
koster det kr. 50,00 pr. person.
Ønsker man at spise med til middagen lørdag 
aften, skal dette aftales med træfarrangør-
erne i god tid inden træffet ( 2-3 uger før ), og 
der betales kr. 130,00 pr. person. 

Mvh. Bestyrelsen

§ § § § § § § § § § § §

vedtægter:
Hvis der skulle være medlemmer,
der gerne vil have Klubbens vedtægter 
tilsendt, kan de bestilles hos 
Bente Raufort tlf.: 97 57 90 96

§ § § § § § § § § § § §
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eFterårStræF
Den 16. september - 18. september
”Boll’s”  lejrskole Østerbyvej 16, 8305 Samsø
Pris ude 300,-
Pris inde 400,-
Arrangører: 
Vibeke og Kim
tilmelding 26. august  2011

HUSK..!
tilmelding senest 
3 uger før træffet

ForårStræF
Den 29. april - 1. maj
”Skovgaarden” v/Middelfart
Pris ude 300,-
Pris inde 400,-
Arrangører: 
Villiam, Anders, Jan , Johan, Bodil og Karl Erik
tilmelding 8. april  2011

SoMMertræF
Den 17. - 19. juni
”Drengeborg” Blåbærvej 69, 9982 Aalbæk
Pris ude 400,-
Pris inde 500,-
Arrangører: 
Villiam, Bruno
tilmelding 27. maj  2011

træF 2011
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Den 29 april -1 maj er der forårstræf 
med generalforsamling.
Træffet afholdes i Skovgården Bårin Vig 
ved Middelfart, ca. 7 km. fra afkørsel 58, 
se vejledning, der vil som sædvanlig 
være skiltet med seniorskilte det sidste 
stykke vej.
 
Adressen er: 
Skovgården, Karlskovvej 35, 
Vejlby Skov, 5500 Middelfart
Lejrtelefon: 64 40 16 46
www.skovgaarden-vejlby.dk
 
Pris for arrangementet er:
300 kr. ude.
400 kr. inde
tilmelding senest 8 april.

Der er åben fredag fra kl. 16 til søndag 
når den sidste er kørt.
Så venner kom nu ud af starthullerne og 
meld jer til, så vi kan få et hyggeligt 
træf som vi plejer.
Og af hensyn til arrangørerne, 
gør det til tiden.

Arrangører er:
Villiam, Anders Peder, Jan, Johan, 
Bodil og Karl Erik.
 
Vi glæder os til at se jer alle

vejbeskrivelse til “Skovegården”
Karlskovvej 35, 5500 Midelfart
Drej fra ved frakørsel 58 på Fyn ca. 400 m
Drej til venstre ad Jyllandsvej ca. 900 m
Drej til venstre ad Strib Landevej ca 30 m
Drej til højre ad Røjlevej ca. 1,6 km
Drej til venstre ad Røjle Bygade ca. 500 m
Drej til højre ad Korsbjergvej ca. 1,3 km
Drej til venstre ad Bolsvej ca. 1,3 km
Drej til højre ad Karlskovvej ca. 700 m

- så skulle du være der...

Forårstræf den 29. april - 1. maj 2011
 “Skovgården”
   Karlskovvej 35, 
   5500 Midelfart
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ForSlAG til veDtæGtSæNDriNGer
BilAG 1
Hermed et (udkast til) vedtægtsændring i vores klubs vedtægters 
§ 3 stk. 6, der – som bekendt – lyder:

Til alle klubbens arrangementer er transportmidlet MC / MC med sidevogn. 
 Til vinterarrangementer er transportmiddel efter eget valg.
  Scootere, herunder kabinescootere, ellerter eller andre køretøjer, der må  

føres på MC-førerbevis, accepteres ikke som transportmiddel.
  Undtaget fra transportbestemmelserne er alene træfarrangører og deltagere,  

som får tilladelse af bestyrelsen.

Allerede i § 1 er det bestemt, at: Foreningens formål er at samle motorcyklister… (Min frem-
hævning). Så der er god overensstemmelse mellem hvem, der kan være medlem og på hvilket 
køretøj, man kan komme til træf. Vi har jo ikke en knallert-klub eller lignende.

Men et par forhold gør sig gældende, hvilke har bragt mig til tangenterne:

•  Der var engang, hvor motorcykler havde store hjul og oftest store motorer, mens en scooter 
(vi mindes sikkert alle Lambretta, Vespa og måske Diana) havde små hjul, små motorer (125 
cc) og var pakket i plastik. Sådan er det ikke helt i dag. Både motorcykler og scootere er blevet 
udviklet, så man reelt må konstatere, at der findes modeller, der ikke entydigt kan identi-
ficeres som hverken klart motorcykler eller scootere. Hvis et forbud mod scootere ønskes 
opretholdt, kræves afgørelser i tvivlsspørgsmål. Man ser det for sig: Træfarrangørerne står og 
kigger på en ’hybrid’ og kalder: Hov, Dorthe, er dette en motorcykel eller en scooter?

•  Vi bliver alle ældre. Gud ske lov, alternativet virker ikke attraktivt! Med alderen bliver der færre 
bevægelige dele, mere stivhed uønskede steder, større risiko for en eller anden skade, der let 
gør det svært eller umuligt at stige på eller af motorcyklen, og selv det at skifte gear kan blive 
en uoverstigelig opgave.

Det er for mig et skræmmebillede, at man ikke fortsat kan komme til træf i sin mc-klub, fordi 
man - måske tvunget af omstændighederne - har anskaffet sig et køretøj, der falder i en tvivlsom 
kategori. Det kan ikke være hverken rimeligt eller ønskværdigt.

Der ingen risiko er for, at vi bliver oversvømmet af ”Mods”, tror jeg. Selvom det måske kunne 
hjælpe lidt på det vigende medlemstal.
 
Jeg tillader mig derfor at stille følgende forslag til en ny § 3 Stk. 6  
som nu kunne lyde således:

Til klubbens arrangementer er transportmidlet MC eller lignende med/uden sidevogn. 
 til vinterarrangementer er transportmiddel efter eget valg.
  undtaget fra transportbestemmelserne er alene træfarrangører og deltagere, som får til-

ladelse af bestyrelsen.

Når jeg vælger at sende dette til foreningens bestyrelse, er det i det lønlige håb, at dette forslag 
(evt. i redigeret form) måtte blive bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.

Allerunderdanigst og ærbødigst.

Kasserersuppleant Claus



7Senior MC DanMark

SeniornYT nr. 1  |  2011

PS Jeg kan ikke dy mig for at fortælle, at jeg for et par måneder siden lagde vejen forbi den lokale 
mc-klub, som jeg ikke (endnu!?) er medlem af. De havde deres årlige træf med ganske mange 
mennesker og CAMPINGVOGNE. Jamen for s…. dog!!! Trods den stærkt forøgede sovekomfort så 
det ud til, at de fremmødte havde det rigtig morsomt. Hvad kunne blive det næste? Kræmmere 
og gøglere?? Den lader vi stå et øjeblik.

Da der igen er kommet lidt guld på kistebun-
den er vi nogle der har snakket om vi skulle 
melde os som tovholdere til en ”jubilæum-
stræf” ved førstkommende lejlighed og da det 
ikke ser ud til at der er arangeret noget efter-
årstræf i 2012 havde vi tænkt om ikke det var 
en mulighed helst rykket frem til først i sep-
tember.(uge 36 eller uge 37 )
Vi havde tænkt på Fjeldholmlejren Gjerrild 
ved Grenå hvor vi før har været 179 til træf og 
den er ledig. Der må vi evt opstille ekstra fest-
telt og der er også ledige kogekoner som ple-
jer at kunne fremtrylle festmenuer til rimelige 
penge. De skal så stå for bespisningen hele 
weekenden og kan evt. skaffe hjælp til server-
ing og oprydning.
Vi havde tænkt på musik både fredag og lørdag 
og da vi har et par gode tilbud i tankerne kan 
det lade sig gøre for omkring  15000
Vi regner med en symbolsk deltagergebyr på 
100kr for at gøre tilmeldinger lidt mere seriøse 
og da vi plejer at kunne lave ret billige træf har 
vi leget lidt med tanken om at invitere tidlige-
re medlemmer med da de har været med til 
at opbygge formuen og vi har jo ikke at været 
så mange til vore træf på det seneste, så det 
kunne måske give lidt mere stemning. 

Vi kunne jo også nøjes med at invitere stiftere 
og æresmedlemmer (evt.også forhenværende 
bestyrelsesmedlemmer) hvorved vi kunne un-
dgå telt 
Som en hjælp kunne vi evt tilbyde afhentning 
ved bus, tog eller færge for dem der ikke er 
selvkørende
Bestyrelsen kan så, efterhånden som tilmeld-
ingerne strømmer ind, regulere økonomien 
ved at beslutte hvor tit der er fri bar og fri vin 
til maden og evt andre tiltag ( måske præmie 
til vindere af ”husmoder”strip) eller andet

Foreløbig er der følgende 
tovHolDere:
Lilian og Jens
Ida og Willy
Bente og Bent
Aage
Elva og Jørgen
Jytte og Hans
Bente
Marianne og Johs.

PS. Nu (9-1/2011) er der først ledig i uge 38
(24-26/9 2012) i Fjeldholm lejren. 

Forslag til  “Jubilæumstræf”
BilAG 2

Dorton 250 cm årgang 2009
Kørt 4000 Km. Som ny
m/ bagagebærer - tasker og motorbøjle.
Pris: Kun kr. 8.000,-

viktor engkjær
November vej 30,1. tv.
2730 Herlev.
Tlf. 44 94 94 41
Mobil 26 56 61 46

til SAlG
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Efter at vi var kommet til at snakke om at det 
kun var ” damerne” der havde været på Born-
holm begyndte de at insistere på at vi skulle 
have en rundvisning derovre,for det stod ly-
sende klart for dem hvor fantastisk øen havde 
været  da de havde oplevet den på en udflugt 
med skolen.
Da der ikke er langt mellem tanke og handling 
dukkede der hurtigt et mail op med forslag 
om både færgetur og leje af et rimeligt stort 
byhus og så var der jo ikke meget at betænke 
sig på.
 Endelig oprandt dagen hvor vi skulle af sted. 

Der var høj solskin men 
græsset så mistænkelig 
hvid ud. Elva mente det 
kun var dug men en hånd-
prøve viste at det var 
meget stiv.
Vi kom af sted og i løbet 
af kort steg temperaturen så vi fik rigtig dejlig 
kørevejr.
På Øresundsbroen skal man være opmærk-
som på at man skal i manuel køen når man 
er på mc hvor man  på Storebælt kører i kort 
køen.
Afsted det gik og Ystad blev nået i så god tid at 

der var tid til at finde et sted hvor vi kunne få 
os en kop kaffe.
Bent fandt et sted og mens vi nød kaffen opd-
agede han en noget speciel gynge lavet af en 
dæk og lignede en hest. Vi brugte noget tid på 

at planlægge en kopiering af modellen men 
jeg tror det er gået i glemmebogen igen
 Vi ankom til Rønne og fandt hvor vi skulle bo. 
Det var inde i en af de små gader med bro-
sten on næsten ene bindingsværkhuse, men 
den vi skulle bo i var en nyere 2 etagers hus 
med en fantastisk udsikt over lystbådehavnen 
hvor der så samtidig var arangeret  Vm i Match 
Race, en form for kapsejlads, som foregik lige 
ud for rygeterrassen.

Det man ikke kunne se 
direkte kunne man se på 
en storskærm, der fyldte en 
hel sættevogn, og som der 
blev tegnet start og målli-
nier så sejlerne vidste hvor de skulle starte og 
hvornår de var i mål så det brugte vi noget tid 
på at følge med i.
Den første dag startede vi langs kysten hvor 
vi kørte ind gennem de fleste af de små 
havnebyer der ligger der på stribe og Ham-
merhus skulle vi selvfølgelig også op at in-
spicere.

efterårstur til Bornholm

Hammershus under 

renovering
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Hammerhus er Nordeuropas største borgruin 
og har skiftevis været besat af den danske 
konge, kirken, svenskerne eller lybeckerne 
og hver gang der er kommet nye besættere er 
der revet ned og bygget om da det var en eft-
ertraktet base for magten i Østersøen.
Efter at have gennemgået Hammerhus nøje 
blev vi enige om at vi skulle udforske en 
anden af  Bornholms 
berømtheder nemlig ” Sol 
over Gudhjem”.
Efter at have været forbi 
forskellige røgerier blev 
vi enige om at der kun 
var et sted og det måtte 
være i Gudhjem og det 
var også et godt valg.
Mens solen så gik ned 
over Gudhjem beslut-
tede vi at vi ville se om 
vi kunne finde den raket 
der skulle have været af-
fyret i weekenden.
Den fandt vi så i Nexø  
sammen med en hjem-
mebygget ubåd    som der har været en tv 
udsendelse om mens den blev bygget. Vi  still-

ede op mellem de andre til-
skuere og  ”astrunauterne” 
svarede villigt på alle 
spørgsmål. Det var åben-
bart noget der lignede en 
hårtørrer der havde svigtet 
ved affyringen af raketten 
så nu skulle den tilbage 
til København da næste 
forsøg  først skulle være om 
et års tid.
Ubåden var den 4. de 
havde lavet og den over-
vejede de om den skulle 
blive på Bornholm da der 
er meget mere at se der 
end omkring København. 

Senere så vi at de efterlyste en sponsor til trans-
porten af raketten til København.
Tirsdag kørte vi sydpå ud af Rønne i stiv kuling 
mod Bornholms sydligste punkt som hedder 
Dueodde og er fredede klitlandskab med van-
dreklitter  og en speciel vegetation. 
Efter lidt problemer med manglende væske på 
koblingen kom vi videre og var inde og prøves-

mage forskellige slags hjemlavet is hvor de tro-
ede vi var frømænd..?
Onsdag GIK vi en del rundt i byen og på havnen 
selvom cyklerne var tanket og kørte fint men 
så fik vi da set byen fra den side  og da vi om 
aftenen var inviteret ud at spise ved vores vært 
skulle mc’erne røres senere.
Det viste sig så det var i en sommerhus næsten 

ude i vandkanten som der var ret 
strenge regler for 
hvad de måtte lave 
om.
Efter en fin aften 
kom vi ind på bro-
stenene igen og 
Elva sagde at der 
var noget der lød 
mærkeligt.
Efter lidt under-
søgelse så hun at 
der sad en skrue i 
dækket. Der blev 
så holdt krisemøde 
hvor vi drøftede om 
skruen skulle blive 

siddende eller vi skulle rykke den ud. Da vi 
både dækpilot og lappegrej besluttede vi at 
den skulle ud og det var også godt for den har 
holdt luften siden.
 Da det var vel overstået  bestemte vi at Bent 
og jeg ville til Christiansø mens damerne ville 
forgylde de handlende i Rønne.
Vel ankommet til havnen syntes vi godt nok 
det så lidt tomt og øde ud så vi gik  og foto-
graferede de skumklædte bølger mens vi  
ledte efter en eller anden der vidste noget da 
billet kontoret var lukket.
Endelig så vi en der var ved at lukke en sluse  
ind til nogle både der gyngede voldsom og 
han kunne fortælle at sejladsen var aflyst på 
grund af vejret.
Ny planlægningsmøde. Da vi kun var 2 tog det 
ikke lang tid at beslutte at vi kunne besøge 
Bornholms Tekniske Samling som vi var kom-
met forbi en par gange på vore ture.
Samlingen bestod af lidt af alt fra køkkengrej 
til entrepenørmateriel og flyvemaskiner så 
efter nogle timer drog vi hjemad igen med 
sommerfugle i maven på grund af  bekymring 
for om dankortet var smeltet men det viste sig 
den havde overlevet.
 Fredag holdt vi os til det midterste af øen og for 

En af Bornholms flotte rundkirker
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at være lidt kulturelle besøgte vi en rundkirke. 
Det er man næsten nødt til når man nu var på 
Bornholm.Derefter  skulle vi ud til Rokkestenen 
og  vi vidste der var en let vej ( til barnevogne 
og pensionister og lignende) og den valgte vi 
( troede vi) men vi havde overset en skilt og vi 

kunne ikke fatte hvordan nogen kunne klare 
en barnevogn på de stier men på tilbagevejen 
så vi den skilt vi havde overset på turen  ud. 
Vi fik da også rokket med stenen sammen 
med adskillige skoleklasser.
Herefter gik turen ad små skovveje til Rytter-
knægten hvor vi også var oppe for at nyde ud-
sikten  men det var noget overskyet så det tog 
noget af oplevelsen.
Derefter skulle vi have undersøgt hvad det er 
Møller drikker så vi besøgte ekkodalen og den 
er god nok. Han drikker øller.
Da vi havde aftalt at vi skulle se de fredede 
svenskerhuse som blev skænket af Sverige 

og Finland efter Ruslands bombardement af 
Bornholm efter krigen bestemte vi at der ikke 
var længere end at vi sagtens kunne gå derud 
så vi kørte hjem og stillede cyklerne og start-
ede derud ad. Der var nu lidt længere end vi 
havde regnet med og da vi spurgte en nydelig 
ung dame om vej og hun sagde vi skulle til 
højre men pegede til venstre  sagde vi mange 
tak og da hun var ude af syne spurgte vi en 
noget ældre dame om vej og hun havde styr 
på det med højre og venstre så efter kort tid 
var vi ved husene.
Efter at have kigget på dem en stykke tid gik 
vi over til vores sædvanlige aftensritual. Spise 

aftensmad og drikke 
lidt øl og derefter 
gå igennem byen 
til torvet hvor man 
kunne få is i alle af-
skygninger og det 
fik vi så.
Lørdag blev brugt 
til lidt sightseeing 
til fods i nabolaget 
og optankning af 
cyklerne til hjem-
turen.
Søndag og hjemre-
jsedag startede fint 
med strålende sol 
men ved betalingsan-

lægget til færgen fik vi igen problemer med 
det moderne maskineri.Hjemmefra havde vi 
købt returbilletter til mc med 1 passager men 
nu ville den have betaling for 2 passager og 
den ville også have for udturen og da den lige-
som havde fat i den lange ende måtte dankor-
tet i gang igen.
På færgen mødte vi Klaus og Kirsten som 
havde været til noget familietamtam i week-
enden så sejlturen gik jo hurtig med hyggelig 
snak om gamle dage.
Under en tankning blev vi enige om at holde 
rygepause i Øster Snede i stedet for Skærup så 
Ulla viste rundt i hendes kolosale blomsters-
amling der stod i fuld flor.
På den sidste stykke vej hjem fik vi den første 
rigtige byge på turen så det var en helt igen-
nem vellykket tur

En fortælling af: 
Elva og Jørgen 
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effektsælger søges..!
Vi mangler en effektsælger til vores  
fremragende udvalg af Senior kram.
Du får ikke procenter, da dette ærefulde  
erhverv bærer lønnen i sig selv. 

Har du lyst til at høre nærmere om hvad det 
indebærer så ring til formand Anne på  
Tlf. 86 47 57 84 · Mobil. 28 73 58 34

EFtErlySning

✝
I November 2010 

døde medlem 166-46 

Benny Knudsen 
Æret være hans minde

716-68 
lars Nielsen
Skelvangsvej 77, 1.tv.
8920 Randers NV
lars.bente@get2net.dk 
Tlf. 30 50 61 33 + 52 22 50 15
Yamaha XJ 600 S

velKoMMeN til Nyt MeDleM

Stort hus i rønne by udlejes 
Huset er på 150 kvm. i to plan. Stueplan indeholder moderne 
køkken med spiseplads, køl/frys og kaffemaskine.  
En TV stue med danske og svenske programmer samt  
video-dvd men mange film. Et alrum med indgang til toilet.  
En stor opholdsstue med panorama over havet.
Lukket gårdhave med en vidunderlig udsigt, her er  
der havemøbler.
1.sal findes 4 soverum. Her kan sove 9-10 personer. 
Der er 8 fast senge + 2 gæstesenge. Der er toilet med bruser.
Huset skal afleveres i samme stand, som ved indkvartering
Gæsterne skal selv medbringe sengelinned og håndklæder.
Normal ankomsttid er kl. 14.00 og afrejse er kl. 12.00
Kan lejes søndag til søndag - men alt dette aftales med udlejer.
Rygning er ikke tilladt indendørs, det må foregå på terrassen. 
Husdyr (hund og kat) ønskes ikke.
Men kontakt udlejer og få et tilbud på prisen, i den  
periode I ønsker. 
(Det er meget rimmelige priser. ”Redaktøren” )
Det er altid en god ide at booke færge i god tid 
www.bornholmstrafikken.dk 

E-mail: rikart-lene@hotmail.com · +45 25 52 13 19 eller +45 56 95 26 18
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Første gang jeg så en Honda CX500 var 
i 1980 hos en motorcykelforhandler i 
Holbæk. Honda CX´eren var så forskellig 
fra de andre motorcykler på markedet: 
en næsten skulpturel motor, fire ventiler 
i hvert topstykke, væskekøling, kard-
antræk, slangeløse dæk og halogenlys i 
forlygten. Jeg var imponeret. Jeg fyrede 
gerne min solide BMW af for at blive ejer 
af en Honda CX´er, men ak, der var lang le-
veringstid. Ja, så glemte jeg alt om Honda 
CX500 – troede jeg.

På Senior MC Danmarks sommertræf på 
Djursland i 2001 sad vi en lille flok efter lørda-
gens festmiddag udenfor i den lune sommer-
aften og nød et par svale øl. Vi talte om mo-
torcykler, bl.a. om Honda CX. Jeg fortalte, at 
sådan en ville jeg gerne eje. Hurtigt rejste Kai 
Nielsen sig og forsvandt ind i festlokalet. Kort 
efter kom han tilbage og sagde, at der var en 
han syntes jeg skulle tale med. Det var Jørgen 
Holm fra Århus, han havde netop en Honda 
CX til salg. Det var en blå standard årgang 
1985 og i så god stand, at jeg uden videre 
kunne køre Europa tynd på den – sagde han. 
Jeg var meget interesseret, så interesseret at 
vi næsten handlede med det samme – prisen 
var 23.000 kr. kontant.

Efter hjemkomsten e-mailede vi til hinanden 
for en nærmere aftale om afhentning. Og da 
jeg bor på Holbækegnen på Sjælland, var det 
nemmest at rejse med Kalundborg/Århusfær-
gen og så køre tilbage over Fyn på den – if-
ølge Jørgen – sjældent velholdte Honda CX. 
Jeg fyldte en taske med motorcykeltøj og en 
bankudstedt check på 23.000 kr. og sprang på 
toget i Knabstrup. Kors hvor jeg glædede mig.
Vel ankommet til Jørgen i Århusforstaden, 
Åbyhøj, så jeg en blå Honda CX stå i ind-
kørslen. Den så mildt sagt forfærdelig ud, men 
nu vidste jeg jo, at Jørgen havde to Honda 
CX´er, så jeg var spændt på at se den jeg skulle 
købe. Efter at have hilst på Jørgen og spurgt til 
Hondaen, slog han ud med hånden mod den 
blå i indkørslen. Det var sgu den ”forfærdeli-
ge” i indkørslen, der var til salg! Den lignede 
nærmest en bunke skrot! Rust, masser af rust. 
En stor grim styrkåbe, en rusten forskærm, 
to rustne udstødningsrør, en uoriginal mel-
lempotte, forreste venstre blinklys sad skævt, 
højre fodhviler sad skævt, et hul i højre side af 
sædet og to forskellige fælge. Jeg var klar til 
at tage hjem uden en Honda CX. – Meen, en 
prøvetur var nu ikke af vejen. Den ville ikke 
starte – ja, hvad kunne man forvente andet! 
Jørgen lukkede for benzinhanen og tømte 
begge karburatorer for benzin, åbnede hanen 

en ”Gyllepumpe” Historie
Af Anders Peter.
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Hvorfor 
har i ringet 
efter mig..?

Kan du ikke lige 
køre om bag ved 

gården vi har noget 
vi skal vise dig

Hva f.. 
har i gang i..? Er i ved at tune eller hva...

VÆRSGO!... verdens bedste 
gyllepumpe på to hjul...:-)

Bare vent 
så...

... skal du 
se løjer

Lige den 
sidste 
skrue...

...så skal 
du bare 

  se løjer...

Nemli...
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igen og trykkede let på startknappen; Honda 
CX´eren sprang i gang med et brøl. Efter en tur 
rundt i Århus og omegn måtte jeg konstatere, 
at det var en usædvanlig let og velkørende 
”skrotbunke”. Og da der ikke sejlede flere færg-
er fra Århus til Kalundborg den dag (jeg skulle 
med bus til Ebeltoft, over med Molslinien, bus 
fra Odden til Holbæk og derfra med tog til 
Knabstrup) – ja, så blev alle betænkeligheder 
fejet af bordet. Jeg rakte Jørgen checken, fik 
papirerne og sprang op på Honda CX´eren og 
fór mod Fyn og Storebæltsbroen. Min gode 
ven, John Maaberg, ventede mig ellers i Hors-
ens, men jeg turde slet ikke vise mig hos ham 
med ”skrotbunken”. Jeg vidste, han ville ryste 
på hovedet og komme med mange og lange 
belærende formaninger over mit ”elendige” 
køb.
Huhej, hvor det gik. Motoren spandt som en 
kat og den var omdrejningsvillig som bare 
pokker. Alt fungerede, koblingskablet gik dog 
lidt trægt, og så glemte Jørgen lige at fortælle 
mig, at venstre forgaffelben havde en utæt 
pakning. 
Efter hjemkomsten gik jeg i flere dage og 
kiggede på Honda CX´eren. Jeg fandt efter-
hånden ud af hvad der var vigtigst at få lavet: 
Nye pakninger og ny olie i forgaffelbenene, 
nye kabler og nye spejle. Af kosmetiske hen-
syn monterede jeg nye originale udstød-
ningsrør, ny original mellempotte, en brugt 
original forhjulsfælg samt en brugt original 
røgfarvet vindskærm. Resten var knofedt, 
rustbeskyttelse og maling. Jeg havde aldrig 
ønsket, at min Honda CX skulle fremstå som 
ny, men som vel vedligeholdt og så vidt mu-
ligt original. Desværre blev forhjulets brem-
seskiver kasseret til synet og da de originale 
bremseskiver var særdeles dyre, valgte jeg 
et par uoriginale, som dannede rust, når det 
regnede.
Kort efter købet af Honda CX´eren meldte 
jeg mig ind mærkeklubben, ”Honda CX-Club 
Danmark”. Udover at det kunne være sjovt at 
møde folk med samme motorcykelinteresse, 
var det også en mulighed for at få gode råd 
til vedligeholdelse og eventuelt en mulighed 
for at købe gode brugte reservedele. – Ved 
indmeldelsen kom det mig hurtigt for øre at 
Honda CX´eren havde et kedeligt øgenavn, 
”Gyllepumpen”! Det synes jeg ikke man kunne 
kalde en spændende og bund solid motor-

cykel. Så vidt jeg kunne forstå, stammede 
øgenavnet fra en tysk tegneserie, som, i korte 
træk, handlede om at en tysk bondemand 
stod og manglede en motor til at pumpe gylle 
med. I mangel af bedre brugte han en Honda 
CX motor.
I 2002 var jeg i Mellemsverige, nærmere 
betegnet Dalarna, sammen med John Maa-
berg. På det tidspunkt var jeg begyndt at få 
problemer med Honda CX´erens vandpumpe. 
Den var blevet utæt.
I begyndelsen af august mødtes vi på Q8tan-
ken ved Roskilde. Straks da John landede 
på tankstationen med sin store Honda ST, 
forklarede jeg ham problemet. ”Hm”, sagde 
John, mens han roligt tændte sin pibe, ”er det 
et stort problem?” – ”Det vil vise sig”, sagde jeg, 
idet jeg hev en pakke Uniline menstruations-
bind op af tanktasken, tog et bind og pressede 
det godt op under vandpumpen for både at 
suge og lede den udsivende kølevæske ud til 
siden. John var målløs – han havde nær bidt 
spidsen af sin pibe. 
Gennem Sverige førte John an. Han valgte en 
for ham passende hastighed – ca. 100 km/t. 
på de større veje – lige præcis den hastighed, 
hvor CX´eren havde de stærkeste højfrekvente 
vibrationer i styret. Da det blev for meget for 
min højre hånd, tapede jeg et par Uniline bind 
på gashåndtaget for at optage vibrationerne 
(jeg kunne se på John, at der røg min sidste 
værdighed som seriøs motorcyklist). Men det 
virkede – lige indtil det blev regnvejr, så svul-
mede bindene så voldsomt op, at det kneb 
med at holde om håndtaget.
Vi kørte ca. 2500 km. i Sverige. Honda CX´eren 
brugte 1 liter kølevæske, 8 Uniline bind (to til 
vandpumpen og 4 til gashåndtaget) og 1 liter 
olie. Ved hjemkomsten opdagede jeg, at der 
sivede olie ud ved venstre cylinders toppak-
ning. Udskiftning af toppakning og vandpum-
pepakning måtte vente til kommende vinter.
I februar 2003 indleverede jeg Honda CX´eren 
til reparation på et mc-værksted i Holbæk. 
Den skulle være i orden, da jeg forår og som-
mer skulle til henholdsvis Lithaun og Tjekkiet. 
Motoren blev afmonteret på grund af adgan-
gen til vandpumpen. Og da topstykkerne alli-
gevel skulle afmonteres, bad jeg mekanikeren 
tjekke ventiler, sæder og ”olietyve” samt knast-
kæde. Topstykkerne blev planslebet, to sæder 
blev rettet, nye pakninger ved ventilstyrerne 
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samt to nye originale toppakninger. Nu var 
den klar til de store ture.
Honda CX´ eren arbejdede perfekt efter værk-
stedsbesøget; ingen oliespild ved venstre top-
pakning og ingen utæthed ved vandpumpen. 
Men for pokker hvor brugte den olie, næsten 
1 liter pr. 1000 km! Inden værkstedsbesøget 
brugte den mellem tre og fire dl. olie pr. 1000 
km. Det store olieforbrug var næsten op-
stået fra dag til dag. Der var ingen olierøg at 
se, hverken ved acceleration eller ved hurtig 
gasnedlukning. Ingen olie i luftfilteret, in-
gen olie i kølevæsken, ingen udsivende olie 
omkring motoren og tændrørene var ikke 
olierede. Olieforbruget var mig en gåde – mon 
pakningerne ved ventilstyrerne overhovedet 
blev skiftet? – i så fald var motoren i stand til 
at ”æde” olien fuldstændig.  
Turene til Lithaun og Tjekkiet gik fuldstændig 
problemfrie. Jeg skulle blot være opmærksom 

på olieforbruget.  
Jeg har aldrig fortrudt handelen et eneste 
sekund. Honda CX´eren er en rigtig slider 
og den mest driftsikre motorcykel jeg no-
gensinde har haft ( – onde tunger vil vide at 
Jørgen solgte den forkerte Honda CX). I flere 
år brugte jeg den dagligt til og fra arbejde 
– også om vinteren, når det var muligt. Jeg 
kørte mange weekendture med telt og kørte 
til mange træf med telt rundt omkring i Dan-
mark og mange og lange teltture til udlandet. 
Knap 70.000 km. blev det til. Med de tidligere 
ejere har den i alt kørt 216.000 km.!
For snart 5 år siden blev den afmeldt og sat 
til side i vognporten. Om den kan køre? – det 
véd jeg ikke. Hvorfor jeg ikke har solgt den? – 
det véd jeg heller ikke.

Af Anders Peter.

Erling har afleveret et arkiv med 
tidligere udgivelser af ”Senior-
Nyt”. Og der er mange!
Hvis der skulle være nogen af 
jer der kunne tænke sig nogle 
af disse eksemplarer. Kan I bes-
tille dem. Vi kan evt. efter aftale 
tage dem med til træf, eller de 
kan sendes med Post Danmark, 
mod forud betaling af porto.
 

BeStilliNG MoDtAGeS:

Bente raufort
Tlf. 97 57 90 96  

tidligere numre af ”SeniorNyt”
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I år blev vintertræffet holdt i en ualmindelig 
velholdt KFUM-lejr ved Bisserup, Sydsjælland. 
Lejren lå – eller rettere ligger – lige ned til Kar-
rebæksminde Bugt. – Der var højt humør lige 
fra vi kom til vi gik.
Guzzi Flemming kørte traditionen tro på mo-
torcykel til vintertræffet. At køre fra Brande til 
Sydsjælland i frost og en bidende sydøstlig 
vind kræver bestemt sin mand. Hatten af for 
Flemming.

Fredag nat tørlagde vi næsten baren for øl. – 
Ved midnatstide bød Inga på hjemmelavede 
gule ærter med kød til (det med kødet kan jeg 
dog ikke rigtigt huske).
Lørdag eftermiddag var der arrangeret tur til 
det gamle historiske gods, Holsteinborg. En 
morsom og bram¬fri guide viste os rundt i 
den ældste del af slottet, bl.a slotskirken og 
H.C. Andersens små stuer.

Lørdag aften bød på gammeldavs oksesteg og 
sølvbryllup – eller var det guldbryllup? Da vi 
kun var 30 per¬soner blev bordene arrangeret 
i en hestesko. – Hel tilfældigt havde Tove og 
Per anbragt sig i ”højsædet”. Lauge så øjeblik-
keligt muligheder. Mellem hovedretten og ef-
terretten stillede han sig foran ”brudeparret” 
og holdt en tale. Talen kredsede om et langt 
ægteskab og de eventuelle seksuelle prob-
lemer der kunne opstå gennem et langt liv 
sammen. Taleren sluttede med at overrække 
gaver til Tove og Per. Tove fik en plastomvun-
det agurk (taleren gjorde Tove opmærksom 
på at den kunne byttes hvis den ikke passede, 
der var derfor ingen grund til at tage plasten 
af før den var afprøvet). Per fik en Tuborg!  Ikke 
et øje var tørt under talen – sjældent har vi gri-
net så meget under en middag.

tak for et godt vintertræf til 
Inga, Svend-Erik, Bruno og Harry.  

vintertræf 2011
Af Anders Peter

Lauge holder en tårevædet tale for sølverne

”Sølvbrudeparret” gør klar til at kysse hinanden

Lauge smiler huldsaligt mens Svend-Erik ener-
gisk suger indholdet af flasken.

Besøget på det gamle gods, Holsteinborg, med 
den bramfrie guide i forgrunden.
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I Brande MC Hedetourerne har vi netop lagt 
sidste hånd på aktivitetskalenderen for 2011 
og dermed er datoen for afholdelse af hygge-
weekend sammen med Senior MC folket også 
på plads.
Arrangementet vil blive afviklet efter samme 
opskrift som tidligere, altså lidt a´la vildmark-
stræf.
Der vil dog i år være en lille ændring. Dette 
skyldes at kalenderen indeholder for få week-
ender, så det er svært at få plads til det hele. 
Derfor afholdes Hyggeweekenden sammen 
med vores Tøsetur / grill aften der foregår om 
lørdagen.
At vi slår to arrangementer sammen betyder 
ikke noget for den måde træffet afvikles på, 
det vil stadig være sådan at man er på egen 
kost både fast og flydende. Klubben vil dog 
sørge for at der kan købes øl, vand og vin lige-
som der også vil være mulighed for at købe en 
pølse til at lægge på grillen.

Jeg ved ikke lige hvordan jeg skal få det for-
muleret, men alle skal være hjertelig velkom-
men uanset om man selv har alle forsyninger 
med, eller om man køber noget af klubben.
Træffet afholdes i og omkring vores klubhus. 
Størrelsen på klubhuset indebærer dog at 
overnatning er i eget telt. 
Træfgebyret er 50 kr. og der er ingen 
tilmeldingspligt. 

Tøseturen/grill aften afsluttes af klubbens 
medlemmer med ”Spis alt hvad du kan for kr. 
100.-”

Hvis du lørdag aften ønsker at deltage i spis-
ningen sammen med klubbens medlemmer 
(og ikke være på egen kost) er tilmelding nød-
vendig.
Tilmelding til spisning lørdag aften skal ske til 
Flemming på tlf. 61 78 14 15 senest 10. august, 
men gerne så snart beslutningen om at delt-
age er truffet.

Adressen er Nordlundvej 111, 7330  Brande.
Der vil være opsat ”Senior MC skilte fra den 
gamle hovedvej 18 mellem Brande og Hern-
ing.
Kommer man sydfra på ringvejen uden om 
Brande, så går ringvejen direkte over i motor-
vej og man skal af ved førstkommende afkør-
sel, så det bliver kun til en lille ½ km. motor-
vejskørsel. Herfra vil der så være frit valg om 
man vil køre mod Brande eller Herning på den 
gamle hovedvej 18. Der vil i begge tilfælde 
være Senior MC skilte resten af vejen. 

På gensyn
Guzzi Flemming 

Hyggeweekend
den 19. – 21. august 2011
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Ny måde at betale på

Da der er porto stigninger på vej 
fra Post Danmark. Har bestyrelsen 
valgt at vi ikke sender indbetal-
ingskort med bladet mere. Da 
det kan være indbetalingskortet, 
der gør at vi tipper over med et 
enkelt gram, og skal betale næste 
takst i porto. Du skal derfor gå 
i din Bank eller bruge Netbank, 
valget er dit.

Reg. nr. 0624 Konto nr. 
0010352118

Husk nu at give de rigtige 
oplysninger, så vores 
kasserer John, kan smile 
over hele hovedet.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Det er MeGet  
viGtiG At oPlySe:

Dit medlemsnummer og  
hvilke ting du betaler for:
• Indmeldelsesgebyr  
• Kontingent  
• Hustand 
• Træfgebyr i Hytte 
• Træfgebyr i Telt 
• Gæst iflg. aftale
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iNDKAlDelSe 
til ordinær generalforsamling 
Den 30. april 2011, kl. 14.00 i Skovgården v/Middelfart.

I bedes medbringe denne dagsorden til generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

• Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere
• Formandens beretning
• Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab
• Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 2012
• Indkomne forslag
• Vedtægtsændring- bilag 1 (se side 6 i bladet)
• Erstatning for jubilæumsfest- bilag 2 (se side 7 i bladet)
• Valg af kasserer for en 2 årig periode - John Rasmussen ønsker genvalg
• Valg af kasserersuppl. for en 2 årig periode- Claus Hauerslev ønsker genvalg
• Valg af bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode- Tove Nielsen ønsker genvalg
•  Valg af bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode- Bruno Pedersen ønsker ikke  

genvalg, bestyrelsen foreslår Johs. Johansen
•  Valg af bestyrelsesmedlems suppl. for en 1 årig periode-bestyrelsen  

foreslår Harry Søvndal
•  Valg af bilagskontrollant for en 1 årig periode- Willy Handgaard  

ønsker ikke genvalg
•  Valg af bilagskontrollantsuppleant for en 1 årig periode 

Jan Nygaard Jensen ønsker genvalg
• Eventuelt

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen
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Seniornyt
Nr. 2 maj 2011 27. årgang

“Gang” i den til årets forårstræf...
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Kontingentet udgør årligt kr. 250,-
For ægtefæller kr. 125,-
For samboende kr. 125,-
Indmeldelsesgebyret er for alle kr. 100,-

Klubbens bankoplysninger
Reg. 0624 Kontonr. 0010352118

Næste nummer af Senior-nyt udkommer i august 2011,
Deadline for bladet er torsdag d. 8. august  2011.

Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen

Senior-MC-Danmark
Nr. 2, maj 2011, 27. årg.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer.
Dette nr. er trykt i 200 expl. hos Via Print, Skive.

BeStyrelSeN 2010

ØvriGe

www.senior-mc-danmark.dk

Næste nummer af SeniorNyt

Formand:
Anne Bjerrum Balslev
Kraghsvej 6, Hald
8983 Gjerlev J.
Tlf. 8647 5784
Mobil. 28 73 58 34
Anne.balslev@hotmail.com

Næstformand :
Tove Else Nielsen
Anagervej 6
4190 Munke Bjergby
Tlf. 5780 7050
Mobil. 22 88 86 10
tovenielsenbromme@mail.dk

Kasserer:
John F. Rasmussen
Hovbygade 10, Hovby
4640 Fakse
Mobil: 2047 8971
lisjoh@fakse-net.dk

Suppleant:
Harry Søvndahl
Skjernvej 81, 1st. Fiskbæk
6920 Videbæk
Tlf. 9717 8960
Mobil. 2182 3760
zzzdahl@yahoo.dk

Kasserer suppleant:
Claus Hauerslev
Englerupvej 88
Englerup
4060 Kirke Såby
Tlf. 4640 5120
Mobil. 4028 4120
Claus_hauerslev@mail.dk

Klubeffekter:
 

Bestyrelsesmedlem:
Svend-Erik Albrechtsen
Cypresvænget 249
4736 Karrebæksminde
Tlf. 5544 7693
Mobil. 2014 7693
sv.e.albrechtsen@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Johs. Johansen
Høgevej 4
8500 Grenå
Tlf. 8632 7625
Mobil. 2031 7625
jo-tec@post8.tele.dk

redaktionen:
Bente Raufort
Højgårdvej 14, Vium
7870 Roslev
Tlf. 97 57 90 96
braufort@mail.dk
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Formanden skriver:
Hvor er der da mange ting der skal huskes, 
særligt når der lige har været generalfors-
amling og Senior Nyt har deadline ganske få 
dage efter. 
Der skal indsendes formandsberetning i fuld 
ordlyd, kort referat af kostitutionsmødet efter 
generalforsamlingen, vedtagne vedtægtsæn-
dringer i ny ordlyd og sidst, men ikke mindst, 
formandsskriveriet.
Det kan være lidt svært, at finde på noget at 
skrive om. Det kunne være om den dejlige 
køretur jeg havde på vej til ” Skovgården ” ved 
Middelfart. En dejlig tur på ca 150 km, i det 
skønneste forårsvejr. For mit vedkommende, 
årets første. Det kunne være om ankomsten til 
træfstedet, den altid skønne velkomst man får 
af alle sine venner. Venner som de fleste af os, 
snart har kendt i en evighed. Det kunne være 
om fredag aften, med udklædning, fælles-
sang, dans og grin til langt ud på natten. Det 
kunne være om generalforsamlingen, med 
alle dens krydderier. Eller om festmiddagen 
lørdag, med mørbrad og islagkage. Det kunne 
også være om opbrud søndag formiddag, om 
” farveller ” og ” på gensyner ”, men alt det har 
jeg jo skrevet om før, og formandsskriveriet 
skulle jo helst være af en vis interesse. Så det 
vil jeg ikke skrive om. 
På den anden side, kan det aldrig blive en 
gentagelse af noget der er sket før. 2 Senior-
træf er nemlig aldrig helt ens. Der er altid no-
get på et træf, som ikke er sket før. Det kan 
være en lille ting, det kan være lidt større og 
det kan være rigtig morsomt. Som underhold-
ningen her til forårstræffet. Vincent, mener jeg 

han hed, underholdt ikke os, men fik os til at 
underholde os selv og hinanden. Ja, måske 
undeholdt vi lige frem ham. Aldrig har jeg gri-
net så meget til et Seniortræf. En pragtfuld ide 
at hyre ham. 
Den slags beviser jo blot, endnu engang, at 
selvom vi er en senior klub, så er vi bestemt 
ikke kedelige og det beviser også, at når der 
går ild i gamle huse...
Jeg vil slutte dette, korte, formandsskriveri 
med at meddele, at til næste generalforsam-
ling har jeg valgt ikke at genopstille som for-
mand. 
Det er ikke fordi jeg på nogen måder er ked 
af Senior MC Danmark, eller ikke har følt mit 
arbejde som formand værdsat. Det er udeluk-
kende fordi jeg har været nødt til at vælge 
mellem mine 2 store fritidsinteresser. Da den 
ene af disse interesser optager mig temmelig 
meget, har jeg måtte tage den, ikke lette 
beslutning, at opgive mit hverv som formand 
for Senior MC Danmark fra næste generalfors-
amling.

Pas på jer selv derude
Mvh. Anne

                                    

effektsælger søges..!
Vi mangler en effektsælger til vores  
fremragende udvalg af Senior kram.
Du får ikke procenter, da dette ærefulde  
erhverv bærer lønnen i sig selv. 

Har du lyst til at høre nærmere om hvad det 
indebærer så ring til formand Anne på  
Tlf. 86 47 57 84 · Mobil. 28 73 58 34

EFtErlySning
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HUSK..!
tilmelding senest 3 uger før træffet

SoMMertræF
Den 17. - 19. juni
”Drengeborg” Blåbærvej 69, 9982 Aalbæk
Pris ude 400,-
Pris inde 500,-
Arrangører: 
Villiam, Bruno
tilmelding 27. maj  2011

eFterårStræF
Den 16. september - 18. september
”Boll’s”  lejrskole Østerbyvej 16, 8305 Samsø
Pris ude 300,-
Pris inde 400,-
Arrangører: 
Vibeke og Kim
tilmelding 26. august  2011

træF 2011

Så er der igen blevet tid til generalforsamling 
og formandsberetning.  
Livets gang i Senior klubben har i det forløbne 
år ligget i et roligt leje.
Der har ikke været den store bølgegang og 
ingen store sager har fyldt bestyrelsmøderne.  
Dog har et spørgsmål været tilbagevendende 
på stort set alle møder. Det spørgsmål, om 
hvorfor der ikke deltager flere på vores træf.

Vi har i bestyrelsen vendt og drejet problemet, 
uden dog at være kommet nærmere på det 
endegyldige svar. Der findes måske ikke et en-
kelt svar, men flere. I et forsøg på at komme 
tættere på et svar og dermed måske en løs-
ning, valgte bestyrelsen derfor, med sidste 
Senior Nyt, at udsende et spørgeskema, en til-
fredshedsundersøgelse, som måske kan kaste 
lys over, hvad vi gør rigtigt og hvad vi kan gøre 
bedre eller anderledes. Vi håber naturligvis 
på rigtig mange skemaer retur, så den kom-
mende nedsatte arbejdsgruppe, vil få noget 
at arbejde med og ud fra.

I året der er gået, har der, været 
4 arrangementer af klubbens egne. 
Vintermødet  i ” Skovbrynet ” ved Årup på Fyn 

med ca. 30 deltagere, forårstræffet i ”Remmer-
strand ” ved Struer/Lemvig med under 70 del-
tagere, sommertræffet i ” Fjordcenteret ” ved 
Udbyhøj/Randers fjord med ca. 100 deltagere, 
incl. udenlandske gæster, og efterårstræffet i ” 
Pedersborg” ved Sorø med under 50 deltagere.

I grunden lidt trist at skulle berette, da klub-
ben trods alt pr. 01.04.2011 har 155
medlemmer hvoraf 22 er bosiddende uden for 
Danmark.
Ærgerligt er det også, for de klubkammer-
ater der har lagt et stort stykke arbejde i at 
få træffene til at fungerer. De bruger tid på 
at planlægge forud for et træf og de bruger 
mange timer på selve træffet. Og aller helst vil 
træfarrangørerne jo se at deres mange timers 
arbejde giver overskud. Det gør det desværre 
ikke altid, og det er ikke arrangørernes skyld. 
Det kan ind imellem være lidt vanskeligt at få 
arrangører, men i den sidste ende er der altid 
nogle der melder sig på banen og endnu er 
der ingen træf, som har måtte aflyses på grund 
af mangel på arrangører. Og det synes jeg er så 
flot. Klubkammerater der er villige til at yde så 
andre kan nyde. For det skal de have stor tak.
Nu må vi ikke tro at vi er gået hen og blevet 

Formandsberetning 2011
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Efter generalforsamlingen den 30.april 2011 
konstituerede den nye bestyrelse sig således:

Formand: 
Anne Bjerrum Balslev
Næstformand/bestyrelsesmedlem:
Tove Nielsen
Kasserer:  John Rasmussen
Kasserer Suppleant: Claus Hauerslev
redaktionen: Bente Raufort, Claus Haven og 
Jan Nygård
Bestyrelsesmedlem: Svend-Erik Albrechtsen
Bestyrelsesmedlem: Johs. Johansen
Suppleant: Harry Søvndal
Bilagskontrollant: Lauge
Bilagskontrollantsuppleant: Jan Nygård

Tove og Svend-Erik finder træfsteder.
Lene Christensen er vores udenrigsminister, 
udsender invitationer til udenlandske gæster.
Jens Ove Christensen er vores Web-master og 
ansvarlig for booking af musik.

Vi har fået ny bon-sælger. 
Svend-Erik vil fremover stå for bon-salg.
Vi mangler stadig en effektsælger.

Nyt fra bestyrelsen

gamle, satte og kedelige. Det er bestemt ikke 
tilfældet. Senior MC Danmarks medlemmer 
er skam aktive, ligesom de plejer. I lokalklub-
ber, til kaffemøder, til træf rundt om i det 
danske land, til vildmarkstræf i det svenske ( 
arrangeret af vores ude boende medlemmer) 
og i det store udland. Der er blot et prob-
lem i det. Vi bliver også færre til at gøre det. 
Medlemstallet er ikke imponerende, tilgan-
gen til klubben er ikke enorm. Det skal den 
måske heller ikke være. Men måske vi skulle 
være bedre til at passe på de medlemmer vi 
allerede har. Måske vi skulle tænke lidt i andre 
baner og slække lidt på vores krav. For no-
gen medlemmer er klubben ikke kun en mc 
klub. Den er også deres sociale netværk, ja, for 
nogle måske nærmest familie? Måske skal vi 
ikke kasserer medlemmer, når de ikke længere 
kan svinge benet over en høj motorcykel, eller 
når kræfterne ikke mere er til tunge maskiner. 
Måske skulle vi lade det offentlige Danmark 
om at definerer hvad en motorcykel er, så vi 
kunne beholde nogle medlemmer, der jo er 
vores venner igennem mange år. Måske?
I året der er gået, har der hersket en rolig og 
afslappet stemning i bestyrelsen. Bestyrelsen 
har arbejdet godt sammen og overgangen fra 

den ” gamle” redaktør til den nye redaktion har 
været smertefri. Og hvor har de gjort det godt. 
Det nye layout på bladet er fantastisk. Flot ar-
bejde.
Til dette års generalforsamling skal der vælges 
kasserer for en 2 årig periode, kasserersuppl. 
for en 2 årig periode, 2 bestyrelsesmedlem-
mer for en 2-årig periode, bestyrelsessuppl. 
for en 1 årig periode, 1 billagskontrollant for 
en 1 årig periode og en billagskontrollant-
suppl. for en 1 årig periode. Af disse ønsker 
alle undtaget bestyrelsesmedlem Bruno og 
billagskontrollant Willy at forsætte arbejdet 
i og omkring bestyrelsen. Tak til blivende og 
afgående for jeres indsats, tak for jeres hjælp 
og støtte.
Jeg vil afslutte beretningen, med at rette en 
stor tak til alle som har ydet en indsats for 
klubben. Til alle jer der har lagt et stykke arbe-
jde i klubregi... 

Til jer der har gjort klubben 
til det den stadig er...
Tak skal I have
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vedrørende brugerundersøgelse
Af bestyrelses medlem Johs. Johansen

Optælling af svar vdr. klubbens lille bruger 
undersøgelse er nu klar og resultatet er sendt 
til samtlige medlemmer i Bestyrelsen. Bestyr-
elsen vil på næste møde granske tallene nøje, 
og derefter diskutere hvad der skal komme 
ud af de informationer vi har fået. Vi har fået 
masser af informationer der i de fleste tilfælde 
tegner et rimeligt klart billede af hvad klub-
bens medlemmer mener om forskellige ting. 
Dog kunne deltagelsen i denne undersøgelse 
godt have været lidt bedre, for der var kun 35 
medlemmer der havde ønsket at medvirke. 
Det er måske forståeligt at medlemmer der 
ikke deltog i forårstræffet ikke lige har fået 
sig taget sammen til at få sendt svar skemaet 
til Formanden, men jeg syntes nok at det er 
noget uforståeligt at kun 35 ud af 67 træfdel-
tagere havde husket at få pakket svar skemaet 
med i bagagen.
Mange vil nok syntes at 35 medlemmers me-
ning, ud af 155 medlemmer totalt, ikke kan 
bruges til noget, men det kan det nu godt. Hvis 
man sammenligner med de forskellige opin-
ions undersøgelser der fra tid til anden bliver 
lavet om alt muligt i det Danske samfund, er 
det ret normalt kun spørge 3 – 4000 borgere 
ud af en befolkning på 5 mill. og det giver alt 
andet lige en meget lavere deltager procent – 
vores deltager procent er trods alt 22,5 %  Så 
jo, jeg mener vores lille undersøgelse er brug-
bar, men derfor havde jeg da gerne set en del-
tager procent på 60 – 70 %

Det må være den samlede Bestyrelse der skal 
vurdere resultatet, og den samlede Bestyrelse 
der skal tage stilling til hvad og hvor der even-
tuelt skal ændres på tingene, men derfor kan 
jeg godt løfte lidt af sløret over de svar der er 
indkommet, dog uden at drage nogen form 
for personlig konklusion. Om det samlede re-
sultat med alle tal skal offentliggøres må Be-
styrelsen tage stilling til senere. 

Hvis vi kikker lidt på spørgsmålet om medlem-
stallet ønsker et klart flertal af de adspurgte at 
vi skal være flere medlemmer i vores klub. På 
spørgsmålet om man selv vil gøre noget for at 
lokke nye til er svaret sådan lidt 50/50 mellem 
ja og måske.

Angående antallet af træf mener over 90 % at 
det er tilpas – kun ganske få mener at der er for 
mange træf, og her er der samtidigt foreslået 
at vintertræffet måske godt kunne undværes.

Hvis vi kikker på de aktiviteter der bliver til-
budt på vores træf fortæller knapt halvdelen af 
de adspurgte at der er tilpas med aktiviteter, 
mens lidt mere end halvdelen mener at der 
er for få. Her er der samtidig kommet en del 
forslag til nye aktiviteter som Bestyrelsen skal 
have gransket.

Med hensyn til spørgsmålene om klubbens 
blad tegner der sig et billede af at medlem-
merne syntes at bladet er rimeligt og accepta-
belt med pil opad.

Derimod tegner der sig det modsatte billede 
af klubbens hjemmeside som viser at med-
lemmerne syntes at den er acceptabel/rimelig 
med pil nedad – enkelte har ytret at hjemmes-
iden er decideret dårlig.

De sidste spørgsmål angående hvor mange 
der bruger Internettet, vores hjemmeside 
og hvor mange der har en mail adresse ser 
således ud.

Ca. 75 % af de adspurgte bruger klubbens 
hjemmeside og Internettet i almindelighed, 
og lige knapt 90 % har en mail adresse.

Til slut en personlig bemærkning. Inden no-
gen farer i blækhuset kan jeg på Bestyrelsens 
vegne afvise følgende:  
Der er absolut ingen planer om at ændre vores 
trykte blad til et elektronisk blad på hjemmes-
iden.
Spørgsmålene om hvor mange der har mail og 
bruger Internet er kun lavet for at få et billede 
af hvor mange der bruger de elektroniske me-
dier.

Johs. 
Johansen
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Generalforsamlingen startede ca. kl. 14.00 og blev indledt af formand Anne ”Donna”, som bød 
generalforsamlingen velkommen. Herefter fik Erik Jensen ordet. Erik holdt en kort mindetale over 
John ”Flyttemand”, hvorefter Anne ”Donna” holdt en kort mindetale over Benny Knudsen. Begge 
døde i 2010. Herefter ærede generalforsamlingen John og Benny´s minde ved et minuts stilhed.
Formanden fik herefter ordet. Der skulle vælges en dirigent og bestyrelsen foreslog Lauge som 
enstemmigt blev valgt med akklamation.
Lauge erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, hvorefter generalforsamlingen beg-
yndte.
Valg af referent: lise N.r. blev foreslået af bestyrelsen og hun modtog valg.
Valg af stemmetællere: olav og Jan N. blev enstemmigt valgt.
Formandens beretning: Bliver bragt i sin fulde ordlyd andet sted i nærværende Senior Nyt. 
Formandens beretning blev godkendt med akklamation.

Kassererens beretning: 

Der henvises til årsregnskabet 2010 som er trykt i Senior Nyt nr. 1 - 2011 
samt udleveret på generalforsamlingen.

Kasserer John havde følgende bemærkninger til regnskabet: 

Status på træffene 2010: 

Vintermøde 2010 gav underskud med  kr. 2.013,03
Forårstræf 2010 gav overskud med  kr. 5.468,15
Sommertræf 2010 gav overskud med  kr. 4.637,28
Efterårstræf 2010 gav underskud med  kr. 4.643,61
Status på vintermøde 2011 som gav underskud med  kr. 2.154,50

Status på likvide midler (kasse og bankbeholdning):

I 2008 havde klubben en likvid beholdning med  kr. 208.743,80
I 2009                                                                             kr. 185.613,80
I 2010                                                                             kr. 173.883,98
Og dags dato 30.04.2011                                           kr. 157.487,68

Det vil sige, at klubben har haft et underskud i likvide 
midler fra 2008 til 2010 med  kr. 34.859,82
hvilket svarer til et gennemsnitligt underskud 
på årsbasis med cirka  kr. 17.400,00

Klubben har et underskud fra 2008 og til 
dags dato 30.04.2011 med  kr. 51.256,12 

Referat af Senior MC´s 

GeNerAlForSAMliNG 
i Skovgården v/Middelfart lørdag den 30. april 2011

Dagsorden ifølge vedtægterne
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i likvide midler.
Underskuddet vedrører blandt andet en nedgang i 
kontingentindbetalinger samt dyrere træfsteder.

I 2008 havde klubben indtægt i form af kontingent med kr. 45.437,50 
(jeg overtog kassererposten ultimo 2008 og ved ikke, hvordan det skæve tal fremkommer).

I 2009 havde klubben kontingentindtægter med kr. 37.400,00
I 2010 kr. 34.625,00
Og i 2011 til dags dato 30.04.2011 kr. 24.500,00
Det vil sige en kontingent nedgang fra 2008 til 2010 med kr. 10.812,50

Og en nedgang fra 2008 til dags dato 30.04.2011 med  kr. 20.937,50
 i kontingentindbetalinger.

I 2008 indmeldte der sig 15 nye medlemmer i klubben
I 2009 ligeledes 15 nye medlemmer
I 2010 indmeldte der sig 11 nye medlemmer
Og til dato i 2011 er der 4 nye indmeldte medlemmer

Torben (tidligere effektsælger) fik i 2010 overført kr. 15.000,- fra hovedkassen til indkøb af nye 
effekter og returnerede kr. 5.744,75 da han udmeldte sig af klubben ultimo 2010. Torbens 
regnskab og effektbeholdning er revideret af bilagskontrollant Willy. Effekterne er p.t. opbevaret 
hos mig (kassereren).
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt med akklamation.
Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr: Bestyrelsen foreslog uændrede takster, 
som blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

indkomne forslag: 
Forslag til vedtægtsændring vedrørende transportmiddel til træf, forelagt af Claus Hauerslev - 
der henvises til bilag 1 i Senior Nyt nr. 1 - 2011. Forslaget kom til skriftlig afstemning. Der var 66 
stemmeberettiget medlemmer. 55 stemte for, 8 stemte imod og 3 stemte blankt. Forslaget blev 
således vedtaget af generalforsamlingen. 
Forslag om ”gratis” fest - der henvises til bilag 2 i Senior Nyt nr. 1 - 2011. Formanden fortalte, at 
Jubilæumsudvalget, som blev nedsat i 2007 i forbindelse med klubbens 25 års jubilæum, ikke 
er ophævet i forbindelse med at klubbens 25 års jubilæumsfest blev aflyst. Formanden oplyste, 
at festen er udskudt og at udvalget stadig består. Udvalgets medlemmer er: Jens Erik Laursen, 
Erling Christjansen og Peter Nissen. Jens Erik redegjorde for udvalgets arbejde og oplyste, at 
130 medlemmer havde tilkendegivet at ville deltage i 25 års jubilæumsfesten. Jens Erik oplyste 
videre, at udvalget fortsat arbejder på, at der skal afholdes en fest under en eller anden form.  Elva 
oplyste hertil, at forslagsstillerne ikke var klar over, at jubilæumsudvalget stadig bestod og fortsat 
arbejder på at planlægge en fest, hvorfor forslagsstillerne herved tilbagetrækker deres forslag.
Det gamle jubilæumsudvalg fortsætter arbejdet med planlægning af en fest og forpligter sig til 
løbende at holde bestyrelsen og medlemmerne orienteret med indlæg i Senior Nyt om deres 
arbejde.
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valg af kasserer: 
John R. blev genvalgt med akklamation.
valg af kasserersuppleant: 
Claus Hauerslev blev genvalgt med akklamation.
valg af bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode: 
Tove N. blev genvalgt med akklamation.
valg af bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode: 
Johs. Johansen blev valgt med akklamation.
valg af suppleant til bestyrelsen for en 1 årig periode: 
Harry Søvndahl blev valgt med akklamation.
valg af bilagskontrollant for en 1 årig periode: 
Lauge blev valgt med akklamation.
valg af bilagskontrollantsuppleant for en 1 årig periode: 
Jan N. blev genvalgt med akklamation.

eventuelt: 
(Referenten nåede ikke at nedskrive alle kommentarer, men i det væsentligste 
omhandlede alle indlæg nedenstående):
Bruno efterlyser hjælpere til sommertræffet 2011, da de p.t. kun er to træfarrangører til sommer-
træffet.
Ida D. henstiller til bestyrelsen, at få flere personer i festudvalget jævnfør ovenstående 
vedrørende forslag om ”gratis” fest.
Jørgen Glerup meldte sig som hjælper til sommertræffet 2011. 
Svend Erik A. foreslog at henstille til de norske medlemmer at hjælpe til ved sommertræffet 2011. 
Britta H. meldte sig som hjælper til sommertræffet.
Formanden oplyste, at træfgebyret stiger med kr. 50,- fra og med 1. januar 2012. 
Dirigenten (Lauge) takkede generalforsamlingen for god ro og orden.
Formanden (Donna) takkede ligeledes generalforsamlingen for god ro og orden, 
hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet.
Dirigent og den ny bestyrelse godkendte og underskrev på det efterfølgende 
bestyrelsesmøde det håndskrevne stikordsreferat.

referent: Lise Nerup Rasmussen

velKoMMeN til Nye MeDleMer

684-61 
irene Dorthy Paaske olsen 
Vindebjergvej 54
5463 Harndrup 
idpo@live.dk
Mobil. 4036 9326
MC. honda CBR 600 F3

717-57 
villy Kyhn Hansen 
Kalbyrisvej 6 st. tv. 
4700 Næstved
villyh1957@hotmail.com
Mobil: 26807176 
VS 800 intruder

718-53 
Anne-Grethe Ploug 
Hundsbækvej 3
6600 vejen  
f-akira@hotmail.com 
Mobil 5240 2140
Honda CB 500
Camping
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Göran havde taget sit kæledyr 

med på træf.

Nåe..er det nu også rigtigt

Hvad i alverden har de dog gang i ???

Forårstræf 2011

Efter at være kommet til hægterne i nogle 
dage, efter et kanongodt træf kommer jeg, 
(mens jeg sidder og ser billeder fra træffet) til 
at tænke på, om det mon kan løbe nogenlun-
de rundt økonomisk, når man tænker på den 

underholdning og den suveræne 
forplejning, med biksemad fredag 
og lunt til frokost, en dejlig fest-
menu i rigelige mængder lørdag 
aften, der imellem hjemmebag og 
desuden tænker på den store lejr 
til de forholdsvis få deltagere...?
Men ved nærmere eftertanke er 
et underskud, vel også til at leve 
med til vi får kørt træffene ind til 

at passe til det antal deltagere der 
nu er. Herfra skal der lyde et stort tak 

for et super træf med nogle utrættelige 
arrangører, der havde styr på det hele, 
selv vejret...!

Hilsen Jørgen Sigaard
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La’ dem bare skave sig, lillemor....vi napper en stille svingom.

Hmmm.....bliver man sår’n af kaffe.

Du er genkendt Dorthe.   ;o)

Hmm....der er nok een der har siddet baglæns på storken.
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Træfarrangørene invitere hermed alle der har 
lyst, til vores træf i Drengeborgen piger må 
gerne komme med, den findes på: 

Blåbærvej 69, 9982 Aalbæk, 
midtvejs mellem Jerup og Aalbæk.

Vi ses, venlig hilsen: 
Villiam, Claus, Inger, Jørgen G, Britta, 
Knud Erik, Jørgen C, og Bruno.

SoMMertræF i ålBæK NorDJyllAND

Følgende vedtægtsændring er vedtaget af generalforsamlingen 
d. 30.4.2011 i ”Skovgården ” ved Middelfart:

§ 3 stk. 6, der inden ændringer havde
følgende ordlyd:
Til alle klubbens arrangementer er 
transportmidlet MC/MC med sidevogn.
Til vinterarrangementer er transportmiddel 
efter eget valg.
Scootere, herunder kabinescootere, ellerter 
eller andre kørertøjer, der må føres 
med MC-førerbevis, accepteres ikke som 
transportmiddel.
Undtaget fra transportbestemmelserne er 
alene træfarrangører og deltagere, som får 
tilladelse af bestyrelsen.

§ 3 stk. 6, med følgende ordlyd efter 
ændringen 30.4.2011:
Til klubbens arrangementer er 
transportmidlet MC eller lignende 
med/uden sidevogn
Til vinterarrangementer er transportmiddel 
efter eget valg.
Undtaget fra transportbestemmelserne er 
alene træfarrangører og deltagere, som får 
tilladelse af bestyrelsen

vedtægtsændringer
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            i det nordjyske
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Kontingentet udgør årligt kr. 250,-
For ægtefæller kr. 125,-
For samboende kr. 125,-
Indmeldelsesgebyret er for alle kr. 100,-

Klubbens bankoplysninger
Reg. 0624 Kontonr. 0010352118

Næste nummer af Senior-nyt udkommer i december 2011,
Deadline for bladet er torsdag d. 18. november  2011.

Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen

Senior-MC-Danmark
Nr. 3, august 2011, 27. årg.

Udkommer 4 gange årligt og sendes til alle medlemmer.
Dette nr. er trykt i 175 expl. hos Via Print, Skive.

BeStyrelSeN 2010

Øvrige

www.senior-mc-danmark.dk

Næste nummer af SeniorNyt

Formand:
Anne Bjerrum Balslev
Kraghsvej 6, Hald
8983 Gjerlev J.
Tlf. 8647 5784
Mobil. 28 73 58 34
Anne.balslev@hotmail.com

Næstformand :
Tove Else Nielsen
Anagervej 6
4190 Munke Bjergby
Tlf. 5780 7050
Mobil. 22 88 86 10
tovenielsenbromme@mail.dk

Kasserer:
John F. Rasmussen
Hovbygade 10, Hovby
4640 Fakse
Mobil: 2047 8971
lisjoh@fakse-net.dk

Suppleant:
Harry Søvndahl
Skjernvej 81, 1st. Fiskbæk
6920 Videbæk
Tlf. 9717 8960
Mobil. 2182 3760
zzzdahl@yahoo.dk

Kasserer suppleant:
Claus Hauerslev
Englerupvej 88
Englerup
4060 Kirke Såby
Tlf. 4640 5120
Mobil. 4028 4120
Claus_hauerslev@mail.dk

Klubeffekter:
 

Bestyrelsesmedlem:
Svend-Erik Albrechtsen
Cypresvænget 249
4736 Karrebæksminde
Tlf. 5544 7693
Mobil. 2014 7693
sv.e.albrechtsen@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Johs. Johansen
Høgevej 4
8500 Grenå
Tlf. 8632 7625
Mobil. 2031 7625
jo-tec@post8.tele.dk

redaktionen:
Bente Raufort
Højgårdvej 14, Vium
7870 Roslev
Tlf. 97 57 90 96
braufort@mail.dk



3Senior MC DanMark

SeniornYT nr. 3  |  2011

Formanden skriver:
September nummeret af Senior Nyts for-
mandsskriveri er skrevet i begyndelsen af au-
gust, og jeg håber da inderligt at det er nået at 
blive lidt mere sommer fra deadline til udgiv-
elsestidspunktet. 
 Jeg synes bestemt ikke at sommeren 2011 
har været noget at skrive hjem om.  Ikke at 
kvaliteten af en sommer kun kan måles i an-
tallet af solskinsdage eller timer, men det gør 
unægtelig sommeren nemmere og bekvem-
mere at nyde, hvis vejrguderne viser sig fra 
den gode side. 
Jeg er selv en af det første til at benytte den 
slidte sætning : ”  Der findes ikke dårligt  vejr, 
kun forkert beklædning ” Hvilket bærer en 
del sandhed i sig. Men alligevel!!!  Hvem 
foretrækker ikke en dag med skyfri himmel, 
med solens varme og et telt der kan pakkes 
ordentligt sammen og ikke behøver at hænge 
til tørre i dagevis, frem for en dag med sky-
brud, hvor al bagage kastes desperat i en sort 
plastiksæk, alt imens man forsøger at iføre sig 
sit mc tøj uden at blive gennemblødt helt ind 
til skindet. Hvor man kun med nød og næppe 
har undgået druknedøden på vejen hjem. Jeg 
ved godt hvad jeg foretrækker. 
Uanset om vejret har vist det eller ej, så har 
det været sommer. Og hvis du skulle sidde og 
brænde for at fortælle os andre, hvad du har 
oplevet af fantastiske ting i denne sommer, på 
godt og ondt, skal du endelig ikke holde dig 

tilbage. Del gerne ud, skriv hvad du har op-
levet, vores blad kan sagtens bruge lige netop 
din historie. 
Kalenderen siger efterår, så det må vi vel in-
drette os efter. Og mens vi venter på at efterår 
bliver til vinter kan vi bruge noget af tiden på 
vores efterårstræf, i år på Samsø.  Jeg ved der 
en del klubmedlemmer der har givet tilsagn 
om deres deltagelse allerede ved vores som-
mertræf, og det glæder mig. Sommertræffet 
imponerede jo ikke ligefrem med deltager-
antal, selv om der i år var flere udenlandske 
gæster der havde valgt at tage i mod vores in-
vitation. Sådan går det jo op og ned her i livet.
Jeg vil slutte formandsskriveriet for dette 
nummer.

Pas på jer selv derude
Mvh. Anne

                                    

EFtErlySningEFtErlysning
effektsælger søges..!
Vi mangler en effektsælger til vores  
fremragende udvalg af Senior kram.
Du får ikke procenter, da dette ærefulde  
erhverv bærer lønnen i sig selv. 

Har du lyst til at høre nærmere om hvad 
det indebærer så ring til formand Anne 
på Tlf. 86 47 57 84 · Mobil. 28 73 58 34
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eFterårStræF
Den 16. september - 18. september
”Boll’s”  lejrskole Østerbyvej 16, 8305 Samsø
Pris ude 300,-
Pris inde 400,-
Arrangører: 
Vibeke og Kim
tilmelding 26. august  2011

viNterMØDe 2012
Den 3. februar - 5. februar
Terp Spejdercenter, Terpvej 4b, Bramming
Pris inde 450,-

Arrangører: 
????????
tilmelding 13. januar  2012

ForårStræF 2012
Den 20. april - 22. april
Lejrcentret, Tonnehøj Tønneshøjvej 46, 
Råde, 6100 Haderslev
Pris ude 350,-
Pris inde 450,-
Arrangører: 
???????
tilmelding 1. april  2012

SoMMertræF 2012
Den 15. juni - 17. juni 2012
Center Sjælland, Køgevej 55, Freerslev, 
4690 Haslev
Pris ude 450,-
Pris inde 550,-
Arrangører: 
Charlotte, John, Lasse, Torben, Lauge, William
tilmelding 25. maj  2012

træF 2011

træFArrANgØrer SØgeS..!

719-61 
Jens-erik Schmidt
Havevej 20, 4700 Næstved
Tlf. 20 20 95 12
Suzuki Intruder VLR 1800

velKoMMeN til Nyt MeDleM

Erling W. Laugesen (Lauge)
Granvej 32, Fensmark
4684 Holmegaard
tlf.: 51 95 15 05
Medlemslisten oplyste telefonnumre 
tilhøre ikke Lauge mere !!
Opfordre jer til selv at rette dette 
i jeres medllemsliste.

rettelSe til MeDleMSliSte

viNterMØDe: Terp Spejdercenter , Terpvej 4 B, Bramminge

ForårStræF: Lejrcentret Tonnehøj, Tønneshøjvej 46, Råde, 6100 Haderslev.

eFterårStræF: Trentemølle, Trentevej 7, Ny Stendrup, 5672 Broby

Der er ikke nogen som har meldt sig, til de overstående træf.
Henvendelse til Tove Nielsen tlf. 22 88 86 10

vigtigt · vigtigt · vigtigt



5Senior MC DanMark

SeniornYT nr. 3  |  2011

SKotteS rANCh veD PADBorg
vi har modtaget et tilbud fra ejeren 
af Skottes ranch i Sønderjylland

Campering i telt koster 50 kr pr. døgn pr. person 
inklusive adgang til bad.
Der er også Bed & breakfast til de magelige. 

Morgenmad 50 kr. pr. person.

Aftensmad  95 kr pr. person.

Skulle nogen føle sig fristet af dette  
tilbud er her kontaktoplysninger:

SKotteS rANCh
Freddy Skotte
Telefon 74 67 60 06
E-mail: post@skottesranch.dk
www.skottesranch.dk

Senior-medlemmer får 10% 
rabat

En mand er strandet på en øde ø, og er 
helt alene i 10 år. En dag, da han ser en 
prik ude i horisonten, siger han til sig selv: 
“det er ikke noget skib”, og da prikken kom-
mer lidt nærmere tænker han: “det er heller 
ikke nogen båd”, og da den kommer endnu 
nærmere tænker han: “det er heller ingen 
tømmerflåde”, og ud af bølgerne træder 
den flotteste kvinde han nogen sinde har 
set kun iført en våddragt.

 Hun går hen til ham og spørger: 
“Hvor lang tid siden er det at du har røget 
en cigaret?”

“ti år”  siger han 
Hun trækker lynlåsen ned til den 
vandtætte lomme, som hun har i venstre 
side og trækker en hel frisk pakke cigaret-
ter frem, han tager en, tænder den og kan 

slet ikke beskrive hvor godt det er.
Så spørger hun: 
“hvor lang tid siden er det du har fået en 
drink?”    

han svarer  “ti år”  
Hun trækker derefter lynlåsen ned til den 
vandtætte lomme, som hun har i højre 
side og trækker en hel flaske whiskey 
frem og giver den til ham. Han tager en 
ordentlig slurk og er lige ved at gå ba-
gover, så dejligt er det. Så begynder hun 
at lyne den lynlås ned der sidder i midten 
af hendes våddragt og spørger : “hvor lang 
tid er det siden at du har prøvet noget at det 
rigtig sjove?” 

Manden udbryder “Å min Gud, du vil 
da ikke fortælle mig, at du har en  
motorcykel derinde?”

10 år uden motorcykel
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Jeg må indrømme at lysten til at tage til som-
mertræf i år faldt en smule da jeg nogle dage 
før træffet fik deltagerlisten tilsendt. Kun 59 
var tilmeldt, men det skulle nu ikke forhindre 

mig i tage til træf alligevel. Heller ikke vejrud-
sigten, som lovede masser af regn og blæst 
hele weekenden, skulle holde mig tilbage, 
heldigvis, for det skulle senere vise sig at ve-
jrprofeterne tog en hel del fejl med de vejrud-
sigter de havde strikket sammen.
Der var fire deltagere tilmeldt fra Grenaa, 
Bente, Marianne, Peter Th. og undertegnede. 

Marianne skulle desværre arbejde til kl. 17, 
men ville så komme om aftenen. Peter skulle 
også arbejde og ville derfor køre alene
mens Bente og jeg kørte allerede midt på for-

middagen. Bente var blevet væk-
ket meget tidligt fredag morgen
med beskeden om at hun igen 
var blevet bedste, så vi startede 
vores tur mod Nordjylland med 
en lille omvej omkring Kolind på 
Djursland for at sætte en stork op i 
indkørslen hos Bentes søn og svig-
erdatter. 

Derefter kørte vi i et mageligt 
tempo mod Randers, videre mod 
Mariager hvor vi holdt pause på 
den hyggelige
lystbådehavn. En enkelt pause 
mere blev det til ved Hjallerup 
inden vi landede i Ålbæk ved 15 
tiden, i strålende solskin. Der var 
allerede ankommet mange, og de 

Norske gæster var godt i gang med at hygge 
sig – de var ankommet allerede ved middag-
stid.

Der blev hygget en hel del denne fredag eft-
ermiddag, og det fortsatte efter aftensmaden 
som blev serveret i en lille spisesal hvor der 
kun lige akkurat var plads til alle deltagere. 

Sommertræf 2011
- oplevet af Johs. fra Grenaa
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Ingen tænkte på det tidspunkt over at spis-
esalen måske var lige i underkanten, det var 
først da musikken dukkede op med et kæmpe 
læs instrumenter
at panikken begyndte at brede sig. Musikerne 
sagde med det samme at de slet ikke kunne 
være i salen, i hvert fald ikke hvis der også 
skulle være plads til at danse, og det var jo 
ligesom meningen med det hele.
Flere ideer blev vendt og drejet, 
men det endte med at musikkerne 
tilbød at spille udendørs på ter-
rassen, som i øvrigt var tre gange 
større en spise salen. Det var jo 
nok lidt af et vovestykke, med ve-
jrudsigter der lovede regn og med 
sommerhus naboer tæt på, men 
musikerne startede op og for-
måede faktisk ret hurtigt at samle 
alle træf deltagere omkring terras-
sen. Det var et af de bedre bands 
som arrangørerne havde fået fat 
i, og selv om de frøs en smule 
underholdt de os lige til klokken 
et, og jeg tror ikke de spillede et 
eneste nummer uden folk på dan-
segulvet, som i dette tilfælde var 
en masse 50 x 50 fliser, med et par lidt for høje 
brønd dæksler som folk på besynderlig vis fik 
sig driblet uden om, uden at skvatte. Allerede 
tidligt på aftenen blev der snakket en del om 
hvor længe det mon ville gå før naboerne 
kom og klagede over støjen, eller endnu 
værre, at politiet ville komme og lukke for det 
hele. Det skete heldigvis ikke, så vi hyggede os 

rigtig meget med dans og god musik lige in-
dtil sidste nummer fra orkesteret, og da kunne 
de simpelthen heller ikke spille mere fordi det 
blev for koldt – det er sikkert ikke så nemt at 
spille guitar med stive og kolde fingre.

Lørdag morgen var vejret stadig pragtfuld, 
med masser af sol, så op ad formiddagen 

besøgte flokken fra Grenaa
den nærliggende strand, ikke for at bade, men 
bare for at få rørt benene lidt inden middags-
maden. Der var, så vidt jeg kunne finde ud af, 
ikke rigtig arrangeret fælles køretur i år, så vi 
fire fra Grenaa besluttede at vi over middag 
ville køre en tur til Skagen. Her brugte vi et par 
timer på at traske rundt i gågaderne, mellem 

Fortsættes på side: 8
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en masse Norske turister, ja vi hørte kun Norsk 
snak i den tid vi var der, så der må have været 
rigtig mange.  

Da vi var kommet tilbage til lejren, og var i gang 
med dagens første øl og en lille skarp, kom 
flere af sommerhus naboerne på besøg, dels 
for at kikke på motorcykler, men sandelig også 
for at sige tak for den gode musik de havde 
haft fredag aften ! . . .ja enkelte spurgte endda 
om ikke vi skulle ha musik igen lørdag aften, 
men her måtte vi desværre skuffe dem. Så det 
der en overgang virkede lidt vovet fredag af-
ten endte således med at blive en stor succes, 
både for os selv, men også for naboerne.

Fest middagen om lørdagen gav også lidt 
plads problemer i spisesalen, men ved fælles 
hjælp og forståelse blev der rokeret så meget 
rundt at det lykkedes for alle at få en stol. 
Under middagen, som bestod af lækkert ok-
sesteg og hamburgerryg med flødekartofler, 
begyndte det at regne, så lørdag aften blev til 
en indendørs aften i den trange spisesal. Ved 
23 tiden var mange allerede gået til køjs, så det 
gjorde vi også, og vi faldt hurtigt i søvn til den 
hyggelige lyd af regnen der trommede mod 
teltdugen. 

Regnen silede ned hele natten, men ved otte 
tiden søndag morgen holdt det op igen og 
solen kom igen frem. Vi gav os god tid til at 
nyde morgenmaden, og teltet nåede næsten 
at blive tørt inden det blev pakket sammen. 
Peter Th. var kørt hjem lørdag eftermiddag 
pga. en rund fødselsdag i familien, så Mari-
anne, Bente og
jeg fulgtes ad til Aalborg hvor Bente fort-
satte ad motorvejen, mens Marianne og jeg 
svingede fra for at køre over Hadsund og 
Mariager. Vi var hjemme i Grenaa midt på ef-
termiddagen, og vi fik ikke en dråbe regn på 
hele hjemturen. Til slut kan jeg sige – stol ikke 
på vejrudsigten, og tro ikke at et træf er ke-
deligt selvom deltager antallet er lavt. Tak til 
arrangørerne og de andre deltagere for et lidt 
anderledes, men sjovt sommer træf.

Johs. fra Grenaa.

PS: Se også billedserien fra sommer t 
ræffet på klubbens hjemmeside

Efterårstræf 2011 sker midt ude i Kattegat på 
den smukke ø, nemlig Samsø (cirka 28 km 
lang og 7 km bred). Færge fra Jylland: Hou 
v/Odder til Sælvig: 1 t. Færge fra Sjælland: 
Kalundborg til Kolby Kås: 1 t og 50 min. Sejlti-
der findes på www.samsoefaergen.dk
Det er forbudt med soveposer inde. Der skal 
bruges sengelinned, som eventuelt kan lejes 
mod forudbetaling (50 kr.) Der forefindes 
dyne og hovedpude.
Husk at tage spisebestik og krus med, da der 
ellers kun er plastikbestik og -kopper.
Vel mødt alle sammen.

Bolls lejrskole
Østerbyvej 16, Østerby
8305 Samsø
Tlf.: 86 59 20 66
kcb@sol.dk
www.bolls-lejrskole.dk

tilmelding senest 26. aug. 2011
Vi glæder os til stort fremmøde på øen i  
Kattegat, nemlig Samsø.

P.S. Der kan overnattes før eller efter træffet 
for egen regning og uden forplejning.

Med venlig hilsen
Vibeke, Kim, Gitte, Finn, Bente, Tove & Erik

efterårstræf
16.-18. september 2011

Fortsat fra side: 7
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efterårstræf
16.-18. september 2011
på Samsø
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Der er visse fordele forbundet med, at man-
den er en udfarende sjæl, der ikke har nok i 
én motorcykelklub. Tag nu Jens Ove - udover 
Senior MC Danmark er han blevet medlem af 
den lokale klub Road Runners i Glyngøre – 
igen.

På deres klubaftner kan han så tage ned og få 
et par øl og en snak, mens jeg ser mit yndling-
sprogram i fjernsynet (zzz).
Men det sker jo også, at jeg får lov til at bage 
en kage til et arrangement, måske endda at 
komme med på tur. :-)
I maj i år var der weekendtræf hos en af de 
tyske klubber i Road Runners Family, nær-
mere bestemt i Verden i nærheden af Bremen. 
Det var et lukket arrangement for indbudte 
klubber, ikke kun sammenslutningen af Road 
Runners. Vi blev enige om at få svedet et par 
gamle feriedage af og startede hjemmefra 
allerede om torsdagen. Vi havde en dejlig afs-
lappet køretur sydpå langs vestkysten. Men så 
kom vi til en omkørsel i nærheden af Heide, og 

som kronen på værket kom der et regnvejr så 
kraftigt, at vejbanerne stod halvt under vand, 
i de småbyer, vi kørte igennem. Så vi beslut-
tede at tage en overnatning på ”Landgasthof 
Lüders” i Wewelsfleth nær Glückstadt. Vi har 
været der en gang tidligere, så vi vidste, vi ville 

blive taget godt imod. På trods af vandtæt tøj 
osv. var det alligevel lykkedes os at blive lidt 
våde og kolde, så det var skønt at få et varmt 
bad, et godt måltid mad med rødvin og en 
god seng at sove i.

Næste morgen var vi derfor ret friske og 
ankom til Verden midt på formiddagen. Efter 
et besøg ved en sandgrav og en opringning 
til vores nabo Mogens, lykkedes det at finde 
den rigtige mark, hvor træffet skulle afholdes. 
Op med teltet i en fart og ind til byen for at ose 
rundt i gågaden. Vejret var fint, så det blev da 
godt nok noget varmt med de lange underbuk-
ser under kørebukserne – især, da jeg var inde 
og prøve sko. Vi var også inde og se domkirken. 

På tur med road runners

Det var nogle ordentlige øl, der blev serveret for os i Verden. Jeg kunne næsten gemme mig bag glassene, og det 
kræver en god størrelse, siger Jens Ove :-)
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Den var anderledes end andre kirker, vi har set 
– gammel og malerisk udvendig, lys og flot ind-
vendig. Senere, da der kom andre fra Glyngøre, 
var vi igen inde i byen, hvor vi fik noget godt 
at spise. Nogle valgte friske asparges, som der 
netop var højsæson for. Det var også højsæson 
for blomstrende Rhododendron og Azalea. Vi 
kom forbi nogle haver på vej ind til byen, hvor 
der var nogle stykker, som jeg godt kunne tæn-

ke mig at ”importere” til Glyngøre. Mørkerøde, 
gule og mørkorange – meget flotte!

Selve træffet er noget af det mest primitive, 
vi har prøvet længe. Som nævnt, blev det af-
holdt på en mark. Der var opsat en pavillon 
samt en træbygning med en god, stor bar. Der 
var også en toiletvogn plus et sted, hvor man 
kunne vaske sig i dejligt koldt vand. Jeg følte 
mig dog ikke så beskidt, at jeg ville udsætte 
mig for dette. Der var ikke noget stort telt, 
man kunne samles i. Men der var jo solskin og 
tørvejr, og folk var flinke og imødekommende. 
Man kunne købe morgenmad, grillmad, øl og 
spiritus til rimelige priser. Deltagelse i træffet 
som sådan kostede ikke noget for medlem-
mer af Road Runners Family. Der var musik 
på pladsen, men lydniveauet var på intet tids-

punkt generende, så man ikke kunne sove for 
det.
Lørdag eftermiddag var der konkurrence i 
”vandret” ølkasse-stabling. På trods af stor 
koncentration om opgaven, blev det desværre 
kun til en 2. plads til drengene fra Glyngøre.
 
Vi hyggede os om bålet om aftenen, stemnin-
gen var fin, så vi havde bestemt ikke noget at 

klage over. 
Bortset fra musik på træfpladsen, mindede 
forholdene faktisk om de vildmarkstræf / 
hyggeweekender, vi har deltaget i både i 
Sverige, hos Hedetourerne i Brande og på 
Rantzausminde Camping ved Svendborg.

Ved nærmere eftertanke, hvis Jens Ove spørg-
er mig en anden gang, om jeg vil med, så siger 
jeg sgu nok ja.

678-53
Lene A. Kristensen
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Den røde “container”...:-)

Flot sæt...

Rock N Roll skal der til...

Lene tager sig “kærligt” af de udenlandske medlemmer..:-)

Lidt billeder fra 
årets sommertræf 2011
   - se flere billeder på:
www.senior-mc-danmark.dk
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Seniornyt
Nr. 4 December 2011 27. årgang

Efterårstræf på Samsø
-  der var stor opbakning til den flotte fællestur rundt på øen ...
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Formanden skriver:
Jeg voksede op i et hjem, hvor alt juleri var 
strengt forbudt inden 1. december. Mine for-
ældre har altid godt kunnet lide julen, men 
man skal jo heller ikke overdrive. Jeg har for-
søgt at holde fast i den indstilling, for jeg el-
sker altså julen, men er lidt bange for at få en 
overdosis. 

Selv om jeg stædigt forsøger at fastholde 
holdningen omkring julerierne, så bliver jeg 
alligevel rykket lidt hvert år. Bid for bid, lidt 
efter lidt.  Og det gælder ikke kun omkring ju-
lerier, og det er ikke kun nu. Sådan har det vel 
i grunden altid været. 

Jeg kan stadig huske, da jeg med store arm-
bevægelser proklamerede, efter at jeg næsten 
havde delt vores lænkehund i 2 stykker på en 
toptunet Yamaha knallert tilhørende min sto-
rebrors kammerat, at det der med 2 hjulede, 
motoriserede kørertøjer, det blev aldrig mig. 

Eller når jeg, efter endnu en god og lang fest, 
erklærede at jeg aldrig mere ville drikke, og 
senere kom i tanke om, at aldrig mere, det er i 
grunden lang tid. 

Jeg har også argumenteret imod Halloween, 
som overhovedet ikke har rødder i danske tra-
ditioner, og alligevel har de flotteste græskar-
hoveder med lys, pyntet vores trappe i dagene 
omkring d. 31. oktober de sidst par år eller 3. 

Og sådan bliver jeg rykket lidt for hvert år, som 
lige nu, hvor jeg sidder d. 17. november og 
skriver formandsskiveri og har taget mig selv i 
at nynne en lille julemelodi. 

Julestemningen har indfundet sig, 1. decem-
ber eller ej, og så kan jeg jo benytte lejlighe-
den til at ønske jer og jeres familier 

En rigtig 
Glædelig Jul 
og et lykke
bringende 
Nytår

Pas på jer selv derude
Mvh. Anne

en julehilSen fra redaktionen
Redaktionen vil gerne benytte lejligheden 
til at takke alle medlemmer, for de indlæg 
der har været til bladet i løbet af året, det er 
det der gør bladet interessant at læse og at 
gemme.  
Så HUSK skriv en lille historie på jeres vej 
rundt i verden, så vi alle kan få en lille bid af 
hinandens oplevelser på MCen.

Vi på redaktionen vil gerne  
ønske alle en rigtig 

obS fra redaktionen..!
Frem til generalforsamlingen foråret 2012, 
er Jan Nygård Jensen midlertidig redaktør af 
Seniornyt, i stedet for  Bente Raufort.

Det betyder, at al materiale i forbindelse  
med bladet sendes til Jan Nygård. 
Adresse og mail står under klubinformation 
på side 2.

God julsamt et GodtNytar
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huSk! 
træftilmelding

senest 3 uger før træffet

kontingentbetaling
Det er nu tid for 

kontingentbetaling, 

SidSte friSt 
den 29. februar 2012

viNtErMØDE 2012
Den 3. februar - 5. februar
Terp Spejdercenter, Terpvej 4b, Bramming
Pris inde 450,-

Arrangører: 
Bruno, William, Inga og Svend-Erik

tilmelding 13. januar  2012

ForårStræF 2012
Den 20. april - 22. april
Lejrcentret, Tonnehøj Tønneshøjvej 46, 
Råde, 6100 Haderslev
Pris ude 350,-
Pris inde 450,-
Arrangører: Inger, Bruno, Harry, William og 
Flemming
tilmelding 1. april  2012

SoMMErtræF 2012
Den 15. juni - 17. juni 2012
Center Sjælland, Køgevej 55, Freerslev, 
4690 Haslev
Pris ude 450,-
Pris inde 550,-
Arrangører: 
Charlotte, John, Lasse, Torben, Lauge, William
tilmelding 25. maj  2012

EFtErårStræF 2012
Den 21. september - 23. september 2012
Trente Mølle, Trentevej 7, Ny
Stendrup, 5672 Broby
Pris ude 350,-
Pris inde 450,-
Arrangører: 
??????????
tilmelding 31. august  2012

træF 2011

træFArrANgØrEr SØgES..!

521-60
irene Holm Mikkelsen
Vindebjergvej 54, 
5463 Hamdrup
Tlf. 22 14 78 89
Honda VT 500 Custom

vElKoMMEN til NyE MEDlEMMEr

720-62
leif Winter Kristensen
Rustkammervej 18, 
4180 Sorø
Tlf. 21 65 24 37
Yamaha XJ 750 Seca

EFtErårStræF: 
Trentemølle, Trentevej 7, 
Ny Stendrup, 
5672 Broby

Der er ikke nogen som har 
meldt sig, til efterårstræffet.
Henvendelse til Tove Nielsen 
tlf. 22 88 86 10
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Vintertræf
Den 3. februar 2012

vinterholdet
inviterer til træf 
i terp Spejdercenter 
Terpvej 4b Bramming. 

tilmelding senest 
den 13. januar 2012
Kør mod E20, Esbjerg afkørsel 72, 
kør mod Bramming, 1500 m drej 
til venstre af Nøråvej, der går over  
i Terpvej, fortsæt igennem Terp by, lidt 
efter kommer vejen til nr. 4b
 
Venlig hilsen Bruno

Forvarsling til generalforsamling
Det bekendtgøres herved at Senior MC Danmarks årlige generalforsamling finder sted 
d. 21. april 2012 kl. 14.00 i forbindelse med vores forårstræf i  
Lejrcenteret ” Tonneshøj ” i Råde ved Haderslev.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,  
skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2012. 

toNNESHØjS ADrESSE:
Lejrcenteret Tonneshøj, Tonneshøjvej 46, Råde
6100 Haderslev

Mvh. Bestyrelsen
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Vi ankom til lejren som ved første øjekast 
lignede en bedre frugtplantage.
Der blev spist flittigt af de flotte æbler, men 
med den mængde frugt der var, kunne det 
dårligt ses på træet.
Aftensmaden som bestod af frikadeller og 
kartoffelsalat, blev med stor fornøjelse ind-
taget i et stort delvist åbent anneks, som til 

lejligheden var lukket med isolerende boble-
plast. 

Her kom arrangørernes kreative sider igen 
til sin ret i kraft af bordpynt fremstillet af de 
forhåndenværende dekorative og velsmagen-
de effekter.
Aftenen bød desuden på en overraskelse, da 

EFtErårStræF Samsø 2011
Weekenden startede som vi havde ønsket og håbet, nemlig med dejligt 
vejr om fredagen til køreturen til Hov, hvorfra vi skulle sejle kl. 14.30. Vi 
kørte sammen med Ida og Willy og havde valgt at køre over Silkeborg og 
Skanderborg. Det blev en dejlig tur i afvekslende terræn og ved færgen 
mødte vi en del andre seniorer der havde valgt samme afgang.
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det kom frem at en af vore norske venner, 
nemlig Edmond, netop denne dag fyldte 60 
år. En sådan chance skal man kun give hans 
venner en gang. Han blev udstyret med den 
ultimative overlevelses sikkerhedshjelm, med 
indlagt lys, egen elforsyning, musikafspiller, 
rødt advarselsblink, lynafleder og ikke mindst 
en lille snaps. 
Alt i alt var det en hyggelig fredag aften, med 
fællessang ved bålet til langt ud på natten.

Lørdag var det overskyet, men tørvejr.
Det var tid at tage lejren i nærmere øjesyn. 
Som man kan se var stedet valgt med omhu, 
der var fodboldbane og legeredskaber til alle 
legeglade senior drenge og piger.

Der blev sparket dæk og diskuteret nyindkøbt 
materiel. En fin stunt med Svend-Erik, nogen 
havde lagt en øl bakke med lidt olie under 
hans motorcykel, han så lidt sjov ud i ansigtet 
da han kom og så det.

Fællesturen var rigtig godt besat, jeg tror at 
der var omkring 55-60 motorcykler med, så 
det var en lang slange der drog ud på de sno-
ede veje på Samsø.
Efter dejlig aftensmad, var det igen tid til at 
fortælle gamle og nye beretninger om alle de 
oplevelser man havde haft gennem tiderne 
både sammen og med vennerne derhjemme. 
Med fredagens udskejelser i kroppen, og med 
tanken om hjemturen om søndagen, valgte vi 
at gå til køjs allerede ved 10-10.30 tiden. 

Så startede balladen..!
Jeg vågnede ved halv et tiden ved at jeg 
havde ondt i maven, så jeg stod op og tog et 
par bukser og min fleesjakke på og tænkte at 
jeg nok trængte til at gå lidt rundt, men det 
blev bare værre og værre, til sidst måtte jeg 
vække Lilian og sige at det her er ikke godt. Lil-
ian slæbte mig op i huset, hvor arrangørerne 
var ved at lukke ned, de så også hurtigt at jeg 
havde voldsomme smerter, alle forsøgte at 

hjælpe mig, jeg lå ned, sad op lå på knæ og gik 
rundt, jeg kunne bare ikke være nogen steder, 
jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg ved 
ikke hvem der tog beslutningen, men der blev 
ringet 112 og efter en tid kom der en ambu-
lance og kørte Lilian og jeg til Samsø sygehus.
På sygehuset fik jeg 2 skud morfin mod 
smerterne og lagt drop, men lægen, som var 
meget ung, turde ikke tage ansvaret for mig, 
da han mente det kunne være blødende 
mavesår. Derfor rekvirerede han en redning-
shelikopter fra Karup.
Da det gik op for Lilian at vi skulle transport-
eres til Århus med helikopter, ringede hun ud 
på pladsen, da vi hverken havde briller eller 
penge med. Her reagerede vennerne igen 
med det samme, nogle fandt briller og pung i 
teltet, fik det i en taxa som kørte til heliporten 
lige tidsnok til at vi fik det med, af sted det gik 
til dokken på Århus havn, hvor der holdt en 
ambulance klar og med fuld udrykning kørte 
os til Århus Kommunehospital.
På hospitalet, hvor mine smerter nu var 
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aftaget til et tåleligt niveau, blev der taget 
blodprøver, hjertekardiogram og blodtryk, 
ligesom jeg blev tilset at en læge der ved at 
trykke et sted på maven sagde at det helt sik-
kert ikke var blødende mavesår, da jeg i så fald 
ville være røget på gulvet af smerte.
Vi fik hver en seng at sove i ved 6 tiden om 
morgenen, så vi lige kunne få sovet en times 
tid. Nu var der ikke smerter mere og vi fik lidt 
morgenmad og her begyndte så tankerne om 
telt og motorcykel på Samsø at melde sig, 
men en sms fra vennerne på øen meddelte 
at nu var vores telt og alt andet grej pakket 
sammen og en ekstra chauffør var kørt på 
min mc og ville køre den hjem, så vi skulle 
overhovedet ikke spekulere på den side af sa-
gen, man bliver lidt rørt over den omsorg og 
hjælpsomhed i den situation. Ved 10 tiden var 
overlægen på stuegang, og meddelte at alle 
prøver var fine og hans mistanke gik på at det 
var galdesten der havde forårsaget smerterne. 
Jeg blev udskrevet med besked om at hvis det 
kom igen, skulle jeg kontakte egen læge.
Der stod vi så, jeg med et par cowboybukser, 
fleestrøje og hyttesko, uden skjorte og strøm-
per, Lilian med sin sove T-shirt, fleestrøje, cow-
boybukser og sko. Jeg beholdt hospitalssk-
jorten på, knappede godt op i halsen og vi gik 
ud og fandt en taxa der kørte os til stationen. 
Det var virkeligt et ømt syn for Århusianerne 
den søndag formiddag. 
Vi kørte så til Skive med Arriva, tog en taxa ud 
til Ida og Willy, der lige præcis var ankommet 

hjem. Her fik vi lige en øl og Willy kørte os til 
Vridsted.
Ikke et ord om at det i øvrigt var et møgvejr 
med regn og blæst, rigtig elendig mc kørevejr 
den søndag, men tro mig, det er der andre der 
har mindet os om.
Mandag kom Bent og Bente med vores telt 
og motorcykel, næsten helt tør, det var bare 
så skønt.
Efterfølgende skete der det, at jeg over de 
næste ca. 11 dage havde yderligere 5 smerte-
anfald, hver af 3-4 timers varighed. Jeg var ved 
lægen, blev skannet og der er 3 galdesten. I 
skrivende stund (d.9. oktober) er status at jeg 
skal opereres den 12. oktober, det glæder jeg 
mig til, selv om jeg har været smertefri de sid-
ste 10 dage.

Jeg vil gerne her i bladet takke alle, der var der 
for os da vi havde brug for det, både i forbin-
delse med natten det skete og hjemtransport 
af vores grej, samt alle de som har ringet, mai-
let og sms’et for at høre hvordan det går. Jeg 
nævner ingen navne, så er ingen glemt. 1000 
tak fra os begge.

PS. Lige en sidste ting, i morgen, d. 10. oktober 
har jeg sidste arbejdsdag, så er jeg på efterløn. 

De kærligste hilsener fra 
Lilian og Jens
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