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Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
Formand, medlemsansvarlig, webredaktør og adm. af Facebook gruppen: 
Dorthe Ullerup. Kløvermarken 24, 9310 Vodskov 

Tlf. 24228673,  e-mail: formand@senior-mc-danmark.dk 

 

Næstformand: 

Tove Nielsen Anagervej 6, 4190 Munke Bjergby 

Tlf: 22888610, e-mail: naestformand@senior-mc-da 

 

Kasserer 

Lene A. Kristensen, Lyngvænget 31, 7870 Glyngøre 
Tlf. 40871441, e-mail: kasserer@senior-mc-danmark.dk 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Peter A Klausen Vestervang 16 8850 Bjerringbro 

Tlf: 21726877 effekter@senior-mc-danmark.dk 

 

Peter Nissen, Tyrsvej 15, 6100 Haderslev 

Tlf. 26700545, e-mail: bestyrelse1@senior-mc-danmark.dk 

 

Bestyrelsesmedlem og klubeffekter 

Kjell Vindevoghel, Lillegade 27, 8950 Ørsted 

Tlf. 60698090 

 

Suppleant for kasserer: 

 Bjørn Larsen, Bøstrupvej 6, 4200 Slagelse 

Tlf. 25568169, e-mail:   bestyrelse2@senior-mc-danmark.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste nummer udkommer i maj 2017..... Deadline for bladet er d. 29. april 2017 

 

Billedet på forsiden er William på Anderstorp, der kører Road Race på sin Daytona - 1974. 

Kig "Bag visiret" inde i bladet, der handler om William. 
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Formandens skriv. 

Det er helt tydeligt, at dem, der kører MC har nogle helt specielle forventninger, når dagene bliver 

længere og lysere og foråret anes forude. Det gælder ikke kun om at glæde sig til sol og varme og at 

kunne se forårsblomsterne komme op af jorden - nej der bliver også kigget meget på, om vejene er 

farbare, eller der stadig er sne og måske salt på dem.  Vi har alle nogle erindringer om år, hvor sneen 

stadig fyldte meget langt hen i de måneder, hvor man ellers måtte køre på MC. Ikke mere sne i år, 

tak! - NU må der godt blive MC vejr, lidt lunere og tørre veje. Jeg kan se, at der har været et par MC 

udstillinger rundt omkring, som også inspirerer og giver lyst til at komme i gang med at køre. Jeg 

glæder mig til at få MC'en startet op og håber at få en god køresæson.  

Bestyrelsen var samlet til stort bestyrelsesmøde i februar. Vi har bl.a.  snakket om den kommende 

generalforsamling, træf i 2018, målene med klubben og dens ve og vel. Der er kort referat fra mødet 

andet sted i bladet. Specielt har vi drøftet medlemstilgangen, og det går fortsat godt. Vi har pt 128 

medlemmer, og vi har allerede fået 9 nye i år. Der er nogle, der ikke har betalt kontingent endnu, og 

måske er det pga, at de ikke længere ønsker at være med i klubben - eller også fordi, de har glemt at 

betale! Men ud af 32 nye i 2016, så må vi forstå, at nogle blot er med for en kort bemærkning. Vi er 

dog super glade for dem, der har lyst at fortsætte og har allerede truffet en del nye på vore træf!  Der 

har været noget af et boom i den Facebook gruppe, som klubben har. Alene i februar måned meldte 

40 sig ind, og en del af de nye medlemmer KOMMER netop fra den gruppe. Det var også en god 

beslutning, I var med til at tage, da klubben bestemte, at nye kun skal betale 100 kr. i 

indmeldelsesgebyr det første år. DET har også givet mange nye og var godt købmandskab! 

Og inden længe skal vi til Forårstræf på Langeland! Vi holder generalforsamling om lørdagen, og jeg 

håber, at rigtig mange deltager. Der er invitation til både træf og generalforsamling andet sted i 

bladet. 

Som I også kan læse i bladet, så mangler vi 1 arrangør til Forårstræffet og 1 til Sommertræffet! Så 

giv mig eller én i bestyrelsen en melding, hvis du vil give en hånd med. Det er garvede arrangører, 

der er på, så du kan godt være med, selvom det er dit første job som arrangør. 

Jeg forsøger at holde jer ajour på hjemmesiden, og er bl.a. inde og opdatere medlemslisten ca. 2 

gange om ugen! Husk at bede om hjælp hos mig, hvis log in driller. Ellers vil jeg sige, at det er min 

oplevelse, at vi har et godt samarbejde i bestyrelsen og  med dem, der har opgaver for klubben. Det 

er med til at give energi og lyst til at arbejde videre. 

Jeg vil hermed ønske jer alle en god MC sæson2017! 

 Jeg glæder mig til at møde jer til træf eller på vejene der ude! 

 

vh Dorthe 
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Invitation til Forårstræf 2017 

i Hovborglejren, Gustav Petersensvej 3, Hov, 5393 Tranekær , Langeland 

21. - 23. april 2017 

 

Træffet åbner fredag kl. 16 og slutter søndag formiddag. 

Lørdag kl. 13.30 holder klubben Generalforsamling på træffet. 

Bemærk Pris for træffet: 

200 kr. for udendørs overnatning/  300 kr. for indendørs overnatning! 

Prisen dækker al forplejning under træffet. Øl og vinboner kan købes på træffet (gerne betale via 

MobilePay) !  Det er Tove, der nu er bonsælger! 

Tilmelding foregår ved at betale træfgebyr: klubbens konto nr: 4424-0010352118 Danske Bank  
eller på MobilePay nr.: 27931161 (husk at skrive Træf + jeres navn el. medlemsnummer v/betaling) 

:Tilmelding senest d. 31. marts 2017 

Træfarrangører: 

Finn B. Paulsen, Maibritt Jeppesen, Kjell Vindevoghel og William Jensen og 1 mere! 

 

Du kan løbende se mere om træffet på Hjemmesiden/ Alt om næste træf. 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange til træffet! 

vh Senior MC DK/ Dorthe 

 

 

 

 

mailto:http://senior-mc-danmark.dk/pages/klubben/alt-om-naeste-traef.php
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Forlænget weekend tur 
til Mc Camp Sydhavsøerne  
 
Fra den 25 til den 28 maj 2017 
 

 
Der kan lejes hytter, dem skal man selv 
bestille.  
( der er kun 3,  2 personers hytter )  
 
 

Torsdag og Lørdag griller vi 
( dem der ikke vil grille, kan der købes dagens ret ) 
 
 

Fredag kører vi ned og tager færgen kl. 9,25  til Femø 
Er ovre kl. 10,15 og kører en tur på øen. 
Spiser æggekage på Femø kro ca. kl 12.  
Fra Femø kl. 14,40 
 
Fredag aften er der stegt flæsk. 
Lørdag køres tur på Lolland og Falster. 
 
Tilmelding : Teltplads, så vi ligger samlet. 
Tilmelding : Æggekage på Femø kro. 
Tilmelding : Stegt flæsk fredag aften. 
 
Tilmelding seneste den 14. maj 2017 
 
Senior MC Danmark  
Hilsen Svend Erik og Inga 
Tlf. 20147693 
Mail adr. sv.e.albrechtsen@mail.dk 
 
Mc Camp Sydhavnsøerne ligger: Byskovvej 4, 4891 Toreby L. 

mailto:sv.e.albrechtsen@mail.dk
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Besøg af Senior MC Norge, avd Øst 

 

Også i år får vi besøg af klubben fra 

Norge. 

Klubben kommer torsdag d. 3. august og 

bliver til og med søndag d. 6. august. med base i Sæby. 

Vi kører fællestur i det nordjyske om fredagen, fester med dem om aftenen på Lanternen i Sæby med 

god grill mad, bægerklang og dans i gårdhaven 

 

Lørdag kører vi igen tur over middag. 

Nogen finder et sted at bo i Sæby, andre vælger Hedebo 

Strand Camping. 

Der kommer mere om træffet i næste nummer af SN 

 

vh Dorthe 

 

 

 

 

 

 

Igen i den kommende sæson 2017 vil William arrangere ture fra Roskilde havn. 

Det bliver den 3. lørdag i måneden!   

Fra april til og med september! 

Lørdag den 15.4. - 20.5 - 17.6 - 15.7 -  19.8 - 16.9    

I alt 6 lørdage! 

Med start fra Roskilde Havn ved vandrerhjemmet kl. 11  

Turen vil dog blive aflyst, hvis det står ned i stænger! 

 

William har tlf.nr.  +45 2865 6750  
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Arrangementer at køre til i 2017 

26. marts  Karoline 

15. april  Fællestur Roskilde Havn, William 

21. - 24. april 2017 Forårstræf, Langeland 

27. april  Søby Brunkulslejer 

30. april  Karoline 

20. maj  Fællestur Roskilde Havn, William 

25. maj  Søby Brunkulslejer 

25. - 28. maj  Forlænget weekend MC Camp Sydhavsøerne 

28. maj  Karoline 

9. - 11. juni  Sommertræf, Lerbjergcentret, Hvalsø 

17. juni  Fællestur Roskilde Havn, William 

25. junk  Karoline 

29. juni  Søby Brunkulslejer 

15. juli  Fællestur Roskilde Havn, William 

27. juli  Søby Brunkulslejer 

30. juli  Karoline 

3. - 6. august Besøg af Senior MC Norge, avd. Øst 

19. august  Fællestur Roskilde Havn, William 

27. august  Karoline 

31. august  Søby Brunkulslejer 

16. september Fællestur Roskilde Havn, William 

22. - 24. september Efterårstræf, Lejrgården, Dollerup 

24. september Karoline 

28. september Søby Brunkulslejer 

29. oktober  Karoline 
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Dagsorden til Generalforsamling 2017.  

Lørdag d. 22. april kl. 13.30 i Hovborglejren, Gustav Petersensvej 3, Hov, 5393 Tranekær , 

Langeland 

 

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens beretning incl. regnskab  

4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 2018  

a. Bestyrelsen foreslår 300 kr. for medlemmer og 200 kr. for husstandsmedlemmer 

b. Skal vi i 2018 fortsætte med kun at kræve indmeldelsesgebyr på 100 kr. for nye 

medlemmer 

5. Indkomne forslag: -  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (forenkling af tekst):  

§4. Generalforsamling. 

Oprindelig tekst: Stk. 3. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages 
varsel gennem bekendtgørelse i klubbladet eller ved direkte skriftlig/digital 
meddelelse. Generalforsamlingen skal forvarsles mindst 4 uger i klubbladet eller ved 
direkte skriftlig/digital udsendelse til de enkelte medlemmer. 

Forslag til ny tekst Stk. 3.: Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers 
varsel ved opslag i klubbladet eller ved direkte skriftlig/digital meddelelse.  

 

§6. Foreningens ledelse. 

Oprindelig tekst Stk. 6. Foreningen tegnes af formanden (eller i dennes fravær af 

næstformanden) i forening med mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. I sager om 

meddelelse af prokura til andre, end kassereren samt ved optagelse af lån eller 

sager vedr. fast ejendom tegnes foreningen dog kun af den samlede bestyrelse. 

Forslag til ny tekst stk. 6. Foreningen tegnes af formanden (eller i dennes fravær af 

næstformanden) i forening med mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. I sager om meddelelse 

af fuldmagt til andre, end kassereren samt ved optagelse af lån eller sager vedr. fast 

ejendom tegnes foreningen dog kun af den samlede bestyrelse. 

6. Valg af 1 kasserer 2 år (Lene A.K. indvilget i at lade sig opstille) 

7. Valg af 1 kasserersuppleant 1 år (Tove E.N. indvilget i at lade sig opstille) 

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 2 år - (Kjell Vindevoghel indvilget i at lade sig opstille) 

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 2 år  (Claus Mørkøre indvilget i at lade sig opstille) 

10. Valg af 1 suppleant for bestyrelsen 1 år (Jan Sejer Nielsen indvilget i at lade sig opstille) 

11. Valg af 1 bilagskontrollant 1 år (Bente Nielsen indvilget i at lade sig opstille) 

12. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant 1 år (Jan Nygaard indvilget i at lade sig opstille) 

13.  Øvrige opgaver for bestyrelsen (udenrigsaff.(Lene A.K) bonsalg (Tove E. N.), medl.lister (JOK) 

effekter (Kjell V.) - alle indvilger i opgaverne. Takker! 

14.  Eventuelt -  

a. Evt. samarbejde med DMC (Danske Motorcyklister) Vi har fået henvendelse fra DMC, 

der arbejder med MC politik i Danmark og Europa. 

vh Dorthe 
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Søndagstur på vores hjemegn i august 2016 

Da Jens var blevet grebet af oprydningsiver, var det med at smede, mens jernet var varmt. Jens havde en masse 

tøj, der var blevet alt for stort, og jeg havde også lidt, der var krøbet, mens det lå i skabet. Det blev pakket i 

poser, stoppet i bilen, hvor efter vi kørte ned i byen og smed det i Røde Kors’ genbrugs-container. 

”Vi kan da køre en lille tur, nu vi er kommet af sted”, sagde Jens. ”Eller vil du hellere ud og gøre noget i 

haven? Men vi burde nu tage motorcyklerne i det gode vejr”. ”Ja, hvis Mogens (vores nabo) ser, vi kører tur i 

bilen, vil vi helt sikkert blive mobbet!” svarede jeg. Efter denne ordveksling blev vi hurtigt enige om at køre 

hjem og springe i MC-dresset. 

 

Vi kørte gennem Durup og Åsted til Junget. Her fra nåede vi til Sundsøre, hvor vi besigtigede det gamle 

pakhus, som i 12. time er blevet reddet af lokale ildsjæle, efter det egentlig var blevet dømt til nedrivning. Nu er 

det blevet til et fint lille museum og et stykke egnshistorie. Museet består af nogle jernbanespor med 

godsvogne, en ”ventesal” og et lagerrum med diverse effekter. Det var i sidstnævnte jeg lige fik afprøvet en 

”lille” trillebør. Den er måske blevet brugt til at transportere brændsel eller andet gods fra pakhuset til færgen. 

Man kan sagtens forestille sig, at man skulle være udstyret med nogle ordentlige overarmsmuskler, når der var 

vægt på. Så der er ikke noget at sige til, at folk blev så nedslidte, at 30-årige lignede nogle på 60. 

 

Vi kiggede forgæves efter en iskiosk, så vi kørte videre gennem Thise, der blev årets landsby i 1998. Vi 

passerede også den fire meter høje skulptur, der er blevet vartegn for såvel Thise Mejeri som for selve 

landsbyen. ”Jenny er et skrummel af en ko lavet af skrot, men her i Thise er de fleste af den opfattelse, at hun 

bliver kønnere år for år - det store skrummel…” således er koen beskrevet på Thise Mejeris hjemmeside  

Thise Mejeri ejes af andelshavere, og der produceres fortrinsvis økologiske produkter som mælk, smør, 

yoghurt, skyr og diverse spændende oste. Især ”Vesterhavsosten” er blevet så populær, at man ind imellem har 

svært ved at følge med efterspørgslen. Senest har man været nødsaget til at bygge til i Thy, hvor osten lagres. 
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Fra Thise kørte vi gennem Breum mod Grønning. I sidstnævnte landsby er der vist kun 372 meter mellem 

byskiltene – for kort afstand til at det kan danne grundlag for en hastighedsmåling. Men det vidste dengang 

hverken færdselsbetjentene eller én, jeg kender ualmindelig godt . 

Det er også på disse kanter, forfatteren Jeppe Aakjær ”lagde sin gård Jenle i den rygende blæst”, skrev om Jens 

Vejmand og gendigtede en skotsk hymne. Det blev til ”Skuld gammel venskab rejn forgo”. Den må siges at 

være blevet en ægte evergreen. I Salling og sågar på Mors – og måske også andre steder slutter mange fester 

med, at folk står i rundkreds og synger denne jyske tekst. I Senior MC Danmark nøjes vi ofte med den korte 

version  

Nå, vi drejede til venstre mod Lyby Strand, hvor vi sagtens kunne blive enige om at indtage en øl og en is. Jens 

fortalte og viste, hvor han havde roet til og fra med Skive Roklub på Skive Fjord, og hvor han havde svømmet 

frem og tilbage med svømmeklubben Poseidon. Der var vist også noget med en telttur, hvor Jens og et par 

kammerater var kørt på knallerter fra Skive og havde levet af bajere og røde pølser. Til gengæld viste jeg, hvor 

jeg mente at huske, at teltet havde stået, da jeg havde været til teltbal ved Lyby Strand i min vilde ungdom. 

 

Den var nu rigelig stor den is… Men jeg fik da jakken lukket, og vi kørte videre nord på langs Sallings kyst, 

tilbage gennem Breum og Grinderslev mod Kirkeby. Her er der nogle gode sving. Vi drejede til højre i Kirkeby 

for at høre over ”Hegnet” (udtales Hejnet) – én af Sallings mange store gårde. Også på denne vej er der en del 

sving. Nogle af dem er 90 graders sving – den slags, der følger markskellene. 

Nu var vi så næsten nået tilbage til udgangspunktet, og som så ofte før skulle vi lige ”vende” havnen i 

Glyngøre. Alt i alt en dejlig lille søndagsudflugt på ca. 80 km. Så det er slet ikke så ringe at lege turister på 

vores egen hjemegn. 

 

Lene A. Kristensen, 678-53 
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Vintertræffet 2017, Havnsølejren 

 

 

 

Det var en heldig weekend, som træffinderne havde valgt - der var ingen sne, men faktisk godt vejr. 

Jeg fik lift med Bruno, og vi havde en fin tur fra Aalborg med færgen fra Århus til Odden. Men aldrig 

har vi da været sådan stuvet sammen på dækket (bilerne altså)! Mange kunne næsten ikke komme 

ud og ind af dørene, det var helt vildt! På øen guidede jeg via min  mobil så grundigt, at vi var nær 

ved .... nå ja, vi gjorde det faktisk ..... kørte overfor rødt!  

Det gik! Lejren lå HELT ud til vandet og var rigtig fin. Fredag er altid "Gensynets glæde", og "Det må 

vi da lige have en lille én på" osv - Jo tak! Det var så dejligt at se alle, jeg skålede og glemte igen 

igen, at den gamle krage her ikke kan tåle det samme, som da hun havde tynde lår. Jeg var ikke helt 

frisk dagen efter, og har vist aldrig skyllet efter med SÅ meget vand! 

Guzzi kom som vanligt på motorcykel fra Brande 

   

 

 

 

 

 

                                 Glade træfdeltagere 

Vintertræf er som oftest inde-hygge-træf og kan absolut ikke sammenlignes med træf, hvor alle 

kommer på MC.  Der er tit arrangeret tur til en eller anden attraktion i området, men denne gange 

viste Guzzi billeder fra sin tur til Sortehavet i stedet for. Det var spændende at høre, hvordan 

forholdene var i de lande, han kørte igennem - Tak for det Guzzi! Vi blev som vanligt betjent i hoved 

og r.. af de vakse træfarrangører med lækker mad og kage....  Tove og Pers datter Lisbeth havde 

bagt denne lækre kage til os + kanelsnegle. Det er hun god 

til, og hun ville ikke have betaling for noget - så klubben 

kvitterede med at bede dem blive og spise med om aftenen. 

Det udløste straks, at hele familien gav sig til at hjælpe med 

borddækning, servering mv!  Tak for jeres brave indsats! 

En anden god oplevelse var, at et af vore nyeste medlemmer 

Finn Wilhelmsen og Elsebeth kom og besøgte os på træffet. 

De bor i Risskov v/Århus og havde taget færgen over, kom lørdag formiddag og drog hjem igen med 

færgen sidst på eftermiddagen, da de skulle noget senere på dagen i Århus. Imponerende! Desuden 

var  5 af deltagerne med på træf for første gang. Det var også dejligt at se. 
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Alle, der har været arrangører ved, at man kan blive lidt øm i skulderen i løbet af weekenden. Men 

her blev vi så klar over, at William ikke kun er god til opvask, 

han kan også klare en øm skulder. Per sidder overfor og sørger 

for, at alt går rigtigt til .... 

Tak til arrangørerne for god forplejning og dejlig mad - 

ribbensteg, sild og lækker pålæg fredag, god frokost lørdag + 

kage til kaffen. Fin menu lørdag aften: tarteletter med høns i 

asparges (der var 5 til hver!), kalvesteg stegt som vildt 

m/tilbehør, øl til en ti'er og god vin til 60kr + 2 x morgenmad.  Alt 

var meget lækkert - og det hele for 450 kr. hele weekenden 

m/ophold indendørs. Hvem matcher det! 

Tak til arrangørerne Tove og Per og William! 

Til slut billede af opvaskeren, der også kan give massage (så ved vi det) 

 Senior MC'ister kan lidt af hvert! 

Tak for et dejligt træf til jer alle! 

vh Dorthe 

 

 
 
 

 

Nyt fra bestyrelsens møde d. 18. februar 2017 

Kort orientering 

Bestyrelsen mødtes igen ca. "midtvejs" ved Touring Camp på Fyn og holdt 
det store bestyrelsesmøde der. 

Vi talte primært om den kommende generalforsamling og om punkter 
hertil, hvem bestyrelsen foreslår til de ledige poster, kontingent til næste sæson mv. 

Det er bestyrelsens intention, at den efterhånden kan skiftes ud med nye medlemmer - eller dem, der 
er næsten nye. Således, at "den gamle garde" lige så stille kan udskiftes. 

Vi snakkede desuden om, hvilke mål vi har med klubben, hvor der fortsat er enighed om at 
nedbringe klubbens formue til gavn for medlemmerne. Der vil altid være fokus på, at der er et 
buffer beløb til den daglige drift. Men det er medlemmerne, der har været med til at spare op, og det 
er også dem, der skal mærke goderne. Det kan vi bl.a. gøre ved at lave forhold omkring træf mere 
attraktive. 

Økonomien har bestyrelsen altid opmærksomhed på - om den udvikler sig efter forventningerne. og 
det gør den! - Klubben bruger af formuen stille og roligt på den måde, at klubbens træf får en ekstra 
tand mht bedre standard på træfstederne og ekstra god forplejning - uden at det koster ekstra. 
Tværtimod besluttede bestyrelsen, at forårstræffet 2017 kun kommer til at koste 300 kr. for 
indendørs overnatning og 200 kr. for udendørs. 
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Træffene i 2016 har derfor efter forventning givet underskud - men på trods heraf har det ikke 
bevirket, at klubben har brugt af kontoen, hvor "midlerne" står - kun af driftskontoen. 

Der er igen bestilt års bjælker til sommertræffet 2017 - og de er gratis. 

Bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen, at kontingent 2018 sættes ned, så vi hertil også bruger 
af klubbens midler: 300 kr. for medlemmer og 200 kr. for husstands medlemmer.  

Bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen, at vi fortsætter med, at nye medlemmer kun betaler 
indmeldelsesgebyr 100 kr. den første sæson. Det har været rigtig givtigt på medlemssiden. Det gav 
i 2015 37 nye medlemmer, i 2016 32 nye medlemmer og der er allerede i år kommet 8 nye pr. 22. 
februar 2017. 

En del nye medlemmer kommer via annoncering i Touring Nyt og fra gruppen på Facebook. 
Facebook er nok den bedste og billigste annoncering, man kan forestille sig! 

Tove og Peter N. finder træfsteder til 2018. Sommertræffet 2018 er allerede reserveret, det er 
Jegindølejren, som vi besøgte på sommertræffet 2016.  

Også til sommertræffet 2018 gør klubben brug af dens midler, da bestyrelsen har bestilt levende 
musik, så vi kan få os en sving-om fredag aften! 

Status på det digitale SeniorNyt er, at webredaktøren  (Dorthe)  ikke har modtaget direkte 
negative meldinger på, at bladet ikke længere kommer i papir. Der er stadig kun 4 medlemmer, der 
ikke har PC, og de får SN med posten. Bestyrelsen regner med, at medlemmerne går ind og ser 
bladet på hjemmesiden. 

Vi er pr. 27.2.17 128 medlemmer - i 2017 har klubben fået 9 nye medlemmer. 

Facebook gruppen, der består af både medlemmer og ikke medlemmer tæller 246 personer. 

Der er 113, der har  log in til hjemmesiden. 

Dorthe har fået henvendelse fra Esther Jensen, Borbjerg Mølle, om klubben ville komme en aften på 
hendes MC højskole og fortælle om klubben. 

Dorthe tager til møllen  sidst i juni og har aftalt, at Sus (600-599) tager med. Så kan deltagerne høre, 
hvordan et af medlemmerne med god lune og dialekt oplever at være på træf, og om klubbens 
historie mv. 

Endelig havde vi status på træfarrangører for 2017, og der mangler 1 til forårstræffet og 1 til 
sommertræffet. Den efterlysning kommer på hjemmesiden og i bladet og henvendelse kan ske til en 
i bestyrelsen eller Dorthe. 

Dette var stort set, hvad der blev drøftet på mødet, og det er rart at have lidt mere tid til at vende de 
forskellige punkter. 

Desuden  er det min oplevelse, at bestyrelsen fungerer som et godt team, der samarbejder. Jeg 
oplever, at der er godt "styr" på opgaverne, og at vi er på forkant. Jeg er sikker på, at det samme vil 
være tilfældet med den nye bestyrelse. Der er et par nyvalg. (kasserer (Lene genopstiller) og 2 
bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen har forslag til nye). 
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Dagsorden til generalforsamlingen  m/regnskab kommer i bladet, som udkommer ca. 1. marts + den 
udsendes via mail. 

Medlemmerne modtager også mail, når Senior Nyt ligger på hjemmesiden. 

Det var lige, hvad jeg tror, der er brug for at orientere om. 

vh Dorthe Ullerup /formand. 

 

 
 
Nyt fra kassereren 

Vi er nu i fuld gang med et helt nyt MC-år, og årets første træf er allerede afholdt. Vintertræffet gav et 

underskud på 4.961,34 kr. Det er ikke bare som forventet, men også helt i overensstemmelse med bestyrelsens 

beslutning om at bruge noget af klubbens formue til gavn for medlemmerne. Det er jo medlemmerne, der har 

været med til at spare op, dels ved dygtigt arbejde som træfarrangører, dels ”takket være træfdeltagernes sunde 

og naturlige tørst”, som en tidligere kasserer i klubben engang udtrykte det .  

Næste træf er forårstræffet, hvor vi skal af sted på vores motorcykler, og hvor klubbens årlige 

generalforsamling afholdes. Et af punkterne på dagsordenen er Kassererens beretning, herunder 

fremlæggelse af regnskab. 

Det gør det nemmere for jer at forholde jer til regnskabet, hvis I har god tid til at kigge på det.  

Derfor har vi i bestyrelsen valgt, at regnskabet for 2016 samt diagrammer skal med i dette blad.  

Der er stadig en del medlemmer, der ikke har fået betalt kontingent for 2017. Vi håber, det er en forglemmelse. 

Så husk lige at få det i orden senest 14 dage før generalforsamlingen, hvis I ønsker at kunne stemme der. Hvis I 

er ”i sidste øjeblik”, så medbring bank-kvittering som dokumentation på, at I har betalt. 

Jeg vil opfordre alle medlemmer til at deltage i klubbens generalforsamling d. 22/4-17. 

HUSK, det er ekstra billigt at deltage i forårstræffet i år: 200 kr. i telt / 300 kr. indendørs. 

Med venlig hilsen kassereren 

Lene K. 

 

 
 

Julehilsen fra Else og Trond - 677-57 og703-57 

 

Takk  og en riktig God jul og godt nytt år til deg å dine 

 Vi har nå solgt syklene så vi melder oss da ut av senior.dk.klubben. Det har vært 22 fantastiske år, jeg har hatt 

sammen med dere. Så nå valgte jeg å selge min mc for et par år siden. Da brukte Trond sin mc lite. Så han 

byttet den inn i en Atv som vi kan ha på hytta. Hils alle kjente og mange takk for at vi fikk være med i denne 

fantastiske klubben. 

Mvh Else og Trond 
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Nye medlemmer 
siden seneste SeniorNyt 

Nye  siden seneste 
SeniorNyt 

Udmeldte siden seneste 
SN 

803-55 
Bjarne Nielsen 
Silkeborgvej 283 
8700 Horsens 
Tlf. 28559327 
bjani@stofanet.dk 

808-60 
Irene Holm Mikkelsen 
Astrupvej 740 
Astrup 
9800 Hjørring 
Tlf. 22147889 
irenemikkelsen@post.tele.dk 

791-55 
Alf Hemmingsen 
 Brovej 4, Ll Linde, Hårlev. 
Solgt sin  MC 

804-54 
Finn Wilhelmsen 
Tokkerbakken 21 
8240 Risskov 
Tlf. 25114977 
elsebethfw@sol.dk 

809-63 
Søren Kriegbaum 
Tjærebyvej 23 
8930 Randers NØ 
Tlf. 51646183 
guzzilm@live.dk 
 

677-57  
Else Borden 
703-57 
Trond Borden 
Kristiansand, Norge 
 solgt deres MC 
 

805-57 
Peter Lund Mogensen 
Højbovangen 32 
9200 Aalborg SV 
Tlf. 51500010 
osi32@mail.dk 

810-62 
Lone M. Krog 
Sallinggade 5 st. th 

7800 Skive 
Tlf. 51802688 
lonemkrog@hotmail.com 

782-58 
Torben Hansen 
Bregnegårdsvænget 24 

5700 Svendborg 
Er gået over til båd 

806-57 
John Jensen 
Strandvejen 140 
Rørth 
8300 Odder 
Tlf. 30705121 
johnsautocolor@gmail.com 
 

811-48 
Teddy Vinnersted 
Anemonevej 9. Slagslunde 
3360 Stenløse 
tvinnersted@gmail.com 
Tlf. 2174831 
 

779-55 
Torben Kvam 
Havelodden 26 
Roskilde 
Har ikke brugt klubben, 
men kører med på 
Williams ture.  

807-58 
Benny Jensen 
Rugmarken 6 
5700 Svendborg 
Tlf. 26227011 
benny-jensen@mailme.dk 

812-61 
John Klitgaard  
Møllevænget 37 B 
Lindved, 7100 VejleTlf. 
23900462 
jklitgaard@hotmail.com 

763-58 
Hanne Kold 
Jættevej 38, Vildbjerg 
Solgt sin MC 

813-50 
Gunnar Petersen 
Odensevej 116 
5610 Assens 
Tlf. 25722119 
gnp116@gmail.com 

 

814-67 
Christian Sabroe 
27126559 
eanchs@live.dk 
 

784-60 
Ulla Løbner 
6580 Vamdrup 
Når ikke at komme med 
på træf i 2017  pga job 

mailto:bjani@stofanet.dk
mailto:irenemikkelsen@post.tele.dk
mailto:elsebethfw@sol.dk
guzzilm@live.dk
mailto:osi32@mail.dk
mailto:lonemkrog@hotmail.com
mailto:johnsautocolor@gmail.com
mailto:tvinnersted@gmail.com
mailto:benny-jensen@mailme.dk
jklitgaard@hotmail.com
mailto:gnp116@gmail.com
mailto:eanchs@live.dk
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Status træfsteder og -arrangører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
På næste side Udenrigsministerens kørevejledning til Sommertræffet - det 34. Internationale træf. 

Træfsteder 

ÅR 2017 

Forårstræf Sommertræf Efterårstræf 

Sted 

Hovborglejren, 

Gustav Petersensvej 

3, Hov, 5393 

Tranekær  Langeland 

** 

Lerbjergcentret*Ler

bjergvej 25, 4330 

Hvalsø 

Lejrgården Dollerup** 

Hestbækvej 81, 

Dollerup, 9640 Farsø 

Tid 21. - 23. april 2017 9. - 11. juni 2017 22. - 24. september 

2017 

Pris ude/inde 200/300 kr 350/450 kr 350/450 kr 

Arrangører Finn B. Paulsen, 

Majbritt Jeppesen, 

Kjell Vindevoghel, 

William Jensen og 1 

mere!! 

Bruno Pedersen, 

William Jensen, 

Charlotte Rossau, 

John Paulsen og 1 

mere!! 

William Jensen, Dorthe 

Ullerup, Claus Mørkøre 

og Peter Nissen (nok 

arrangører) 

Tilmelding 31.3.2017 19.5.2017 01.09.2017 



Som I kan se, mangler der 1 arrangør 

til Forårstræffet og 1 til 

Sommertræffet! 

Giv besked til en i bestyrelse, hvis du 

kan være arrangør  

Bemærk også tilmeldingsfristerne! 



 

 



 

 

Klubbens konto nr: 4424-0010352118 Danske Bank 

MobilePay nr.: 27931161 

Udlændige, der overfører beløb: Husk afsender  skal 

betale hele gebyret! 
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34
th

 International Senior Rally 

2017 

 

 
 
 

 

The final approach will be marked by our club-sign 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The final approach will 

be marked by our club-

sign. 

But do you have any 

difficulties concerning 

finding the site, please 

phone no. (+45) 9757 

2066 

 

Or Mobil Phone no. 

(+45) 4087 1449 

Decimalgrader 

(55.5654286214) 

(11.866578218) 

 

Grader og decimalminutter 

55o 33.892’ N 

11o 52.025’ Ø 

”Lerbjergcentret” 

Lerbjergvej 25, DK-4330 Hvalsø 

Decimalgrader 

(55.5654286214) (11.866578218) 

 

Grader og decimalminutter 

55
o 

33.892’ N 

11
o 

52.025’ Ø
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William - medlem nr. 342-46 

af Dorthe Ullerup 

Denne gang er jeg gået bag visiret på William Jensen, som vi oftest 

møder i køkkenet, når der er træf. William tilbyder sig gerne som 

opvasker, og det er han efterhånden ekspert i. 

På Vintertræffet fik William fri for opvasken en times tid, og jeg fik mulighed for at få lidt at vide om 

ham og hans "fortid". William havde taget sit fotoalbum med, og jeg så senere på dagen, at han også 

fornøjeligt viste billeder frem til andre medlemmer og fortalte om sine oplevelser. 

Lystfiskeri 

William fortalte, at han 20 år gammel fik kørerkort -  i 1966. Han 

boede på Østerbro, og dengang var det lystfiskeri, der var hans 

store interesse.  

 

 

Her er William på sin knallert i 1964 - en Tomos 

 

I 1965 havde der været en MC udstilling i Forum, hvor der stod 

en Kreidler Florett, som han blev meget varm på. Den kostede 

3.500 kr, fortalte han, og det var mange penge dengang. Han 

fortalte, at han efterfølgende i alt har haft 3 af slagsen. 

 

 

 

 

            Kreidler Florett 

 

 

Men den unge mand var tændt, og han blev også 

varm på en Triumph Bonneville. 

Bag visiret 
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Her er en flot 21 årig William i 1967  på sin Triumph Bonneville. 
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I starten kørte William mest med sig selv - gutterne, han fiskede sammen med, havde også fået MC, 

og de kørte nu på fisketur sammen på motorcykel med fiskestængerne på ryggen. 

De vilde Engle 

William fortalte, at han en dag vovede sig ind på Vesterbrogade i nærheden af Rådhuspladsen. Dér 

samledes en gruppe motorcyklister, der tiltrak sig opmærksomhed. De havde større motorcykler, end 

dem William kørte med - de var på 5-600 ccm. William havde allerede dengang en Kreidler, og han 

kørte nu med de store her. Gruppen var dem, der i pressen senere blev kaldt De vilde Engle. 

Gruppen mødtes tit på Cafeteriet I Nærum, Der var mange samlet - nogle gange 40 - 50 stykker, og 

ind imellem gik bølgerne højt. I diskussionerne og om, hvem der 

havde "ret" i et eller andet, blev tvisten som oftest afgjort med et 

ræs op ad Hørsholm vejen. Den der kørte stærkest fik ret!!   "Det 

var fedt!", grinede William. 

 Ifølge lidt Google på nettet, kan jeg se, at mange af deltagerne af 

De vilde Engle havde øgenavne, såsom: Poul-Pishus, Lille Børge, 

Skans, SolbrilleJørgen, RenseKarl, og Lille Salami. 

 

Efter at "Tjenerforeningen"  havde fået fat i filmen De vilde engle, 

blev motorcykelgruppen  inviteret hen i Nora Bio for at se filmen. 

William fortalte, at filmen gik nogen af dem "helt til hovedet." Nu 

skulle de også køre på motorcykler med højt styr, og derved kom 

navnet, at dem der før måske var kaldt Læderjakker, blev til De 

vilde engle. William fortsatte sin fortælling med, at Bakkens 

åbning var startet FØR han fik kørekort, men han var selvfølgelig 

med, da han fik MC. Han huskede bl.a. at Tarzan (Jørgen) kravlede halvt op i en lygtepæl på 

Nørrebrogade og kommanderede "kør" - og så lagde de ellers af sted mod Bakken! 

Efterhånden blev naboerne til cafeteriet i Nærum træt af alle de motorcykler, og de blev forvist fra 

Nærum. De vilde Engles komsammen foregik fra kl. 18 til cafeteriet lukkede kl 22 - stort set hver 

aften. 

Her er William på sin Triumph Daytona 

model 1968 

Cafebaren "211" blev nu det nye 

mødested. Det var på Nørrebrogade 

211, indtil man også der blev træt af de 

mange motorcykler. William fortalte, at 

det var meget engelske motorcykler, 

man kørte på -  de lavede mere støj, end 

de japanske! 

Gruppen mødtes igennem mange år i 

pinsen på Møens Klint. Der havde de 

deres egen plads på Campingpladsen 
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Det blev til mange hyggestunder, og der kunne godt være 60-70 stykker - det var en fast klike. Nogle 

af gruppens medlemmer havde fået børn og bil og campingvogn, og alle var sammen. Vejen ned til 

campingpladsen havde mange sving, der blev kørt "som død og helvede", fortalte William. Folk i de 

små byer vidste godt, at nu kom de, så de passede på. Nu om stunder går vejen udenom de små 

byer, og nu er der 50/km i timen, fortalte William - dengang kørte de nogle gange op til 130 km/timen 

på vej til pladsen.. 

Når man skulle hjem om søndagen foregik det i samlet trop - og altid på ud og hjemvejen skulle man 

indenom cafeteriet på Faxe Torv. William kørte med den gruppe op til 1972-73.  

William fortalte, at han tit er sammen med nogle, der har nogle vældige historier om De vilde Engle. 

Når så William har hørt dem fortælle færdig, så kan han tit sige, at det altså ikke er helt rigtigt, det de 

fortæller. "Hvordan ved du det" spørger de så om - "Fordi jeg var med", siger han så. 

 

Road Racing 

For ikke at køre så stærkt på de små veje var nogle af dem begyndt at køre Road Racing 

 

Daytona T100R 

Det kom William også til og kørte i klubben Viking. I 1973 begyndte han at køre på Anderstorp.med 

en Omgangstid på 2 min og 12 sek.! 

Senere på motorcyklen nedenfor - en ombygget Daytona - kørte William 1 omgang på 2 min og 6 

sek - det var i 1974 

William fortalte her, at han i nogle år lavede Triumph motorcykler på Triumph Service/ hvor Brødrene 

Kyhn på Ndr. Fasanvej er i dag. 
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Nedenfor præmier og tider fra Road Racing tiden                              Og den unge William 
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William og Musen 

I mellemtiden var William nu blevet far, og han solgte sin ræser og kørte herefter ikke i 18 år!! 

I 1992 købte han en Suzuki GS 500 hos Erhardt Fisker på Aaboulevarden  - uden afgift, og havde 

den stående i kælderen i 2 år1 

Fra 1994 blev Suzukien indregistreret, og William var igen på 2 hjul. Han kørte mest for sig selv - 

havde stadig lidt forbindelse med nogle af de gamle rødder og kørte også somme tider med dem. 

Kom i Senior MC klubben i 1994, idet han kørte op til tidligere formand Helge Jensen, Sjællands 

Odde og tog en snak med ham og fru Grethe. Williams første træf var vintertræffet på Sjællands 

Odde i 1995. 

William fortalte, at han tit havde sin datter "Musen" med bag på motorcyklen. Han havde lavet et 

bælte til sig selv, som hun kunne holde fast i - hun var kun 5 år. Hun "styrede med", og var jo flasket 

op med motorcykler. Når de kørte en tur, var det ofte for at finde et sted, hvor de kunne fodre ænder - 

indtil hun en dag ikke gad det længere - det var blevet for "barnligt." 

Musen var også med til efterårstræf i Bisserup i 1999, og det gik rigtig fint, fortalte han. 

William har for det meste kørt her i landet - han har få gange kørt i Skåne, men  ellers er det i 

Danmark, han nyder at køre. Han er også godt kendt rundt i landet og har lavet mange ture, som han 

i sin tid er berømt for. Og det gør han stadig! Også i denne sæson har William ture fra Roskilde Havn 

den 3. lørdag i måneden fra april til og med september. 

Nu kører William BMW, som han har haft siden 7. april 2000 - indtil nu har den kørt 348.000 km!! 

Udover Vilde Engle, Road Racing, Triumph og BMW motorcykler, så kan man ikke undgå at 

bemærke, at William er kendt på klubbens træf som Den evige opvasker! Han tager gerne tjansen, 

og der går ikke lang tid på et træf, før han er ét med den store industri opvaskemaskine. William 

færdes scenevant i opvaskeafsnittet, lystigt fløjtende med et viskestykke over skulderen, mens han 

sirligt anretter bestik og porcelæn i  kurvene. William har sin helt egen opvaskeorden, og den skal 

man ikke lave om på. I så fald ynder han at blive til en "sur gammel mand", og man får besked på, 

hvordan det skal være, og der er da heller ikke en finger at sætte på køkkenet, når Opvaskeren har 

været i gang. 

Tak for en god historie William, om de Vilde Engle, Road Racing og Musen -  

og tak "fordi du tar opvasken!! 

 

vh Dorthe Ullerup 

 

 

 



26 
 

 

 

 

William og Bruno spiller gerne "sure gamle mænd"  



         

        Seniornyt 
    Nr. 2 .  maj    2017                                                                   34. årgang 

 

 

 

 

 

 

Senior MC Danmark 

 

 

 

 



 

Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
Formand, medlemsansvarlig, webredaktør og adm. af Facebook gruppen: 
Dorthe Ullerup. Kløvermarken 24, 9310 Vodskov 

Tlf. 24228673,  e-mail: formand@senior-mc-danmark.dk 

 

Næstformand og effekter: 

Kjell Vindevoghel, Lillegade 27, 8950 Ørsted 

Tlf. 60698090, e-mail: naestformand@senior-mc-danmark.dk 

 

Kasserer 

Lene A. Kristensen, Lyngvænget 31, 7870 Glyngøre 
Tlf. 40871441, e-mail: kasserer@senior-mc-danmark.dk 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Claus Mørkøre Andersen, Ferrisvej 6, 6580 Vamdrup 

Tlf. 75594444, e-mail: bestyrelse2@senior-mc-danmark.dk 

 

Peter Nissen, Tyrsvej 15, 6100 Haderslev 

Tlf. 26700545, e-mail: bestyrelse1@senior-mc-danmark.dk 

 

Suppleant for kasserer: 

Tove Nielsen Anagervej 6, 4190 Munke Bjergby 

Tlf: 22888610, e-mail: bestyrelse3@senior-mc-danmark.dk 

 

Suppleant for bestyrelse: 

Jan Sejer Nielsen, Peter Rørdamsvej 46, 2800 Kgs. Lyngby 

Tlf. 40506408. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste nummer udkommer i august 2017..... Deadline for indlæg til bladet er d. 28. juli 2017 

Billedet på forsiden: Benny Jensens MC (807-58) beundres på Forårstræffet 
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Formandens skriv 

 

Så fik vi skudt sæson 2017 i gang - nr. 34 i klubbens historie. Det gjorde vi med forårstræffet i 

Hovborglejren på Langeland, der ligger helt ude på nordspidsen og med en frisk vind direkte ind fra 

Storebælt. 

Det var rigtig dejligt, at der var så fin tilslutning til forårstræffet. 65 havde tilmeldt sig, og kasserer 

Lene oplyste, at ikke siden 2011 har vi været over 60 til et forårstræf! Der blev dog et par afbud hen 

ad vejen. 

Noget af det bedste var, at der var ikke mindre end 10 nye medlemmer med til dette træf. JEG kan 

ikke huske at kunne præsentere så mange nye på lørdag aften. Desuden var der en gæst med, som 

jeg håber syntes, at de seniorer er OK at være sammen med. 

Jeg vil gerne sige tak for sidst til jer alle sammen. Tak til arrangørerne for en super 

forplejning og stemning. I havde travlt med at sætte mad frem. Der var bagt kage, og bestilt 

god mad. Igen kan vi konstatere, at klubbens medlemmer bare kan det der med at lave træf!   

Vi havde en god generalforsamling på under en time, fint dirigeret af Guzzi Flemming.  

Velkommen til de nye i bestyrelsen -  jeg er sikker på, vi får et godt samarbejde. Bestyrelsen ser nu 

sådan ud: 

Suppleant til bestyrelsen:  Jan Sejer Nielsen 

Suppleant til kasserer:  Tove E. Nielsen 

Bestyrelsesmedlem:  Claus Mørkøre 

Bestyrelsesmedlem:  Peter Nissen 

Næstformand og effektsælger: Kjell Vindevoghel 

Kasserer og udenrigsminister: Lene A. Kristensen 

Formand:   Dorthe Ullerup 

Tak for en fin indsats til de tidligere bestyrelses medlemmer/suppleanter: Bjørn Larsen og Peter A. 

Klausen. 

Jeg vil her nævne andre medlemmer, der også er med til at få klubben til at køre: Jens Ove 

Kristensen med medlemslister og Tove E. Nielsen med bonsalg. 

Det er altid en fornøjelse at komme på Sydhavsøerne, og vi har flere træf og ture at se frem til - også 

i dette område. Desuden har mange jo egne ferier og ture, som også tit foregår på MC. Alle ønsker 

vel, at vejret vil arte sig - men vi kommer jo alligevel af sted, selvom det regner og blæser. Og 

indrømmet - det HAR det gjort meget dette forår. Specielt på vej hjem fra dette års Forårstræf! 

Jeg vil gerne indrømme, at jeg er blevet lidt af en pivskid - jeg kigger ekstra meget på vejrudsigten, 

når jeg skal af sted. Mens jeg kører, kan udsigten til blå himmel forude få mit humør barometer til at 

stige - det modsatte kan også være tilfældet, hvis himlen er grå. Men når jeg først er ankommet til 

træfstedet, tænker jeg ikke på vejr og vind. Så er det med at få teltet op og nyde, at man er 

motorcyklist og har mange gode venner, som er samme sted! 

Rigtig god sæson til jer alle! 

vh Dorthe 

 
 



 

 

Invitation til Sommertræf 2017 

 Lerbjergcentret, Lerbjergvej 25, 4330 Hvalsø 

9. - 11. juni 2017 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange til dette træf, der også er det 34. Internationale. Det vil sige, 

at vi også inviterer vore udenlandske venner fra UK og Belgien. 

Tilmelding seneste d. 19.5.2017 

Pris for udendørs overnatning 350 kr. og indendørs 450 kr. 

Arrangører er: Charlotte Rossau, John Paulsen, William Jensen, Bruno Pedersen og 1 el. 2 mere 

 

 

Tilmelding foregår ved at betale træfgebyr på klubbens konto nr: 4424-0010352118 Danske Bank  
eller på MobilePay nr.: 27931161 (husk at skrive jeres navn el. medlemsnummer v/betaling) 

 

Træffet starter fredag kl. 16 og slutter søndag formiddag.  

Forplejning i den periode er med i prisen.  

Øl og vand købes via boner på træffet ,nu også m/ MobilePay. 

Du kan løbende se mere om træffet på Hjemmesiden/ Alt om næste 
træf. 

I får gratis årsbjælke, når I deltager i træffet! 



Vi glæder os til at se jer og håber på mange deltagere! 

vh Senior MC DK 

 

Forlænget weekend tur 

til Mc Camp Sydhavsøerne  
 

Fra den 25 til den 28 maj 2017 
 

 

Der kan lejes hytter, dem skal man selv bestille.  

( der er kun 3,  2 personers hytter )  
 
 

Torsdag og Lørdag griller vi 

( dem der ikke vil grille, kan der købes dagens ret ) 
 
 

Fredag kører vi ned og tager færgen kl. 9,25  til Femø 

Er ovre kl. 10,15 og kører en tur på øen. 

Spiser æggekage på Femø kro ca. kl 12.  

Fra Femø kl. 14,40 

 
Fredag aften er der stegt flæsk. 
Lørdag køres tur på Lolland og Falster. 
 
Tilmelding : Teltplads, så vi ligger samlet. 
Tilmelding : Æggekage på Femø kro. 
Tilmelding : Stegt flæsk fredag aften. 
 
Tilmelding seneste den 14. maj 2017 
 
Senior MC Danmark  
Hilsen Svend Erik og Inga 
Tlf. 20147693 
Mail adr. sv.e.albrechtsen@mail.dk 
 
Mc Camp Sydhavnsøerne ligger: Byskovvej 4, 4891 Toreby L. 
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 For 3. år i træk kommer Senior MC Norge, avd. Øst til det Nordjyske 

4. - 6. august 2017 

 

 

 

Nordmændene kommer om torsdagen og bor på Hotel Viking i 

Sæby. 

Fredag d. 4. august mødes vi med dem mellem kl. 10.30 -11 på den store P-plads, Fiskehuskajen, 

9900 Skagen. 

For dem, der vil køre sammen til Skagen,er der fælleskørsel fra Hedebo Camping, 

Frederikshavnsvej 108, Sæby  (P-pladsen foran) kl.9.30 

Efter vi har fået hilst på hinanden i Skagen, kan vi evt. spise frokost sammen på havnen, hvis vi har 

lyst til det. Turen tilbage til Sæby har Hans Ole planlagt ad mindre kendte ruter 

 Vi er tilbage i Sæby på Hedebo Camping, Sæby senest kl. 15.30. 

Fredag d. 4. kl. 18 tager vi til Grisefest (ca. 60 kr)  på Lanternen i Sæby, Vestergade 33, 9300 Sæby. 

Det foregår udendørs i deres gårdhave. Er vejret godt, kan vi gå langs stranden fra Hedebo (der er 

2½ km) - ellers "snupper vi en bil". 

Lørdag d. 5. august mødes vi igen kl. 13.00 ved Hedebo Camping (P-pladsen foran) og kører ad 

kønne veje tur i det nordjyske. Jeg kender endnu ikke ruten, som Hans Ole har planlagt. Efter turen 

tager vi afsked med vore norske venner, der tager hjem om søndagen. 

Der er mulighed for at bo på campingpladserne: Hedebo Camping eller Svalereden Camping. 

Begge ligger lige nord for Sæby. Hedebo har i forvejen en forkærlighed for motorcykler. Kig evt. på 

deres hjemmeside:  Hedebo Classic MC    

Jeg har boet på Hedebo de sidste par år, og det er en fin campingplads. 

 

Har du lyst at være med til dette hyggelige "norske/danske træf" så giver besked til Dorthe senest 

1. juni 2017 aht bordbestilling på Lanternen.  

vh Dorthe Ullerup 

formand@senior-mc-danmark.dk 

Tlf. 24228673 

Notér mit tlf.nr., hvis du vil i kontakt med mig undervejs! 

Jeg glæder mig til vi ses! 

 

    

  

 

Skagen P plads 

God stemning og musik 

http://www.lanternen.eu/
http://www.hedebocamping.dk/pages/webside.asp?articleguid=107723&languid=1&menuGuid=72649
https://svaleredencamping.dk/
http://www.hedebocamping.dk/pages/webside.asp?articleguid=107723&languid=1&menuGuid=72649
mailto:formand@senior-mc-danmark.dk


 

 

 

 

 

Senior MC arrangementer  og andre ture 2017 

27. april  Søby Brunkulslejer 

30. april  Karoline 

20. maj  Fællestur Roskilde Havn, William 

25. maj  Søby Brunkulslejer 

25. - 28. maj  Forlænget weekend MC Camp Sydhavsøerne 

28. maj  Karoline 

9. - 11. juni  Sommertræf, Lerbjergcentret, Hvalsø 

17. juni  Fællestur Roskilde Havn, William 

25. junk  Karoline 

29. juni  Søby Brunkulslejer 

15. juli  Fællestur Roskilde Havn, William 

27. juli  Søby Brunkulslejer 

30. juli  Karoline 

3. - 6. august Besøg af Senior MC Norge, avd. Øst 

19. august  Fællestur Roskilde Havn, William 

27. august  Karoline 

31. august  Søby Brunkulslejer 

16. september Fællestur Roskilde Havn, William 

22. - 24. september Efterårstræf, Lejrgården, Dollerup 

24. september Karoline 

28. september Søby Brunkulslejer 

29. oktober  Karoline 

 

 

 

 



 

Senior MC Danmark 

Referat generalforsamling 22.04.2017 i Hovborglejren, Gustav Petersensvej 3, Hov, 5393 

Tranekær, Langeland. 

Lørdag d. 22. april 2017 kl. 13.37 

Formanden bød velkommen og indledte generalforsamlingen med et minuts stilhed for vores afdøde 

medlem Olav Christjansen 118-41, som vi mistede i 2016. Æret være Olavs minde. 

1. Valg af dirigent og referent 

Guzzi Flemming blev valgt som dirigent, Pia Laursen som referent. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 51 stemmeberettigede deltog. 

2. Formandens beretning 

Blev godkendt med klapsalver med notat om gode input fra medlemmerne om nye træfsteder. 

Beretningen omhandlede bl.a. klubbens træf, fællesture m.v., der er blevet afholdt. Hun takkede 

bestyrelsen for godt samarbejde, takkede alle træfarrangører og andre, der har brugt kræfter på at 

gøre noget for klubben. Formanden udtrykte glæde over godt fremmøde til generalforsamlingen og 

ros til de nye medlemmer, fordi de er gode til at komme til vore træf. Samtidig efterlyste hun gode 

input til at gøre generalforsamlingen mere festlig  

Vi er pt. 122 medlemmer. 13 udmeldte pr. april 2017. 112 har log-in til hjemmesiden. Den offentlige 

Facebook gruppe har 152 medlemmer. 

3. Kassererens beretning incl. regnskab. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og dette blev godkendt med klapsalver. 

4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 2018 

    a. Medlemmer 300 kr. Husstandsmedlemmer 200 kr. Godkendt 

    b. For nye medlemmer 100 kr. det 1. år. Godkendt 

5. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (forenkling af tekst) 

§ 4 Forslag til ny tekst stk. 3: Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel 

ved opslag i klubbladet eller ved direkte skriftlig/digital meddelelse. Godkendt 

§ 6 Forslag til ny tekst stk. 6. Foreningen tegnes af formanden (eller i dennes fravær af 

næstformanden) i forening med mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. I sager om meddelelse af fuldmagt 

til andre, end kassereren samt ved optagelse af lån eller sager vedr. fast ejendom tegnes foreningen 

dog kun af den samlede bestyrelse. Godkendt, hvis ikke der er noget jura, der taler imod. 

(Bestyrelsen undersøger om dette er tilfældet). 

 

 

 



6. Lene A. K. valgt til kasserer 2 år 

7. Tove E. N. valgt til kasserersuppleant 2 år 

8. Kjell Vindevoghel valgt til nyt bestyrelsesmedlem 2 år 

9. Claus Mørkøre valgt til nyt bestyrelsesmedlem 2 år 

10. Jan Sejer Nielsen valgt til ny bestyrelsessuppleant 1 år 

11. Bente Nielsen valgt til bilagskontrollant 1 år 

12. Jan Nygaard genvalgt til bilagskontrollant suppleant 1 år 

13. Øvrige opgaver for bestyrelsen (Udenrigsaff. (Lene A.K) bonsalg (Tove E.N.)medl.lister 

(JOK) effekter Kjell V). Status er, at alle godt vil fortsætte. Takker  

14. Eventuelt 

a. Evt. samarbejde med DMC (Danske Motorcyklister) Vi har fået henvendelse fra DMC, der 

arbejder med MC politik i Danmark og Europa. 

Jens-Erik havde undersøgt nogle ting om DMC og orienterede om det. Det blev vedtaget, at Senior 

MC ikke skulle indgå et samarbejde med DMC, men at medlemmerne selv kunne beslutte, om de 

ville være medlem af DMC. 

Knud Hein roste formanden for godt arbejde, og foreslog, at bestyrelsen skulle være kontingentfri. 

Den samlede bestyrelse udtrykte, at de alle betalte medlemskontingent med glæde, og at de udførte 

deres arbejde af ren interesse. De får dækket deres udgifter ved møder. 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav til sidst formanden ordet. 

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde, og bød de nye 

medlemmer af bestyrelsen velkommen. 

Generalforsamling slut 14.25 

Referent: Pia Laursen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



Her under er indtægter og udgifter indsat i ”lagkage-diagrammer”. Nogle steder står der 0 %, hvilket 

bare betyder, at beløbet er så lille, at det er under 1 % af de samlede indtægter / udgifter. Der regnes 

altså kun i hele procenter. 

Mvh. Kassereren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foråret så sagte kommer… 

Foraaret saa sagte kommer. 

Nu kan vi vente den glimrende Sommer,  

hvor Fuglen bor i sit grønne Hjem.  

For os den synger saa smuk en Sang,  

ja, synger og kvidrer Dagen lang,  

mens Græsset og Blomsterne sagte gror frem. 

 

Således skrev Kaj Munk i sine barndomserindringer – vistnok i 1942. Det var længe før, der var noget, der hed 

Senior MC Danmark, og drivhuseffekt og global opvarmning var der vel heller ikke tænkt på. 

Jeg synes nu også, det ind imellem virker lidt opreklameret. For da Jens Ove og jeg begav os ud på årets første 

lidt længere tur på motorcykel for at deltage i forårstræffet, da mærkede vi bestemt ikke noget til nogen 

opvarmning. Det føltes som et meget forsigtigt og stille forår. Vi havde skam vores telt med, men jeg lod mig 

nu hurtigt besnære af Jens til at betale 200 kr. ekstra, så vi ”flyttede ind”. 

 

For ti år siden blev der også afholdt forårstræf på Langeland. Dengang havde jeg også glædet mig til at besøge 

øen, men dagen før træffet kørte Jens galt, så det blev selvfølgelig ikke til noget. Han fik nogle dage revet ud af 

kalenderen, og der er nogle ”filer”, der forsvandt fra ”harddisken” – til gengæld er der dukket andre frem, som 

havde forputtet sig. Nogle dage efter ”flyveturen”, fik han mig til at tabe underkæben, da han en dag sagde til 

mig: ”Jeg synes, det er hyggeligt, du sidder og snakker med mig – men hvem er du egentlig?” Men så kom 

smilet heldigvis, og da jeg havde sundet mig lidt, kunne jeg konstatere, at humoren i hvert fald ikke havde taget 

skade   

Vi gjorde et lille holdt ved det smukke røde Tranekær Slot på vej til Hovborglejren på toppen af Langeland. Her 

under ser I et billede af slottet med ham, jeg elsker, i forgrunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets generalforsamling blev afviklet med meget humor, og den tog heller ikke særlig lang tid. Jeg nåede 

faktisk slet ikke at få drukket den gratis øl, som det er blevet en god tradition, at klubben byder deltagerne på. 

Det er altid med en vis spænding, vi kører til årets første rigtige træf i klubben. Denne gang var det særligt 

spændende, fordi der var så mange nye medlemmer på deltagerlisten. Det var rigtig dejligt at møde jer, og jeg 

håber ikke, I er blevet afskrækkede af vores facon og de ikke helt stuerene historier lørdag aften  

 



 

Træfarrangørerne havde sørget godt for os og overraskede med lidt andet pålæg end sædvanligt. Kjell havde 

endda stået og rørt fars til frikadeller natten til lørdag – det er i hvert fald, hvad han fortalte os  

Da vi skulle hjem om søndagen, var der blevet skruet yderligere ned for drivhuseffekten. Derfor besluttede vi at 

køre ad landevejene i stedet for motorvejen, for så virker det ikke slet så koldt. Så kom vi også gennem en 

masse småbyer på Fyn, hvor narcisser, tidlige tulipaner, magnolia og andre blomstrende træer stod i fuldt flor. 

Rapsen stod mere end knæhøjt på markerne og var også i blomst, men hundekoldt var det nu stadig. Nå, pyt 

med det, så havde vi jo en rigtig god undskyldning for at køre ind et sted for at få varmen og lidt at spise.  

Nu er sæsonen skudt godt i gang, og vi glæder os til mange gode ture på motorcyklerne, og vi krydser fingre for 

en god varm sommer. 

 

Lene A. Kristensen, 678-53 

 

 
 

Nyt fra bestyrelsens møde d. 22. april 2017 

Kort orientering 

Bestyrelsen holdt møde inden generalforsamlingen. 

Sammen med den ordstyrer, som bestyrelsen ville foreslå gennemgik vi 
selve dagsordenen for Generalforsamlingen. 

Kasserer Lene orienterede status for økonomi pr. april 2017 og om de medlemmer, der ikke havde 
fornyet sit kontingent, og som derfor ikke længere ønsker at være medlem.  

Træfsteder for 2017 og 2018 blev gennemgået samt, hvem der er tilmeldt som arrangør. Aftalt, 
hvordan vi efterlyser de arrangører, der mangler. 

Herefter snakkede vi status på effekter og især stofmærker til at stryge på. Kjell havde forhørt 
leverandør om nemmest måde at gøre dette på - og det er ved at stryge på bagsiden af 
trøjen/vesten, som stofmærket skal på. Dorthe laver denne vejledning på hjemmesiden med effekter. 

Dorthe orienterede om antal medlemmer af klubben, hvor mange der har log-in og hvor mange der er 
i Facebook gruppen. 

vh Dorthe. 

 

Fra konstituerende møde efter Generalforsamlingen. 

Nye medlemmer blev budt velkommen. 

Dorthe orienterede om den daglige arbejdsform og om opgaver for bestyrelsen. 

Forventninger til hinanden blev kort afstemt. 

Som næstformand blev Kjell Vindevoghel valgt. 

Det var Dorthes ønske, at hele bestyrelsen og suppleanter ville få nogle gode møder.  

vh Dorthe 

 



Lidt nyt fra kassereren og ”Uden(k)rigsministeren” 
 

Jeg takker for valget på generalforsamlingen! 

Jeg afventer, i skrivende stund, de sidste bilag fra forårstræffet. Derfor er der ikke nogen opgørelse i dette blad. 

Jeg forventer dog et minus, der svarer nogenlunde til den rabat, bestyrelsen har givet på træfgebyret. 

I har alle været rigtig flinke til at tilmelde jer til den fastsatte tid. Det skal I ha’ et stort skulderklap for – fortsæt 

endelig i samme spor  

 

Vi ses forhåbentlig til det 34. Internationale sommertræf på Sjælland. Som I måske har læst på hjemmesiden, så 

er vores adresseliste over udenlandske gæster ikke så lang, som den var engang. 

Så, hvis I har venner i udlandet, der kører motorcykel, så giv mig et praj og mail-adresse, så sender jeg gerne 

invitationer af sted. 

Husk at gøre opmærksom på, at tilmelding er bindende, og at man ikke må komme i bil. Desuden tillader 

udlejerne ikke hunde og andre husdyr på træfstederne. 

Sovebamser - og ”bjørne” på slæb i løbet af træffet er dog tilladt  

 

Hilsen Lene K. 

 

 

 

 

 

 

Klubbens alderspræsident  (216-29) Viktor Enkjær melder sig ud 

 

Viktor Engkjær har besluttet at melde sig ud af klubben, da han har måttet 

erkende, at han ikke længere kan køre på MC. Han har konstant ondt i ryggen, 

og tør ikke sætte sig op på motorcyklen. Han befinder sig for det meste hjemme og kan ikke rigtig 

komme rundt, fortalte han. 

Han fortalte desuden, at han godt nok ikke har fået solgt sin motorcykel endnu - 

han har skrevet salgsannoncen, men ikke fået den sendt.... 

Han bad mig hilse alle og sige, at han har været rigtig glad for at være medlem af klubben og gerne 

ville have fortsat. Jeg sagde, at han var velkommen til at komme på besøg til et træf og hilse på, hvis 

det var muligt for ham. 

Dorthe U. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu 87 årig Viktor 



Nye medlemmer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nye medlemmer 
siden seneste SeniorNyt 

Nye  siden seneste 
SeniorNyt 

Udmeldte siden 
seneste SN 

813-50 
Gunnar Petersen  
Odensevej 116 
5610 Assens 
25752119 
Email: gnp116@gmail.com 

814-67 
Christian Sabroe  
Frihedslyst alle 31 
2650 Hvidovre 
27126559 
eanchs@live.dk 
 

756-54 
Svein Mosfjell 
Kristiansand, Norge 
757-53 
Marin Bruskland 
Kristiansand, Norge 

815-61 
Per Antonisen  
Store Lyngbyvej 32 
3320 Skævinge 
40320671 
pantoni@mail.dk 
 

516-58 
Andreas Lorenzen  
Jægerskoven 11  
6520 Toftlund 
21403987 
alorenzen@privat.dk 
 

216-29 
Viktor Engkjær 
Søborg 

816-62 
Benthe Lorenzen  
Jægerskoven 11 
6520 Toftlund 
23415890 
benthelorenzen@hotmail.com 

817-77 
Henrik Klinge  
Århusvej 286 
8570 Trustrup 
23247514 
Klinge@nrdn.dk 

 

818-77 
Tommy Madsen  
Østerrisvej 1 
7840 Højslev 
22467377 
tmadsen300@gmail.com 
 

819-63 
Patrick Delpierre Olsen 
Svinget 13 
4671 Strøby 
20324207 
pdo@live.dk 
 

 

Hanne Søgaard  
Stævnestedet 4 
Lindum, 8830 Tjele 
29459844 
hanne.soegaa@gmail.com 
Fra 1954 

820-49 
Ejlif Andersen  
Gl. Landevej 3 
4891 Toreby L. 
51677809 
bea1949@hotmail.dk 

 

821-53 
Bent Aakerman  
Østervej 88, Vålse  
4840 Nørre Alslev  
40542374 
Bentlykkemark@gmail.com 

822-58 
Jan Mikkelsen 
4200 Slagelse 
27509899 
formand1@mac.com 
 

 

804-55 
Elsebet Wilhelmsen  
Tokkerbakken 21 
8240 Risskov 
elsebethfw@sol.dk 

 
 

823-54 
Torben Ballegaard 
Rosenvej 14, Horneby 
3100 Hornbæk 
24644190 
ballegaard@taaning.com 
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I april måned gennemgår kasserer og formand medlemslisten i forhold til, hvem der ikke har fornyet sit 
kontingent. De modtager en mail og en betalingsfrist og bliver efterfølgende slettet af listen, idet vi regner 
med, at de så ikke længere ønsker at være medlem. 
Her er udmeldte medlemmer april 2017: 
 
117-34 Bent Maysfeldt  
728-60 Bjørn K. Larsen  
742-63 Dwight Birkkjær  
747-60 Thorkild Hansen  
753-51 Bjørn Garby  
770-50 Jens Peter Yde  
778-60 Eva Gylling  
783-52 Frede Møller-Jensen  
795-48 Peter Klaris  
796-69 Jan Sørensen  
799-54 Kurt Jørgen Johannsen  
800-58 Jens Fogh  
801-53 Benny Rieder 
 
 

 

 

 

På næste side Træfoversigt 2017 og 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Som I kan se i skeamet på næste side, 

mangler der 1 - 2 arrangører til 

Sommertræffet 2017! 

Giv besked til en i bestyrelse, hvis du 

kan være arrangør  

Bemærk også tilmeldingsfristerne! 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træfsteder 2018 Vintermøde Forårstræf 

Sted Kjelsø Lejren 

Bøgedal 4 

8643 Ans  

Pedersborghytten  

Pedersborg Huse 19 

 4180 Sorø 

Tid 2. - 4. februar 2018 20. - 22. april 2018 

Arrangører Lene og Jens Ove 

Margrethe, Jønne og Kaj 

?? 

Tilmelding 12. januar 2018 30. marts 2018 

 

Træfsteder 2018 Sommertræf Efterårstræf 

Sted Jegindølejren  

Kongevejen 86 

7790 Thyholm 

Egeruphytten 

Egerupvej 49 

4230, Skælskør 

Tid 8. - 10. juni 2018 21. - 23. september 2018 

Arrangører ?? ?? 

Tilmelding 18. maj 2018 31. august 2018 

 

 

 

 

Træfsteder 2017 Sommertræf Efterårstræf 

Sted 

Lerbjergcentret, 

Lerbjergvej 25 

 4330 Hvalsø 

Lejrgården Dollerup 

Hestbækvej 81, Dollerup, 

9640 Farsø 

Tid 9. - 11. juni 2017 22. - 24. september 2017 

Pris ude/inde 350/450 kr 350/450 kr 

Arrangører Bruno Pedersen, William 

Jensen, Charlotte Rossau, 

John Paulsen og 1 eller 2 

mere!! 

William Jensen, Dorthe 

Ullerup, Claus Mørkøre og 

Peter Nissen (nok 

arrangører) 

Tilmelding 19. maj 2017 1. september 2017 
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                                                                            19. maj 2017  
                                                               er seneste tilmelding  
                                                                til Sommertræffet! 
Klubbens konto nr:  
4424-0010352118 
Danske Bank 
MobilePay nr.: 27931161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Medlemmerne kan godt have  

  en øl med hjemmefra  til "rejsegildet" 

      Derefter skal drikkevarer købes i  

           klubregi. Bonsalg er med til at  

            finansiere træffet.  

 

 

 

                                                                                                    Vi er nu 123 medlemmer 

                                                                                  113 har login til hjemmesiden 

                                                                                 Facebook gruppen er på 265 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køb effekter på 

Hjemmesiden og få 

dem sendt til din 

adresse! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemning fra Forårstræffet 



 

 

 

 

Erling medlem nr. 137-40 

af Dorthe Ullerup 

 

Hvis man ikke vidste bedre og hørte den indledende snak, som 

Erling og jeg havde til dette indlæg, så ville man tro, at vi var 

rygende uvenner og ikke ønskede hinanden noget godt på jorden:  

"Hej Erling, det er hende der Kragen fra Jylland" - "Åh herregud, er 

det dig dit gamle hvasse apparat! - Ja, så skulle jeg da ikke ha 

taget telefonen!" 

Men således er det ingenlunde - Erling har en fin  humor og elsker 

finurlige måder at udtrykke sig på, og det kan jeg lide.  

Jeg har bestræbt mig på at bruge hans egne vendinger i dette portræt af ham.  

Jeg kender Erling fra 1993 af og ville høre, hvad han havde lavet indtil da: Og så skal jeg da ellers 

love for, at "Den gode gamle Redaktør" viste, at han havde styr på 

historikken, årstal, hvor, hvornår og hvorfor han havde været her og der! 

Et virksomt arbejdsliv....... 

Erling fortalte, at det startede d. 7.2.1940. "Den dag blev jeg træt, og jeg har 

været det siden!", fortalte han. Som lille barn gik han i skole i Veddum ( 

v/Hadsund).Efter endt realeksamen i 1956 begyndte han at "lære til ledning" 

(elektriker). I starten foregik dette  i Hadsund, men firmaet gik neden om og 

hjem efter et år!  Man sagde, at det var en dårlig medarbejder, der ikke kunne 

køre et firma i sænk inden for et år! Herefter fortsatte han ved en mester på 

Djursland. Straks efter, at han var udlært, røg han ind som soldat i Varde - i 

2½ måned - blev slæbt igennem Tyrens røvhul og andre smukke områder 

dernede. Han blev også christianit -  kom på korporal skole på det, der nu 

hedder Christiania - Erling mente, at han lagde grundstenene... 

 

Bag visiret 

Erling leger Hestehvisker og 
bruger tøjsnoren som lasso.. 



Erling var nu på Korporal skolen i 7- 8 mdr. og blev korporal ved Hærens tekniske Korps. Blev 

uddannet inden for gyro teknik ifm  kampvogne. Der blev nu en chance for at komme til Hjørring 

(familien stammede fra Vendsyssel). Det lykkedes, og efter en ½ time i Hjørring, blev han sendt til 

Nymindegab. Her var et kampvognsværksted, hvor han var 

i 8 mdr. "Et kanon sted", sagde Erling  - "bortset fra, at det 

var så langt ude på landet, at man tog husene ind om 

natten." Nu var militær tiden slut, og Erling blev ansat hos 

El-firmaet Ryø i Aalborg.. Han blev sendt på Rørdal 

Cementfabrik og skulle arbejde fast der. Erling boede imens 

på værelse i Skalborg. På Rørdal kunne han ikke få skab til 

sine ejendele eller et bad, så Erling slæbte alt cementstøvet 

med sig hjem. Nu havde han set, at sømænd var renere, 

end han var - så han søgte ind til Maersk, og en måned 

efter påmønstrede han i Genova og sejlede jorden rundt 4 

gange! Han stod af igen - 1½ år og 17 timer efter, at han 

var taget af sted. 

 

..... med mange arbejdsgivere 

Erling  gik nu hjemme i en måneds tid - fik job i Ebeltoft og kom til at gå på ombygning af slagteriet - 

var der i 3-4 måneder. Fik dernæst arbejde ved installatør i Grenå. I den tid lærte han sin kommende 

kone Jytte at kende. De blev gift, og han begyndte på installatørskole i Århus, hvor han blev  færdig i 

1968. Søgning efter jobs i Jylland gav ikke pote, men en dag, hvor parret besøgte Jyttes onkel i 

Annisse,  kom han til at købe en byggegrund! Så nu søgte Erling job på Sjælland og var forskellige 

steder, hvor han bl.a. lavede el fordelingstavler. I et af stederne blev han fyret, fordi: "Chefen "var 

sindssyg!", fortalte han mig. Senere kom han til at lave ventilationsanlæg -  bl.a. indregulering af 

disse på Landbohøjskolen og i Lyngby Storcenter. Lønforhandlinger afgjorde dog, at han rejste og fik 

dobbelt så meget et andet sted. Nu industriisolering af rør og beholdere - det tjente han mange 

penge på i de 4 år, han var der, fortalte han. Han blev efterhånden træt af det og ville gerne tilbage 

som installatør.  

I Græsted/Gilleleje kommune fik han opsyn med de tekniske installationer på offentlige bygninger. 

Han stoppede efter 3 mdr. og kom til Frederiksværk Elektro på deres tavleafdeling. Her var han i 7 år, 

men det blev sløjt med opgaver, så afdelingen lukkede. Nu et firma i Kvistborg, hvor man byggede 

alle former for maskiner - fra det fineste til det kæmpe store grove. Bl.a. maskiner til fremstilling af 

kontaktlinser, til at veje marcipan af, fjervaske maskiner til Nordisk Fjer og maskiner til 

betonelementfabrikker (ofte til Østen) Nogle af opgaverne var at opstille disse på lokaliteterne, men 

den gode Erling sagde Nej til at tage til Nord Korea for at stille maskiner op! Og så blev han fyret! 

Han kom derefter på Stålværket, og var i El-projekt afdelingen i ca. 7 år. Deres speciale var kraner, 

og han fortalte, at han var med til at vedligeholde ca. 150 kraner!  (På det her 

tidspunkt havde jeg hamret i tastaturet konstant siden han startede med at 

fortælle, og han var ikke et øjeblik i tvivl om tidspunkter og steder - 

imponerende!!) 

Erling blev nu fyret pga. firmaets økonomi. Han blev kontaktet af fagforeningen, at 

der var et job i Helsinge. Et firma, der byggede maskiner til tapning af dunke og flasker. Her var han i 

knap et år, så røg det på røven!. 14 dag efter ringede ABB fra Frederiksværk og tilbød ham job. De 

lavede også styretavler, og det første job derude var en lille styretavle til ..... det firma, han lige havde 

Erling blærer sig med sin medalje efter 18 år som 
redaktør 



forladt, som var gået på røven!! 

Ikke uden grund, at hans gamle mester undrende spurgte ham: "Hvad laver du der?" 

Ulykken den 3. november 1995 

Erling var ved firmaet i Frederiksværk indtil den 3. januar 1995!!  

Han fortalte, at vejrudsigten for den dag godt nok sagde, at der ville komme sne fra vest. Fredag 

morgen (3.11.1995) tog han motorcyklen på job. Kl. 14,30 kørte han fra arbejde, men efter 7-8 km 

var visiret så lukket af sne , at han måtte holde ind. Der kom nu en bil bagfra, som var blæst af vejen 

og som ramte motorcyklen - og Erling. Han blev kastet op på taget og derefter kørt over af bilen. - 

Den dag stoppede Erlings virksomme arbejdsliv!!!! 

Erling blev opereret i 8-9 timer på Hillerød Sygehus. Efter ½ år kunne han igen komme på en 

motorcykel, men 2 år efter var han endnu ikke raskmeldt 

Den 16.11.1997 døde Erlings kone Jytte, og han røg nu ned i et sort hul, som han selv sagde det. 

Han var i mellemtiden blevet tilbudt førtidspension, men ville egentlig gerne på job igen. Men efter, at 

han mistede Jytte, lykkedes dette ikke, og han modtog nu førtidspension, indtil han gik på 

folkepension. 

Bilisten fik hele skylden, og Erling fik tilbudt et ringe erstatning. - 3 år senere lykkedes det ham, ved 

rettens hjælp, at få en fornuftig erstatning.  

Motorcyklisten 

Erling fik sit kørekort på sin 18 års fødselsdag. Det var dengang det var 

"all inclusive" - til bil og MC, solo og sidevogn. Han fik med det samme 

en motorcykel. Den første tabte han baghjulet på, så købte han en 

anden, og den fik han også kørt i stykker. Den sidste - inden han tog ud 

at sejle - var en 250 MZ'er - Den var god efter datidens forhold, og den 

havde han i en periode på 4-5 år. 

Efter "sejlturen" købte Erling en VW boble til transport af familien. Da 

yngste søn blev så gammel, at han kunne køre MC, var en 750 Suzuki 

på afbetaling, interessant.  

Da kasko forsikring var meget dyr for unge kørere, blev aftalen, at det 

var Erling, der købte motorcyklen, og sønnen købte i stedet en bil! Og 

således havde Erling igen MC! 

Suzuki'en havde han frem til 1994, hvorefter han købte en BMW R 100 RS Boxer (den han havde, da 

han blev påkørt).  

Efter påkørslen blev BMW'en renoveret for 45.000kr. Den blev ombygget til en RT'er (den med den 

store kåbe). Og på den begyndte han at køre efter genoptræning. Men han blev aldrig rigtig glad for 

den - den var for høj. Efter udbetaling af erstatningen, købte han en ny MC - BMW R1100 RT - den 

var helt i Jyttes ånd. Det var i 1998, og det er den, han har i dag. Han har kørt 120.000 på den. Den 

står pt i stuen og har aldrig stået i kulden i en garage om vinteren, fortalte han. I stuen har den stået i 

de 19 år, han har haft den - fra 1. november til 1. april. De sidste 2 år er den kørt fra stuen til garagen 

- fra garagen til stuen og ikke været uden for matriklen. Erling fortalte, at han nok sætter den til salg 

og måske køber en mindre, da han synes, den er for stor. 

 

 

Her giver han en tilfældig 
forbipasserende sin første MC tur 



Senior MC DK 

Erling fortalte videre, at det startede med, at hans bror Olav var med i klubben fra dens start. Som 

medlem "tossede" Olav noget rundt i Norge og andre steder. Nu var Erling jo skide misundelig og 

ville også prøve at være med til træf, og det første var i 1987. Han fortalte, at han her mødte alle "de 

der tossede mennesker": Bent Bach, der kørte på Runes MC, en Kawasaki 600, et mega monster 

med 6-cylindre. Der var Calle fra Sverige, der lige havde fået en spritny MC - en Goldwing, der blev 

beundret og beundret. Der var John Flyttemand, der havde sin MC med i flyttebilen, en Horex, en 

gammel veteranmodel fra 50' erne osv, osv.  

Redaktøren 

Det var mens Kongen var formand, at Erling blev redaktør af SeniorNyt i 

1992. Nogle vil sikkert fra 

dengang huske logoet ved 

Redaktørens spalte - en lille 

fjerpen - det var Erlings! 

Han overtog jobbet fra "Onkel 

Verner" og Erling fortalte bl.a. om en 

sjov episode, hvor han ventede på 

et skriv til SN fra formanden (Knud). På trods af, at redaktøren rykkede 

og rykkede - og formanden lovede og lovede - så kom det ikke! Nu lagde 

Erling en blank side i bladet under Formanden skriver - uden tekst! Han 

fik senere meget ros af formanden for dette - Knud lærte det! 

Han fortalte også, at han i starten på "Redaktionen" sad med et gammelt 

hakkebræt, godt nok elektrisk med farvebånd osv. Han nedfotograferede 

materialet fra A4 til A5, klistrede det på papirark. Ganske almindelige 

billeder blev sat på med en klat lim, Så blev det sendt til Trykkeriet, der skannede det - og sådan blev 

klubbens første blade til. Redaktøren fik efterhånden en PC, men de første år var det stadig med 

kopiering mv. Herefter fik han WordPerfect  og senere Word og kunne nu formatere siderne til rette 

format. 

Erling fortalte selv, at han til sidste var ganske ferm til at lave bladet. Når han var færdig, sendte han 

det til finpudsning og korrektur til JOK, der herefter videresendte det til trykkeriet. Trykkeriet lavede 

nu bladet direkte efter det vedhæftede. 

Redaktør i 18 år!!  

Det var helt fantastisk, og han blev da også slået 

til ridder af Kongen, da han havde været redaktør 

i 10 år. Efter sit 16. år skrev Erling i bladet, at han 

nu var på valg, og at det var sidste periode! Dette 

skrev han gentagne gange i de næste 2 år. Han 

sluttede sin redaktionelle karriere i klubben på 

generalforsamlingen 2010 i Remmerstrand lejren 

ved Struer. 

Efter at medlemmerne på generalforsamlingen 

havde summet, blev det aftalt, at Jan Nygaard, 

Bente Raufort og Claus Haven sammen skulle 

overtage jobbet - Samtidig blev Erling æresmedlem!! 

 

Her får han fødselsdagskage 

Kongen og Finn dekorerer redaktøren  med en medalje 



Undervejs i samtalen kom flere af Erlings sprogblomster, og jeg fik lige fat i et par stykker: 

 "Det bedste i verden er de første 3 uger efter, at man har fået vasket sine fødder!" 

 "Der er nogen, der siger at lediggang er roden til alt ondt. Nej! Erlings gamle ven Søren 

(Kirkegaard) sagde. Lediggang som saadan er ingenlunde en Rod til Ondt, tværtimod den er et 

sandt guddommeligt Liv, naar man ikke keder sig. 

 

 

Ja, Erling - Du var ferm til at lave bladet - og især dine sproglige finurligheder gjorde, at det var sjov 

læsning.  

Tak for din flotte indsats som redaktør af SeniorNyt i de 18 år!  

Det kan jeg vist godt sige på alles vegne. 

Tak for hyggelig snak og din måde at være på! 

kh hende den kradse kælling fra Jylland 

 

 

Efterfølgende kommer artikel om Erling, fra ugebladet Hjemmet i 2011  

 PS - Tag jer ikke af, at de skriver "Ungdommelig"!........ 



 



 



         

        Seniornyt 
    Nr. 3 .  august    2017                                                                34. årgang 

 

 

 

 

 

 

Senior MC Danmark 

  

 



Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
Formand, medlemsansvarlig, webredaktør og adm. af Facebook gruppen: 
Dorthe Ullerup. Kløvermarken 24, 9310 Vodskov 

Tlf. 24228673,  e-mail: formand@senior-mc-danmark.dk 

 

Næstformand og effekter: 

Kjell Vindevoghel, Lillegade 27, 8950 Ørsted 

Tlf. 60698090, e-mail: naestformand@senior-mc-danmark.dk 

 

Kasserer 

Lene A. Kristensen, Lyngvænget 31, 7870 Glyngøre 
Tlf. 40871441, e-mail: kasserer@senior-mc-danmark.dk 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Claus Mørkøre Andersen, Ferrisvej 6, 6580 Vamdrup 

Tlf. 75594444, e-mail: bestyrelse2@senior-mc-danmark.dk 

 

Peter Nissen, Tyrsvej 15, 6100 Haderslev 

Tlf. 26700545, e-mail: bestyrelse1@senior-mc-danmark.dk 

 

Suppleant for kasserer: 

Tove Nielsen Anagervej 6, 4190 Munke Bjergby 

Tlf: 22888610, e-mail: bestyrelse3@senior-mc-danmark.dk 

 

Suppleant for bestyrelse: 

Jan Sejer Nielsen, Peter Rørdamsvej 46, 2800 Kgs. Lyngby 

Tlf. 40506408. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste nummer udkommer i december 2017..... Deadline for indlæg til bladet er d. 15. 
november 2017 

Billedet på forsiden: Kirsten Bøgh Fuglø, Kirsten og Palle Jørgensen fra Sommertræffets 
fællestur 
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Formandens skriv 

Når jeg skriver, at jeg lige benytter denne regnvejrsdag til at lave bladet, vil mange nok sige, at der så ville 

være mange lejligheder til at lave blad..... Men faktisk har jeg i år nydt en del gode timer ude i sol og godt vejr, 

både med og uden MC!  Da vi var på MC Camp Sydhavsøerne, var det jo ligefrem "hedebølge" - fantastisk 

vejr at køre i. Jeg håber, at I har godt vejr til de ture, I har planlagt både her og i udlandet. Jeg har allerede 

kendskab til nogle stykker, hvor jeg kan se, at man får slidt på dækkene i solskin! 

Jeg får slidt lidt på klubbens label printer - til navneskilte til nye medlemmer! Fantastisk, som der bliver ved 

med at komme nye tilmeldinger. Pr i dag (23.7.) har vi fået 33 nye i år. Samme antal som vi fik i hele 2016! En 

del skriver, at de gerne vil være medlem af en klub, hvor det ikke gælder kun én type MC, andre ønsker at 

være med i en "voksen" klub og andre savner nogle at køre ture med. Dér kan vi i klubben have en udfordring, 

idet vi jo ikke hører til ét bestemt sted i landet, men dækker det hele ganske danske land (+ Sverige, Norge og 

Belgien). Jeg har forsøgt at samle viden om køregrupper, som jeg kan henvise til, når nogen spørger, og 

mange har da også sendt nogle oplysninger ind til mig om grupper, som de kører med. Dem har jeg lagt på 

hjemmesiden under Klubben/Fællesture. Er der flere, der vil åbne op for deltagelse, må I meget gerne sende 

noget om det til mig. Også gerne en kontakt person m/tlf.nr.  

Ellers har vi jo indtil nu haft nogle dejlige træf, hvor flere nye medlemmer har deltaget. Bliv ved med det! Det er 

på træffene, at man lærer klubben at kende. Det næste ordinære træf er Efterårstræffet i det 

Vesthimmerlandske. Lejrgården Dollerup ved Farsø. I kan læse mere i invitationen inde i bladet her.  Vi har 

været med på Svend Eriks Forlænget weekend på Lolland, til kaffemøde i Glyngøre ved Lene og Jens Ove. 

William har lavet ture på Sjælland, og der er om 14 dage ture med Senior MC Norge i det Nordjyske + der er 

madpakketur til Energimuseet i august. Kig det hele inde bladet her + I kan altid holde jer opdateret via 

hjemmesiden. Kig under Aktiviteter og under Fællesture, Alt om næste træf og Nyt for medlemmer. Der gør vi, 

hvad vi kan for at opdatere med ture, træf, nye medlemmer, fortællinger osv. 

Jeg glæder mig til at møde mange til vores næste træf og arrangementer og håber, I har en dejlig sommer! 

Det har jeg! 

Her er lidt sol fra mig, hvis I mangler  

vh Dorthe 

  

 



Invitation til Efterårstræf 2017 

              22. - 24. september 

Lejrgården, Hestbækvej 84, Dollerup, 9640 Farsø 

 

Træffet starter fredag kl. 16 og slutter søndag formiddag. 

Pris for indendørs overnatning 450 kr. 

Udendørs 350 kr. 

 

 

Med i prisen er: aftensmad fredag, 2 x morgenmad, 1 x frokost og 2 retters menu lørdag 

aften. 

 
 

Tilmelding senest d. 1. september 2017.  
Der vil være en præmie til dem, der tilmelder sig til tiden!  
Tilmelding foregår ved at indbetale beløb på klubkonto: 4424-0010352118, Danske Bank, eller på 
MobilePay nr.: 27931161. (Husk at skriv dit navn el. medlemsnr.) 
 

Drikkevarer købes på træffet via boner (kontanter el. MobilePay) - Tove er Bonsælger  

 

 

Lørdag efter frokost kører vi fælles tur i det vesthimmerlandske. Bruno er førerhund  

Vi glæder os til at se rigtig mange. Også gerne nogle af I nye medlemmer. Tag og 

meld jer - det er på træffene, at I lærer klubben at kende! 

 

 

Mange hilsener fra arrangørteamet!  

William, Peter N., Torben W. og Dorthe 

  



Kære alle 

 

Lidt nærmere deltaljeret om træffet med Senior MC Norge, afd. Øst i weekenden,  4 - 6. august 2017 

        

 

Der er tilmeldt 11 fra vores klub - antallet fra Senior MC Norge er 30. 

Weekenden vil komme til at foregå cirka som nedenfor beskrevet 

Vore norske venner ankommer om torsdagen - bor på Hotel Wiking i Sæby 

Vi mødes med nordmændene fredag d. 4. august mellem kl. 10.30 -11 på den store P-plads, 

Fiskehuskajen, 9900 Skagen. 

Der er fælleskørsel fra Hedebo Camping (P-pladsen foran) kl.9.30 for dem, der har lyst at 

følges ad. 

Efter vi i Skagen har fået hilst på hinanden, evt. spise frokost sammen på havnen eller 

travet tur, kører vi sammen sydover mod Sæby ad mindre kendte veje. Tidspunkt for 

afgang aftaler vi deroppe. Vi vil bl.a. runde Ålbæk og Strandby, fisketrapperne ved 

Mariendal og Palmestranden i Frederikshavn.  Hans Ole  har planlagt turen, og vi er 

tilbage i Sæby kl. ca. 15.30.  

 

Fredag aften kl. 18 er der Grisefest på Lanternen i Sæby, Vestergade 33, 9300 

Sæby. Det foregår udendørs i deres gårdhave. Er vejret godt, kan vi gå langs stranden 

fra Hedebo (der er 2½ km) - ellers "snupper vi en bil". 

Lørdag d. 5. august mødes vi igen kl. 13.00 ved Hedebo Camping (P-pladsen foran)og kører 

vestpå gennem Jyske Ås. Vi er tilbage i Sæby igen ved 16 - 17 tiden. 

Der er mulighed for at bo på campingpladserne: Hedebo Camping eller Svalereden Camping. 

Begge ligger lige nord for Sæby. Hedebo har i forvejen en forkærlighed for motorcykler. Kig evt. på 

deres hjemmeside:  Hedebo Classic MC    

Jeg har boet på Hedebo de seneste år, og det er en fin campingplads. 

vh Dorthe Ullerup formand@senior-mc-danmark.dk Tlf. 24228673 

Notér mit tlf.nr., hvis du vil i kontakt med mig undervejs! 

Jeg glæder mig til vi ses! 

Skulle nogen i læsende stund have lyst at deltage, så giv mig hurtigt et kald - jeg er sikker på, det 

godt kan lade sig gøre. 

vh Dorthe 

Tlf. 24228673 

  

http://www.lanternen.eu/
http://www.hedebocamping.dk/pages/webside.asp?articleguid=107723&languid=1&menuGuid=72649
https://svaleredencamping.dk/
http://www.hedebocamping.dk/pages/webside.asp?articleguid=107723&languid=1&menuGuid=72649
mailto:formand@senior-mc-danmark.dk


 

Madpakketur til Energimuseet  søndag d. 20. august 2017 

Smør dig en madpakke og nyd den i gode venners lag! 

 

 

 

 

 

 

Energimuseet ligger Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro 

Der er åbent fra kl. 10 - 16. 

Entre koster pr. person ved gruppe på ti 90 kr. Ellers er det 110 kr. pr. person. Er man over 70 dog 

kun 90 kr pr. person. 

 

Vi mødes på Parkeringspladsen ved Energimuseet kl. 12.  

Der er mulighed for at sidde og nyde sin medbragte mad på museets område. Vi finder et sted! 

 

Du behøver ikke at tilmelde dig - kom blot frisk! 

 

 

 

 

 

 

Med energihilsen fra  

Dorthe - tlf. 24228673 

 

  



Senior MC arrangementer  og andre ture resten af 2017 

27. juli  Søby Brunkulslejer 

30. juli  Karoline 

3. - 6. august Besøg af Senior MC Norge, avd. Øst 

19. august  Fællestur Roskilde Havn, William 

20. august  Madpakketur Energimuseet 

27. august  Karoline 

31. august  Søby Brunkulslejer 

16. september Fællestur Roskilde Havn, William 

22. - 24. september Efterårstræf, Lejrgården, Dollerup 

24. september Karoline 

28. september Søby Brunkulslejer 

29. oktober  Karoline 

 

 

Og start af 2018 

2. - 4. februar  Vintertræf Kjelsø Lejren, Bøgedal 4, 8643 Ans 

  

 

 

 



Dette dejlige skriv, jeg vi modtaget fra 780-58 Kirsten Bøgh Fuglø  

Du danske sommer jeg elsker dig… 

…var sangen jeg havde på hjernen da jeg, i silende regn, forlod Askov med kurs mod Kirke Hvalsø 

og med telt og sovepose i bagagen. Det var ligesom lidt nødvendigt at huske på den sang, for det var 

da det eneste, der på det tidspunkt mindede mig om at det var netop et sommertræf jeg var på vej til. 

Det er jo sådan, at det danske vejr, især den våde udgave af det, ofte kommer vestfra, så en stor del 

af vejen østover fulgtes jeg med regnvejret – og fornøjelsen ved det følgeskab må udelukkende have 

været på regnvejrets side. OK, indrømmet, det findes næsten ikke noget vejr der ikke er mc-vejr, men 

tørvejr er nu engang sjovere end regnvejr. Heldigvis vandt jeg – foreløbigt, i hvert fald – kapløbet 

med regnen et eller andet sted mellem Odense og Nyborg. Det viste sig at der var kilometer nok 

tilbage til, at mit tøj var tørt da jeg kom frem. Da Stjasser ankom kort efter kunne vi konstatere, at jeg 

ikke var den eneste, der var glad for regntætte køredragter. Stjassers jakke var så vandtæt, at han 

havde samlet sig et helt lille vandreservoir i lommen, hvilket han opdagede ved, at der løb vand ud af 

lommen, da han havde bukket sig ned. 

”Så er der aftensmad,” blev der råbt. Og det var jo ikke så galt endda, for jeg var faktisk blevet sulten. 

Men livet er fuld af valg, og der hang truende, sorte skyer mod vest, jeg satsede på at jeg kunne nå 

både at spise og slå telt op i tørvejr. Så er det jo rart, at der er rigtig fin service på klubbens træf, der 

er andre der vasker op for en, så jeg slugte min aftensmad så hurtigt som jeg kunne tillade mig uden 

at være alt for uhøflig, og så var det ellers bare ud at slå teltet op inden regnen kom. Der var godt nok 

ledige sengepladser inden døre, men som gammel FDFer har man vel sin stolthed: har man meldt 

sig til at sove udendørs, ja så sover man udendørs! Vores telt er lille og let og tager ikke mange 

minutter at slå op. Og efter yderligere et par minutter var luftmadras, sovepose og hovedpude også 

på plads, og det var tid til at tage det obligatoriske billede at sende til Eli – for heller ikke denne gang 

passede det med, at vi begge to kunne deltage i hele træffet. Mens jeg tog billedet kom de første 

dråber. Og det varede ikke længe før det øsede ned. 

Heldigvis skal der betydeligt mere end en smule regnvejr til at lægge en dæmper på snakken og den 

gode stemning, når Senior MC holder træf og Tove er bonpusher. Snakken gik livligt, der blev danset 

og inden vi vidste af det, var der en der var klar til at blive fulgt ”til køjs” – før det var blevet mørkt. Og 

mørkt blev det også indendøre, der skulle nemlig gå et stykke tid, før nogen fandt ud af at der faktisk 

var en tredje mulighed ud over pizzeria-belysning eller fyrfadslys. Hvornår sidste motorcyklist sagde 

godnat, ved jeg ikke, for jeg hører ikke til natteravnene. Men det var opholdsvejr da jeg, ved 

lommelygtens skær, gik ud i teltet. Opholdsvejr var det dog ikke hele natten, for jeg vågnede på et 

tidspunkt mens det endnu var mørkt og tænkte på om det måske alligevel ville vise sig at det havde 

været en god ide at sove inden døre, men jeg faldt i søvn igen og vågnede i et dejligt, tørt telt. Så 

heldig var det dog ikke alle der var, men det skyldtes vist mere noget med en lynlås der ikke var 

blevet lynet helt… 

Lørdagens første højdepunkt var køreturen, som William havde planlagt. En rigtigt flot og hyggelig tur 

rundt i det bakkede, sjællandske landskab, et område jeg i hvert fald ikke har besøgt så ofte. Første 

stop var ved Tadre Mølle, hvor vi var mange, der gik en tur i deres krydderhave, hvor urterne var 

inddelt i bede alt efter hvilken medicinsk virkning de havde. Andet og sidste stop var ved Maglesø, 

med flot udsigt over søen og i et landskab, der godt kunne minde om noget fra en af vores mere 

bjergrige nabolande. Som nævnt, en rigtigt fin tur med masser af bakker og sving og gennem smukt 

landskab og hyggelige byer – og så i strålende solskin.  

Da vi kom tilbage til Lerbjergcentret blev vi mødt af duften af Brunos nybagte kringle, der blev 

serveret i overdådige stykker og med remonce i så luksuriøse mængder, at det ligefrem løb ned ad 



hænderne mens jeg spiste. Det er længe siden jeg har fået så lækker og velsmagende en kringle! 

Det må siges at være dagens højdepunkt nummer to. 

Næste højdepunkt på denne dejlige sommerlørdag indtraf da Boris, vores yngste afkom, og den 

eneste af vores tre børn der har mc-kørekort, ankom til centret sammen med kæresten og dennes 

datter. Ingen af dem er endnu i nærheden af senior-mc-alder, men det er jo kun et spørgsmål om tid. 

Nogenlunde samtidigt blev træffets festmiddag annonceret klar til indtagelse, det må siges at være 

dagens fjerde højdepunkt – og der var rigeligt af alt vist især sovs. Desserten, god gammeldags 

regnbueis, vakte undren hos festmiddagens yngste deltager, vores bonusbarnebarn Sigrid på 5 år 

udbrød: ”Tre slags is? Chokolade, jordbær og hvid? Så kan man jo ikke vælge.” Men alle tre farver 

røg ned med stor appetit, hele tre portioner blev det vist til, sammen med adskillige vafler, som Linda 

lokkede i hende. 

Efter middagen var det tid til at ”bese” Lerbjergcentret sammen med junior og familie, og mens vi 

gjord det indtraf det, der for mig var træffets ultimative højdepunkt: Eli ankom på vores hyggelige 

veteran BMW. Køreturen havde givet Eli god appetit og sammen med junior fik han sat resten af 

kalvestegen og kartoflerne til livs, men selv om Eli gjorde, hvad han kunne, var der stadigvæk litervis 

af sovs tilbage. Tiden går hurtigt i gode menneskers selskab, og inden vi vidste af det, var det tid til at 

krybe til køjs, vi skulle jo gerne være friske til morgendagens hjemtur. Gentagne gange i løbet af 

aftenen var blevet Eli spurgt om det da kunne betale sig at køre hele den lange vej fra Syddanmark, 

blot for en middag og en nat i et lille bitte telt. Men hvornår er det blevet sådan blandt mc-ister, at det 

skal kunne betale sig at køre en tur? Omvendt kunne man sige at det vel altid kan betale sig, det 

afhænger blot af, hvad udbytte man ønsker sig af turen. Eller som Eli selv sagde: ”Med det selskab 

jeg kommer over til, kan det altid betale sig.” 

Målt i herlighedsværdi har dette træf så rigeligt kunnet betale sig, og jeg ser frem til mange flere 

hyggelige træf rundt omkring i vores lille, smukke land og sammen med Senior MC Danmark. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sydhavsøerne kalder 

Den 25 – 28 maj 2017 havde Inga & Svend Erik kaldt til forlænget weekend på MC Camp 

Sydhavsøerne. 

Jeg kunne godt mærke på Lene, at det var noget hun gerne ville, men nu var vi jo over 

tilmeldingsfristen. Da den så blev forlænget med en uge, slog vi til.  

Godt nok, men nu skulle jeg jo lige finde ud af, hvor det var henne. Adressen var der, så frem med 

Google Earth, koordinaterne blev fundet og plokket ind på Miss. Garmin, så vi kunne være 

nogenlunde sikre på at komme samme sted hen som de andre. 

Tøjet blev pakket, teltet fundet frem, madpakke smurt, alt stavlet op på cyklerne, så var vi klar til at 

tage af sted  Vi valgte at tage motorvejen der ned, (så skulle vi ikke slet så tidligt op )  

 

Vi var ret spændte på at se MC Campen. Vi havde heller aldrig været på Lolland/Falster før. Var der 

kun endeløse marker med roer, og hvad var det for en egn, vi skulle til? Ifølge medierne en af landets 

fattigste udkanter med kommuner befolket af arbejdsløse og pensionister. Jo, vi var meget spændte i 

det hele taget. Men da vi nærmede os, blev vi faktisk positivt overraskede over, så fint der er med 

flere broer og flot natur. 

 

Lille kaffestop inden Lolland 

Da vi kom til MC Camp Sydhavsøerne, der ligger laaaangt ude ”in the middle of nowhere”, tegnede 

det også godt fra starten. Inga og Svend Erik havde allerede installeret sig med telt, bord og stole. 

Der var endda sat strøm til køleboksen  

De gode folk fra Karrebæksminde havde gjort et godt forarbejde med planlægning, skal jeg love for. 

Torsdag aften blev der grillet pølser til den store guldmedalje, og Inga trakterede os med sin ”næsten 

hjemmelavede” kartoffelsalat. Alt dette for sølle 25 kr. pr. næse – det var ikke så ringe! 

 



Jeg sov frygtelig dårligt den første nat, og jeg var klar til at køre hjem igen om fredagen. Men det ville 

Lene jo ikke gå med til. Og heldigvis for det, for sikken masse oplevelser vi så var gået glip af. 

Det var jo fredag, vi skulle på tur til Femø. Vi var alle klar til afgang. Men ak, Svend Eriks motorcykel 

nægtede at starte. Det viste sig at batteriet var helt fladt. 

Hans Jørgen Boesen, som Ejlif har lokket til at blive medlem, måtte træde til som ”førerhund”. Noget 

af en ilddåb, da det vistnok ikke var mange dage siden, MC og MC-kørekortet var blevet erhvervet. 

Men det blev klaret i fin stil. Mens vi holdt og ventede på færgen, kom Svend Erik og Inga ræsende. 

Campingfatter havde til hjulpet med startkabler. 

Sejladsen foregik roligt mellem alle øerne, og vi sad og slappede af på soldækket, og sol var der 

masser af. Så det må være derfor, de kalder det Sydhavsøerne. 

   

Færgen til Femø 

Vejene på Femø er ikke meget bredere end cykelstier, og man skulle holde tungen lige i munden. 

Svend Erik havde bestilt bord på Femø Kro. Det lød ikke af så meget, men jøsses, hvor blev vi mætte 

af de kæmpe æggekager, der blev sat foran os. Derfor var vi heller ikke særlig sultne, da vi skulle 

spise aftensmad på campen. Men stegt flæsk og nye kartofler garneret med en halv liter persillesovs, 

det var svært at modstå. Det kunne vi så heller ikke, men uden noget at skylle ned med var det nok 

ikke gået. Det var så heldigt, at Ejlif havde købt lidt for stort ind af øl….så han kom og satte to kasser 

på bordet. Værsgo og ta’ - Mange tak for det  

Lørdag kørte Lis videre til en familiefest. Der med blev der en hytte ledig. Vi tænkte noget på at leje 

den for den sidste overnatning. Det kostede jo kun 200 kr. oveni den alm. pris – det kan de fleste vel 

overkomme at hoste op med. Men efter at have sovet bedre natten til lørdag, endte vi med at tage til 

takke med vores gode gamle Fjällräven telt, som alligevel stod klar, lige til at kravle ind i. 

Det skal lige siges, jeg er ved at være for gammel til tunnelteltgang (I ved ned på alle fire ), tre 

lynlåse, to-tre gange ud til træerne om natten   og samme fremgangs måde ind igen. Nå, Lene har 

valgt det  



 

Lene med telt og sovekammerben, gør klar til tunnelteltgang  

Lørdag kørte vi en dejlig tur rundt på Lolland og Falster. Peter Nissen ville køre hjem lørdag efter 

fællesturen. Men han havde åbenbart lidt hjemve og var for hurtig til at komme ud af røret. Tegnebog 

og telefon lå bare ovenpå bagagen, og i det første skarpe sving strøg tegnebogen. Det blev først 

opdaget ved betalingsanlægget før Storebæltsbroen. Der blev ringet, og en storstilet eftersøgning 

blev sat i værk. Per kørte af sted på sin mc for at lede. Han har vist aldrig tidligere kørt så langsomt. 

Fire af tøserne gik samtidig og ledte langs vejen. Lene sled faktisk et par sandaler op på turen, og de 

var endda kun ca. ti år gamle, hun er mig sgu et dyrt bekendtskab.  

Men ingen tegnebog blev fundet. Det skyldtes, at en betjent allerede havde fundet den, og Peter fik 

nogle ekstra kilometer på tælleren, da han måtte en tur til Køge samme aften for at afhente 

tegnebogen. Men det var nu heldigt, når det skulle være. 

 

Om aftenen var det meningen, at vi selv skulle have grillet. Men campingfatter havde spurgt Svend 

Erik, om vi kunne tænke os at hjælpe med at spise en grillstegt gris med diverse tilbehør. Det havde 

vi sådan set slet ikke noget imod, og så var svinet jo ikke død forgæves. Der kom flere kendte på 

besøg – både for at spise med, men sikkert mest fordi, de gerne ville mødes med andre skønne 

mennesker fra klubben  

Jeg vil lige nævne, at også alle vores medlemmer fra Lolland med ægtefæller var på besøg, mens vi 

var der. Det kan man da kalde en massiv opbakning. 

Apropos opbakning, så var der stor deltagelse i arrangementet. Pladsen er dejlig, vejret var godt, 

selskabet behageligt. 

Rigtig mange tak for en dejlig tur, så Inga & Svend Erik, skulle I komme i tanke om at arrangere en 

tur igen, så venter vi ikke med at tilmelde os, til fristen bliver forlænget  

 

253-53 Jens Ove 



 

MC Campingpladser i Danmark – lidt skjult reklame til gavn for klubbens medlemmer  

Nogle af jer har sikkert på et tidspunkt haft en fornemmelse af at blive afvist på en campingplads, bare fordi I 

kom på motorcykel. Det var vel sådanne oplevelser, der blev startskuddet til deciderede MC-campingpladser 

rundt omkring i Europa, hvor bilerne til gengæld måtte blive udenfor. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, et af 

de første steder af den art var Motorcamping d’n Toerstop i Holland, der åbnede i 1984. I Danmark åbnede MC 

Touring Camp på Djursland omkring 1990. Senere kom MC Camp Fyn til, og endelig kom MC Camp 

Sydhavsøerne på Lolland. Det er sidstnævnte, jeg vil fortælle om her. 

Pladsen ligger helt ude på landet, hvor der er fred og ro. For 

dem, der ikke tidligere har været på disse kanter, kan jeg kun 

sige, at Lolland er meget mere end endeløse roemarker. 

Jan fra MC Camp’en fortæller, at de ynder at sige, de er 

placeret – ikke i ”Udkants-” men i ”Guldkants Danmark”. 

MC Camp Sydhavsøerne er dog centralt placeret til ture 

gennem idylliske landskaber med rigtig mange gode 

køreveje både på Lolland, Falster og diverse mindre øer, 

som bl.a. kan byde på mange små havne med atmosfære, 

mange smukke herregårde/godser, ”Middelalder Centeret” 

og ”World Climate Center”. Her til kommer selvfølgelig de 

mere kendte attraktioner Knuthenborg Safaripark, MC-

Museet i Stubbekøbing og Marielyst, der giver associationer 

til Balaton søen i Ungarn og andre steder under sydlige 

himmelstrøg. Der afgår færger til Tyskland fra hhv. Rødby 

og Gedser, så der er også muligheder for lidt grænsehandel. 

 

Der afholdes tre årlige træf på pladsen: Pinsetræf, ”Heels on 

Wheels”, som er et dametræf. Endelig er der et 

”Stegebenstræf” i slutningen af august. 

Kaffen koster gratis hver torsdag fra påske til uge 42. Der er 

i øvrigt sæson afslutning for alle på MC om søndagen i uge 

42. Dette sker samtidig med fælles vinterlukning af MC-

museet i Stubbekøbing. 

 

Om selve pladsen kan jeg fortælle, at der er gode flade græsarealer til opsætning af telte. Der er også tre hytter 

(uden el) med to senge i hver, og der er planlagt opførelse af yderligere 16 hytter i vinteren 2017/18. Prisen for 

overnatning koster 75 kr. pr. pers/døgn. Vælger man at sove i en hytte, koster dette en merpris på 100 kr. pr. 

seng/døgn. Toilet- og badefaciliteterne er i top, og det skal nævnes, at der er rent og pænt alle steder. Se mere 

om åbningstider m.v. på www.mc-camping.dk 

 

Der kan købes morgenmad og dagens ret til rimelige priser på pladsen. En stor grill er desuden til fri 

afbenyttelse. Der er et godt stort opholdsrum med bar, men der er også mange borde og bænke fordelt over hele 

pladsen, hvor man kan sidde og nyde sin mad og livet som helhed. Værten er kreativ og åben for nye ideer – 

også i køkkenet. Man må gerne medbringe og nyde egne drikkevarer ude på pladsen, men opholder man sig i 

huset eller på den dejlige overdækkede træ-terrasse må man selvfølgelig købe i baren. Øl-priserne i baren er 

lige i overkanten. Bortset fra det har jeg kun positivt at sige om MC Camp Sydhavsøerne. Her bliver man taget 

godt imod, og det er et rart og fortrinligt overnatningssted, hvis man gerne vil udforske denne del af Danmark.  

 

Lene A. Kristensen 

678-53 

 

 

 

 

http://www.mc-camping.dk/


Kaffemøde ved Lene og Jens Ove 2. juli 2017 

 

Lene havde bagt boller og lavet dejlig kage til kaffemødet. 

Inden kaffen kørte vi en lille tur rundt i området Glyngøre og besøgte 

Salling Østergaard, der havde" åben borg" denne dag. Østergaard er en af de mindste borge i 

Danmark, fra middelalderen og havde en ganske lille gårdplads. Lene og Jens Ove havde været på 

besøg med rundvisning, og Lene fortalte fint om borgen. Bl.a. at den måske husede et spøgelse. Vi 

var spændte! - Det var et rigtig fint besøg, og på vej hjem rundede vi Glyngøre havn med frisk vind 

fra Salling Sund. Kaffen nød vi på deres terrasse, og en mindre byge gjorde intet. Tak for en dejlig 

eftermiddag og fint initiativ! 

vh Dorthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spøgelset?? 

Måske skulle man have 

studset lidt ved indgangen - 

men vi fandt da døren :o) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Senior MC DK på MC højskole i 

Borbjerg Mølle Kro 

 

I foråret blev jeg kontaktet af Esther Jensen, 

Borbjerg Mølle Kro. Hun ville høre, om nogen 

fra klubben ville komme og fortælle, hvem vi er 

på hendes MC højskole i juni måned. 

Det ville vi selvfølgelig gerne, og jeg lavede en aftale med Sus (600-59), at hun tog med, så vi var 2 

til at  "tegne og fortælle".  Onsdag aften d. 28. juni 2017 ankom vi til Esther Jensens højskole. Der var 

ca. 40 deltagere, og vi blev taget godt imod. Det var lige kommet hjem fra en tur til Toftum Bjerge - 

havde om formiddagen haft mc-gymnastik, oplæg af John de Summer-Brason om bl.a. besøg hos 

den største californiske MC-producent Zero Motorcycles, og vi skulle så på efter aftensmaden. 

Vi var i god tid og fik mulighed for at slå en 

sludder af med nogle af deltagerne over en kop øl 

i gårdhaven, inden vi skulle spise. Det var en god 

start. Vi spiste med og fik hakkebøf og nye 

kartofler og hjemmebagt roulade til dessert. 

Vi havde aftalt, at jeg tog mig af det mere 

faktuelle, og Sus fortalte om, hvordan et træf 

foregik. Jeg havde lavet PowerPoint show og 

hele "forestillingen" tog en lille time. 

Det gik fint - Jeg havde medbragt nogle SeniorNyt, de kunne kigge i og havde visitkort og nogle 

træfmærker med også, som de kunne tage med sig - og det gjorde de også. 

Sus var god til at fortælle på sit charmerende morsingbomål, og der blev grinet af flere af Sus' gode 

vendinger. 

Deltagerne var mellem knap 40 og op til lidt over 70 år. Jeg tror dog ikke, at de bliver nogle af vore 

kommende medlemmer, men lad os se ad. Der var en god stemning og spørgelysten var stor. De 

undrede sig bl.a. over, at vi ikke lavede nogle flere fællesture her og i udlandet, i stedet for træf, og vi 

gjorde rede for, hvordan klubben fungerede, så godt vi kunne. 

Det var nok ikke rigtig vores målgruppe - men uanset, så fik de en god orientering med billeder og 

snak om klubben. Nu ved de da, hvem vi er. 

Tak for hjælpen Sus! 

vh Dorthe 

 

. 

 

 

 



 

 

Noget om muligheder 

Vi bliver alle ældre, og hvis jeg kigger på kassererens liste over 

medlemmer, der står i kronologisk rækkefølge, så kan jeg se, at 

man selv rykker længere og længere opad. Selvom jeg på et 

tidspunkt valgte at få mit eget medlemsnummer, så ændrer det 

ikke på de to sidste tal, der er fødselsåret. 

Vi har gennem årene måttet sige farvel til mange medlemmer i 

klubben. Nogle syntes måske ikke, klubben var noget for dem 

mere. Fred med det.  

Nogle havde måske, som vores tidligere formand Helge Pedersen 

udtrykte det, ”kørt igennem deres uigenkaldeligt sidste sving”. 

Andre har haft nok ”hår på brystet” til at erkende at, nu kunne de 

ikke køre på motorcykel mere. Men uanset, så gør det lidt ondt hver gang, vi må sige farvel til nogle 

medlemmer. 

Men hvad nu, hvis hende eller ham der hjemme ikke længere, måske af helbredsmæssige årsager, deler glæden 

ved at køre på motorcykel? Skal man så vælge at melde sig ud med fare for at miste kontakten til 

klubkammeraterne? 

Og hvad nu, hvis man kun kan holde til at køre små ture? Skal man så også melde sig ud? 

NEJ – for der er andre muligheder! 
Jeg vil slå fast, at vi selvfølgelig kommer på motorcykel til forårstræf, sommertræf 

og efterårstræf, fordi det er en motorcykelklub! 

Men for at deltage i den årlige generalforsamling, er det tilladt at komme i bil, men 

selvfølgelig ikke blive til hele træffet. Men det har også altid været således, at man 

godt kan kigge forbi til et lille besøg – også i bil. 

Endelig har vi jo vores vintermøde, hvor man selv vælger, hvilket transportmiddel, 

man vil benytte. Her kan man måske også lokke konen/manden med. Det er en 

kæmpe chance – grib den  

Jeg vil håbe, at dette har givet jer lidt at tænke over, og at vi kommer til at se rigtig 

mange af jer til ALLE træffene fremover. 

HUSK vintermødet d. 2. – 4. februar 2018 i ”Kjelsølejren” i Midtjylland.  

Der kommer mere info i næste blad og på hjemmesiden, når efterårstræffet er afholdt. 

Hilsen Lene K.  

Medlemsnr. 678-53 

 

 

 

 

 

 

 



 

William succes med sine ture 

Jeg kan læse, at dem der deltager i Williams ture har nogle gode oplevelser. De ses på Facebook 

med hilsener og billeder. 

 

Her er fra turen lørdag d. 20. maj 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Og neden under et fra august 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er stadig mulighed for at komme med på tur den 19.8 og d. 16.9  2017 

Tak til jer, der laver ture og arrangementer for klubben! 

vh Dorthe                                                                                            

 



 

 

Kort fra mødet på Sommertræffet 10. juni 2017 

Bestyrelsen besluttede at ændre mødeformen, så mødet ved efterårs- 

træffet holdes via mailkorrespondance i stedet for som nu, hvor man afholder 

et "rigtigt" møde. Mange ønskede mere tid med medlemmerne, når man var til træf. 

I første omgange som en prøve. Møder ved Forårstræf, Sommer- og det store bestyrelsesmøde i februar 

måned fortsætter uændret, og er der behov, så holder man selvfølgelig møde. 

Der vil stadig til hvert møde være status på økonomien. 

Der bliver justeret lidt på indkøbslisterne - god kvalitet sodavand. 

Status på træf: 

Efterår 2017, Lejrgården i Dollerup – Arr. Torben W., William, Peter N og Dorthe U. 

Vinter 2018, Kjelsølejren ved Ans – Arr. Margrethe, Jønne, Kaj, Jens O. og Lene. 

Forår-2018, Pedersborg v/Sorø – Arr. efterlyses! 

Sommer-2018, Jegindø – Arr. efterlyses! 

Efterår-2018, Egeruplejren v/Skælskør – Arr. Inga, Svend Erik, Bruno, Ejlif og Irene 

 

Klubben har pr. 18.6.17  130 medlemmer og der er 274 med i Facebook gruppen. 

Det meldes ud, at rettidig betaling til næste træf udløser en genstand. Det vil evt. ske igen, men hvornår skal 

være en overraskelse 

PS! - Pr. 23.7.17 har klubben 136 medlemmer og der er 285 medlemmer i FB gruppen 

vh Dorthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nyt fra kassereren 
 

Da jeg til sidste blad endnu ikke havde modtaget alle bilag vedr. forårstræffet, var der ikke nogen opgørelse 

med. Jeg kan nu fortælle, at træffet gav et underskud på 11.674,72 kr. MEN, hvis man fratrækker de 150 kr. 

rabat på træfgebyret pr. deltager (i alt 8.400 kr.), så har det ”kun” givet et minus på 54,58 pr. deltager, eller 

samlet 3.274,72 kr. 

Og, hvad har vi så fået ud af at give så stor en rabat på træfgebyret? Jo, vi endte ud med at være 60 tilmeldte 

deltagere – her af mange af vore nyeste medlemmer, og vi skal 5-6 år tilbage for at finde tilsvarende tilslutning 

til et forårstræf og klubbens generalforsamling. Udover at nedbringe klubbens formue til gavn for 

medlemmerne, var formålet nemlig også at lokke nogle flere til at deltage. Bonsalget var 121,33 pr. deltager i 

gennemsnit. 

 

Jeg har lidt flere tal til jer. 

Klubbens 34. Internationale sommertræf kunne kun præstere 48 deltagere. Her af tre udenlandske. 

Derfor kan det ikke overraske nogen, at også dette træf har givet underskud, nemlig på 4.131,32 kr. 

Hyttelejen er jo som regel den samme uanset, hvor mange vi er. Der blev solgt boner for 132,50 pr. deltager i 

gennemsnit. 

 

Hvorfor nu denne snak om bonsalg pr. deltager? 

Jo, vi vil gerne have noget omsætning i baren, fordi det er med til at bære træffets økonomi. Samtidig er vi jo 

ikke ude på at give folk problemer, så der bliver nu også indkøbt alkoholfrie øl til vores træf. Det giver frihed til 

at snuppe sådan en til frokosten lørdag og alligevel deltage i fællesturen. 

 

 

I har været rigtig flinke til at tilmelde jer til den fastsatte tid til de sidste to træf. Mange tak for det! 

Der var lige et par stykker, som formanden og jeg ”vred armen om på” efter deadline. Vi havde glemt 

strikketøjet, og noget skulle vi jo have tiden til at gå med, da vi deltog i Svend Eriks gode 

arrangement på Lolland .  

 

Vores formand er i øvrigt fuld af gode ideer – se bare her, hvad hun nu har fundet på: 

 

Alle, der tilmelder sig efterårstræffet inden deadline d. 1. september, får en genstand ved ankomst til 

træffet! 

 

Arrangørerne bliver glade, kassereren bliver glad, og det gør I forhåbentlig også selv – Det er jo en ren ”Win-

Win”. 

 

Pris i telt 350 kr. / pris indendørs 450 kr.  

 

Hilsen Lene K. 
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Nye medlemmer siden seneste 
SeniorNyt  

Nye siden seneste SeniorNyt Udmeldte siden 
seneste Senior Nyt 

820-51 
Irene Malchow 
Gl. Landevej 3 
4891 Toreby L. 
28919086 
ima1951@hotmail.dk 

 

753-51  (geninmeldt) 
Bjørn Garby 
Grantofteparken 292 
2750 Ballerup 
41111882 

b@gaby.dk 

 

824-41 
Hans Jørgen Boesen  
Torebyvej 22 
4891 Toreby L 
27518660 
soeibgaard@hotmail.com 
 

825-73 
Thomas Laursen 
Lærkegade 11 
7673 Harboøre 
21157271 
thomaslaursen@yahoo.dk 

 

 

826-57 
Steen Jeberg 
Farum Hovedgade 82 G 1. tv 
3520 Farum 
53549676 
steenjeberg@gmail.com 
 

827-56 
Jan Nielsen 
Åvej 13 
4130 Viby Sjælland 
51269517 
nielsen.13@mail.dk 

 

 

827-59 
Eva Nielsen 
Åvej 13 
4130 Viby Sjælland 
40540522 

nielsen.13@gmail.dk 
 

828-54 
Jan Jensen 
Nordvangen 14 
7120 Vejle Ø 
40980810 
nordvangen14@stofanet.dk 

 

829-61 
Hans Andersen 
Søledsvej 24 B 
4684 Holmegaard 
21241468 
hagiandersen@gmail.com 
 

830-50 
Anders Johnsen 
Vangs Alle 13 
2500 Valby 
50429056 
anders.johnsen@hotmail.com 

 

831-54 
Jens Lütgen 
Hemmerslev 18 
5471 Søndersø 
61273054 
kjlut@hotmail.com 

 

832-58 
Finn Myrup Fredsgård 
Demetervej 11 
9210 Aalborg SØ 
27791530 
finn@fredsgaard.com 

 

 

833-54 
Karsten Schack 
Markvænget 20 
2791 Dragør 
51237871 
Jette.karsten@gmail.com 
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Træfsteder og arrangører 2017 og 2018 

Efterårstræf 2017 Arrangører: 
Dollerup Lejrcenter William Jensen 
Hestbækvej 81 Peter Nissen 
Dollerup, 9640 Farsø Torben W. Nielsen 
22/9 - 24/9 2017 Dorthe Ullerup 
Tilm.frist 1.9.17 
 
Vintertræf 2018: Arrangører: 
Kjelsø Lejren  Lene og Jens Ove Kristensen 
Bøgedal 4  Margrethe og Jønne Kristiansen 
 8643 Ans  Kaj Kristiansen 
2/2 - 4/2 2018 
Tilm.frist 12.1.18 
 
Forårstræf 2018 Arrangører: 
Pedersborghytten Efterlyses!! 
Pedersborg Huse 19 
4180 Sorø 
20/4-22/4 2018 
Tilm.frist 30.3.18 
 
Sommertræf 2018 Arrangører: 
Jegindølejren Efterlyses!! 
Kongevejen 86 
7790 Thyholmf 
8/6-10/6 2018 
Tilm.frist 18.5.18 
 
Efterårstræf 2018 Arrangører: 
Egeruphytten Inga og Sv.Erik Albrechtsen 
Egerupvej 49  Bruno Pedersen 
4230 Skælskør Irene Malchow og Ejlif Andersen 
21/9-23/9 2018 
Tilm.frist 31.8.18 
 
Efterårstræffet bliver en slags Oktoberfest! 
  



OPSLAGSTAVLEN 

 

 

 

                                                                            1. september 2017  
                                                               er seneste tilmelding  
                                                                til Efterårstræffet! 
Klubbens konto nr:  
4424-0010352118 
Danske Bank 
MobilePay nr.: 27931161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     "Præmie" til dem, der  

       tilmelder sig Efterårstræffet  

                til tiden! 

 

 

 

                                                                                                    Vi er nu 136 medlemmer 

                                                                                   

                                                                                 Facebook gruppen er på 285 

  

 

Køb effekter på 

Hjemmesiden og få 

dem sendt til din 

adresse! 

 



  

 

Det er både fascinerende og sjovt at køre motorcykel i en gruppe, men 

det er bestemt ikke ufarligt. Det er derfor vigtigt at vi følger nogle få 

enkelte retningslinier,  både for egen og andres sikkerhed. 

 

Indtag en zig-zag formation under kørslen, ved skiftevis at vælge 

vognbanens venstre og højre side. (se ill. til venstre) Dette giver er større 

synsfelt og bremselængde - og et bedre og større udsyn over alle de andre 

MC'er i kolonnen. Desuden får det gruppen til at syne af mere for de 

øvrige trafikanter - vi bliver til en kolonne - som de i højere grad vil 

respektere. Det skal de også i flg. færdselsloven, der taler om fri passage 

for kolonner og sluttede optog. 

 

Overdriv din placering i formationen lidt. Foruden øget 

bremselængde efterlader det heller ikke nogen tvivl hos de andre MC'er 

om du er venstre- eller højremand. Hvis der bliver et hul i kolonnen, kører 

den bagved kørende MC frem og lukker hullet! I praksis betyder det, hvis 

der opstår et hul i venstre side, at hele venstre række kører en plads frem! 

Afstanden afhænger af farten og især forholdene. Oftest vil det passe med 

en afstand på mindst 1 sekund, hvilket svarer til godt 15 meter ved 60 

km/t. 

 

Når man skal standse, f.eks. ved en vejudmunding, et kryds eller andet, 

klapper man zig-zag formationen sammen, ved at højremanden kører op 

på siden af venstremanden. Derved bliver kolonnen kortere, og deltagerne 

får bedre udsyn og orienteringsmuligheder. Desuden bliver det lettere for 

gruppen at komme i gang igen og komme samlet over en krydset vej. I 

nogle tilfælde kan man vælge at lade hjælpekørere lukke af, 

så der er fri passage i samtlige kryds. Dette aftales inden afgang, og 

den turansvarlige meddeler alle, om der lukkes eller ej. 

 

Man skal holde øje med de, man har bag sig. Kan man ikke se dem, 

standser man. Hvis det er i forbindelse med, at kolonnen 

svinger, standser man, sådan at de efterfølgende kan se hvor, der blev 

svinget. 

 

Jernbane signaler og udrykningskøretøjer skal 

respekteres. 

 

Forrest i gruppen/kolonnen kører en "stifinder" fra arrangør-gruppen. 

Han vil holde et jævnt lavt tempo. Passer din MC ikke til dette jævne 

tempo, så placér dig længere nede i rækken, da tempoet bagude varierer 

en del. Dette betyder til gengæld at man skal være ekstra opmærksom 

på sine medkørere. Er du ikke fortrolig med kolonnekørsel, så vælg en 

plads fremme i rækken. 

Hold altid din plads i kolonnen under kørsel. Får du lyst til 

at skifte plads, så gør det under en pause, som der vil være 

mange af. Bagerst kører en opsamler, som 

hjælper hvis nogen får problemer. 

  

MC-Kolonnekørsel 



 

 

 

 

     Sus - medlem nr. 600-59 

      Af Dorthe Ullerup 

 

 

Ingen er i tvivl, om Sus er med til et træf eller ej! For er hun med, så undgår man ikke at høre hendes 

glade grin og snak på et klingende morsingbomål!  Sus befinder sig som regel der, hvor der bliver talt 

meget - og grinet meget. Hun er god for en kvik bemærkning og siger tingene ligeud. 

Jeg tog op til Nykøbing Mors den 14. juni 2017 og besøgte hende for at finde ud af, hvad der også 

var bag visiret af denne glade morsingbo. Jeg blev budt velkommen - også af deres vimsende trinde 

labrador. 

Jeg havde nu også et andet ærinde hos hende, for Sus og jeg skulle 14 dage senere til Borberg 

Mølle Kro og fortælle om vores klub på Esther Jensens MC højskole. 

Med fra starten 

Vi startede med en MC snak og her fortalte Sus, at hun tog MC kørekort i 2003. Hun fortalte at hun i 

forvejen kendte mange, som kørte MC. For i en alder af 15, fandt hendes hjerteveninde en kæreste 

som var med i MC Stompers, Thisted.  

Familie 

Men forinden at køre MC fik Sus kørekort til bil, da hun blev 

18. Hun var herefter ikke så meget sammen med sine MC 

venner. Hun fik sit første barn som 20 årig og blev, som 

mange andre, godt optaget af familie og de gøremål, der 

følger med.  

MC kørekort 

Kort før sin 40 års fødselsdag gav hun familien besked om, at 

hun ønskede sig et kørekort til MC i fødselsdagsgave. Hun 

fortalte, at hendes mand Poul Erik var taget på jagt ture i 

Sverige igennem mange år. Han plejede at komme hjem til 

"frikadellen", som hun sagde, men da han i august 2003 

kom ind ad døren, fløj Sus ud af døren - på vej til teori! 

Hun nåede lige at råbe til ham, at hun var ved at tage 

kørekort ..... og forventede, at han ville give hende det! 

Sus fortalte, at hun dengang allerede havde kigget på 

MC på nettet. Hun havde dårlig ryg og mente, at en 

Honda VT 500 shopper  var den rette for hende. Men 

den fik hun ondt i ryggen af at køre på.! Ved 

banekørselen, da hun tog kortet, havde hun kørt på en 

Bag visiret 



Honda CB 500, og hun var nu sikker på, at det var sådan en, hun skulle have! Hun fandt den på 

nettet og hentede den i Horsens 

Sus og Skive folkene 

Kendskab til klubben havde Sus fra bekendte fra Country Club i Skive. (bl.a. Brøns, Karin og Kurt, 

Brøner og Anette Villadsen).  

Sådan kom hendes MC karriere i gang, og hendes 

første træf var Sommertræf ved Remerstrand  i 2004. 

Her blev hun medlem af klubben.  

Dengang kendte hun ikke Elva  og Jørgen og Aage. Det 

kom hun til senere på et træf, hvor de var med. Aage 

skulle jo spille smart og sagde, efter at have kigget lidt 

på hendes fine Honda - ”Ja, den kan jo også godt 

vaskes der nede bag teleskoperne!” – ”Ja, så var vi sgu 

forlovet” grinede Sus. 

Sus fortalte fra et af sine første træ, at hun huskede, at der var en lille bakke, når man skulle køre 

derfra. Det var en af hendes første ture, og hun var lidt nervøs ved at skulle komme rigtigt derfra. 

Pludselig var der nogen der skreg: "Gi' den noget gas"!!!.  

"Jo, jeg er faldet godt i med klubben.  Jeg råber og skriger og laver noget spektakel"  

Sus fortalte videre, at hun bruger klubben til at "lade op" 

og at hun der møder meget omsorg. Hun oplever, at de 

fungerer, som om de har levet sammen et langt liv, og 

hun kommer jævnligt sammen med dem fra Skive.  

"Vi er falden i hak - vi hygger os sammen - og vi vil 

gerne ha en øl"!. 

Sus og Aage har kørt sammen i mange år. Sus fortalte, 

at hun i starten måske kørte lidt forsigtig, og en dag blev 

Aage så irriteret over den forsigtig snak, at han sagde, 

at han gerne ville følges med hende. Hun fortalte 

videre, at folk tror, at de har boet sammen og skændtes i 

mange år. Som oftest kører Aage først som førerhund - 

lige indtil han ikke kan finde vej længere - så er det Sus, 

der må tage over, så hun kan få en røvfuld, når hun ikke 

kan finde vej længere! Der er tale om kærlig mobning. 

Aage sørger altid for at få Sus med - og Elva er blevet 

hendes bedste veninde. 

"Det er som fisk uden vand -  hvis Aage og Elva og 

Jørgen ikke er med til træf, så er jeg der heller ikke". 

Sus synes, at klubben har mange gæve mennesker. Når hun kommer, så ved hun, at der står en hel 

flok med åbne arme og smiler. Der er en varme i klubben!  siger hun. 

Sus og Poul Erik holder af og til vildt aften mellem jul og nytår for nogle af dem fra Skive. De samles 

hos parret for at spise det, som Poul Erik møjsommeligt har døjet med at skyde - og så får Sus tømt 

sin fryser. Der er nemlig lang tid fra træf i september til træf februar! 



Sus har fået private venskaber i klubben, og de er enige om, at når de ikke kan køre mere –  ja så 

ses de jo bare uden MC!! 

Rygestop 

Det var også Aage, der fik Sus til at stoppe med at ryge. Han var stoppet først og pukkede på hende, 

når hun fortsat røg. Han blev ved... og efter træf på Trente Mølle, sagde hun til sig selv, at nu var det 

nu!!  Det er Aages fortjeneste, at hun ikke længere ryger. Men så begyndte Aage igen! Han var 

blevet for tyk og ville tabe sig - det gjorde han - og Sus kom sig ca. 20 kg! 

Så pukkede Sus på ham derefter - "Noget for noget, hvis venskab skal holdes" - og så stoppede han. 

" Nu snus'er han faneme sådan, at ingen gider kys ham mere"!!! udbrød hun grinende. 

Personen Sus 

Jeg spurgte Sus, hvordan andre ville betegne hende....  Hun havde lidt svært ved at komme i gang, 

men meget betegnende kom det alligevel: 

"Hun er ikke poleret, der er liv og en gang frisk humor. Hun er til stede og til rådighed - dårlig til at 

sige nej - hopper når nogen sir hop, hun indretter sig og sørger for, at alle har det godt". 

Og hun er en god Bedste! Der er 

rummelighed i familien. For tiden bor 2 af 

børnebørnene hos Sus og Poul Erik. 

Magnus på 9 år og Emilie på 18. Den ene 

har boet der knap et år og den anden 

knap ½ år.  

Sus og Poul Erik bor lækkert lige ud til 

Sallingsund, og hun havde forberedt en 

lækker frokost til mig, da jeg besøgte 

hende. Den sad vi og nød på deres 

skønne terrasse. "Jeg skal sku nok sørge 

for, at du ikke går sulten hjem"!! Det gjorde jeg heller ikke! 

En gang imellem har Sus brug for et pusterum, og så nyder hun at 

tage på træf og være sammen med vennerne. Hun taler et rygende 

morsingbo sprog - og det er hun er stolt over! Skiveklanen mopper 

hende af og til med det, men Sus er klar over, at det er fordi de er 

misundelige! Og når hun blir kaldt Morsinggøjser, er det jo ren 

jalousi, så det driver af dem, fortæller hun med et glimt i øjet. 

Sus er et skvaldrende sødt menneske, med omsorg og megen 

humor - og med et fantastisk charmerende sprog. 

Hun er uddannet sygehjælper efter den gamle uddannelse. Hun 

stoppede med det, da hun skulle have den yngste, fordi det ikke 

kunne passes ind med jobbet. Så åbnede hun en butik i Nykøbing, 

hvor hun solgte tøj til store piger - den hed "Tøj Cafeen", for 

kunderne fik altid kaffe, når de kom. Sus var selv på det tidspunkt 

en lidt stor pige. Hun blev fedmeopereret i 2010. 

Senere arbejdede hun på muslingefabrik, indtil hun var 42 år. Da 

måtte hun gå på pension, da ryggen var ødelagt. Hun havde fået 

svære ledforandringer i ryggen. Hun var ked af at skulle stoppe og 

fortalte, at hun  hylede i 3 måneder, fordi hun savnede sine 



arbejdskammerater. På et tidspunkt ønskede hun sig en symaskine og gav sig herefter til at sy 

patchwork og quiltede. Hun er nu godt infiltreret i dette og har været på tur med den interesse i både 

Frankrig og i USA hos Amish folket i 8 dage. Været i England - i Birmingham 8 gange på udstillinger 

og messer. Det er spændende, og det kan hun lide og går op i. Det nyeste, som hun skal til at lære 

om er at sy portrætter! Hun viste mig en spændende bog om det håndværk, som jeg ikke anede 

eksisterede! 

Hun griner, når hun kan se det sjove i, at hun kan lave larm og skælde ud, råbe og skrige - og 

samtidig sidde med små lapper og sy dem sammen. 

Sus begyndte også på denne tid at få børnebørn, og det hjalp gevaldigt på savnet af kollegaer, nu da 

hun ikke længere jobbede.  

Men det hele fungerer godt, sagde hun. Når hun er på træf, sover hun på feltseng, som hun har med 

på MC'en. "Og så har jeg tyk hoser, saks og plaster og hele hus apoteket med - Jow jow!  det hele er 

skam i orden"! 

Tak til dig Sus for en hyggelig og skæg 

eftermiddag og en god historie! 

Dorthe Ullerup 

 

 

 

 

 

Fra hyggelige stunder på træf 

 

 



         

        Seniornyt 
    Nr. 4   december    2017                                                      34. årgang 
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Formandens skriv 

Hej alle sammen! 

Som jeg skrev i mail d. 29. september, så ophører jeg fra 2018 med at redigere stof til et decideret 

blad. Derfor bliver dette SN nr. 4 2017 det sidste redigerede blad. Fremover er det på 

hjemmesiden, man skal hente oplysningerne. Jeg vil sende en mail rundt, når der er 

træfinvitationer, noget om generalforsamlingen og vigtige oplysninger i det hele taget, som 

medlemmerne skal vide. 

I dette nummer nederst på hver side skriver jeg, hvor på hjemmesiden de samme oplysninger 

ligger. Jeg tænker altid meget over at gøre tilgangen til dataene så nem som mulig og uden for 

mange "klik". Men nogle gange SKAL der flere klik til for at komme hen til stoffet - det hele kan 

ikke ligge "i forreste række". 

Jeg skriver til de 3 medlemmer, der ikke har PC, om de ikke har én i familien eller vennekredsen, 

der vil være så flink at give mig deres e-mail adresse. Så kan jeg ad den vej nå dem, når jeg 

udsender noget. Det må kunne lade sig gøre med lidt velvillighed. 

Jeg håber i hvert fald, at det kommer til at fungere, og at I vil gøre brug af de mange oplysninger, 

som ligger på hjemmesiden. 

Og hold jer endelig ikke tilbage med at sende mig historier fra jeres ture og andre oplevelser - de 

er med til at gøre siden "dynamisk", som det hedder i IT sprog - det betyder:  "ikke røvkedelig og 

det samme, som vi læste i sidste uge" 

Og ellers er sæsonen jo ved at være slut - for de fleste. Den har været lidt atypisk med regn og 

ustadigt vejr. Jeg synes dog, at der har været fin opbakning til arrangementerne på trods af vejret, 

og det vil jeg gerne rose jer for. Senior MC medlemmer stikker ikke op for bollemælk!!  

Mange nye medlemmer har haft lyst at deltage i træf, og mit indtryk er, at de er faldet godt til. Det 

er dejligt! Der er også i 2017 kommet mange nye - i skrivende stund 41! Det er super flot. Da jeg 

blev formand i 2014 tror jeg, at antallet var nede under 65, og i dag er vi 144 medlemmer. 

I samarbejde med bestyrelsen har jeg omfordelt nogle opgaver, og dette har medvirket til, at jeg 

godt vil stille op som formand i endnu en periode. Jeg er på valg til generalforsamlingen i april, og 

bliver jeg valgt, vil det blive min sidste periode. Så er I klar over det, allerede nu. 

Jeg har været med i bestyrelsen i 15 år, formand fra 2006 til 2009 og nu igen siden 2014 på en 

ekstraordinær generalforsamling. På det tidspunkt var der ingen, der ville være formand, og 

klubben var faktisk på vej til at lukke ned. Jeg blev overtalt, og klubben har heldigvis "overlevet" og 

fået mange nye medlemmer de seneste år. Det har heldigvis vist sig, at der ER basis for en senior 

MC klub!  Og jeg glæder mig til at tage hul på 2018 sæsonen sammen med jer! Men inden da skal 

vi lige holde Jul, og jeg vil hermed ønske jer alle en  

 

Glædelig Jul og et godt Nytår 

 

vh Dorthe 

 



Kom kom kom til Vintermøde … 

…der afholdes fra fredag d. 2/2 kl. 16.00 til søndag d. 4/2 efter morgenmaden i: 

 

 
Vi træfarrangører Kaj, Margrethe & Jønne, Jens Ove & Lene glæder os til at se jer 

 

Og vi vil i fællesskab sørge for, at der ikke kommer til at mangle hverken vådt eller tørt. 

 

Vi har et par    i ærmet  –  og måske en eller to bag øret 

HUSK, at det er tilladt at tage bilen, så er din ”bedre halvdel” ikke så glad for at køre på motorcykel, så er her 

alle tiders chance til at lade os møde hinanden 





– Kassereren vil helst, at I venter med at betale til efter Nytår, så vi får indbetalingerne med i det rigtige 

regnskabsår. 

 

 
Tilmelding skal ske senest d. 12. januar ved at indbetale beløbet til klubbens konto i Danske 

Bank 

Kontonr.:  Reg.nr. er 4424 – 001 03 52118  -  Eller det NYE MobilePay nr: 38750. 

Husk at skrive jeres medlemsnr. + hvad I betaler for, uanset hvordan I betaler. 

 

 
 
Se invitation under Klubben/Alt om næste træf og Klubben/Træfsteder  + den bliver sendt via mail 

til alle medlemmer 

Kjelsø 

Lejren 

Bøgedal 4 

8643 Ans 

56o  18.185 N 

9o  38.072 Ø 

Pris indendørs er 450 kr. pr. 
person. (Der SKAL benyttes 
lagner) 

Pris for de ”hard-core” i telt er kun 350 

kr. og så er det endda med mulighed 

for en lille forkølelse helt gratis! 



 

Forlænget weekend tur 

til Mc Camp Sydhavsøerne  
 
Fra torsdag den 24. til den 27. maj 2018 

 
 

Der kan lejes hytte, den skal man selv bestille. 

Der kan købes morgenmad. 

 

 

Fredag formiddag er der en tur til  Krenkerup bryggeri. 

Pris pr. Person er 125 kr. For rundvisning og 2+20 cl øl. 

Lørdag kører vi tur. 

 

Fredag aften er der stegt flæsk og persillesovs  

( ca. 100 kr ) 

Torsdag og Lørdag aften evt. Grill. 

 

Tilmelding : senest den 16/5  2018 t/Svend Erik 

 

 

 

Senior Mc Danmark  

Hilsen Svend Erik og Inga  

Tlf. 20147693 

Mail adr.  sv.e.albrechtsen@mail.dk  
 

 

 

 

 

Se invitation under Klubben/Aktiviteter og Klubben/Fællesture 

mailto:sv.e.albrechtsen@mail.dk


På MC-ferie til Sauerland 2017 

Da både Jens og jeg nu har ”evig ferie”, var der ikke noget, der forhindrede os i at pakke 
motorcyklerne og drage af sted på ferie og til 25 års jubilæumstræf i Tyskland. 
Vi kørte fra Glyngøre en onsdag kl. 8.30 for at undgå den værste morgentrafik. Vejret var fint stille 
og med fuld sol. I Tyskland var der lidt mere overskyet, men vi fik dog ingen regn. Der var meget 
vejarbejde men ingen kø – kun langsommere kørsel før Hamburg. Vi nød vores kaffe og 
madpakken, og ved 16-tiden ankom vi til Der Heidkrug nord for Verden. Vi blev modtaget af en 
dame, der lignede Susan Boyle fra ”Britains Got Talent”. Men hende her brød dog ikke ud i sang, 
da vi kom, men nøjedes med at anvise os et dejligt værelse. Vi gik vi en tur i skoven for at samle 
mere appetit til en schnitzel med kantareller.  

Efter en god nats søvn fortsatte turen mod Bad Endbach, hvor vi igen ville deltage i et træf. En 
dejlig tur uden motorvej, kun landeveje med mange sving. Jeg startede i alm. kørebukser, men de 
blev hurtigt for varme, så det var heldigt at jeg havde mine læderbukser med i sidetasken. Inden 
længe kørte vi også uden handsker begge to. Et termometer, vi kørte forbi om formiddagen, viste 
25 grader. Da vi nåede til Pension Burk i Bad Endbach, og var blevet installeret i vores ”faste” 

værelse, blev vi budt på kaffe af ”Gammelfar”, 
der altid er god for en snak. Der efter en lille 
gåtur gennem parken og ned til isbaren. Det 
blev noget lummert, og skyerne trak sammen. 
Så kom torden- og regnbyge. Vi trak tiden ud 
og nåede netop tilbage til den tid, vi havde 
sagt, vi gerne ville have mad. Det er lige 
spændende hver gang, hvad menuen står på. 
Her første dag fik vi en lille suppe med nudler, 
sprængt oksekød med Bratkartoffeln, 
peberrodspuré og stuvet spinat + dessert. 
Oven på dette var vi nødt til at gå en længere 
tur. Endelig var der dømt råhygge på altanen 
med øl og kaffe før sengetid. 
Jens blev allerede første år gode venner med 
værtsparrets Labrador Retriever, Luna. Vi var 
knap nok stået af MC’erne, før den stod der, 
klar til at hilse på. Den kunne helt klart huske 
os. Jens havde en bolle i topboksen, som han 
fik lov til at give hunden. Så i dagene her efter 
skulle Jens knapt nærme sig motorcyklen, så 
veg Luna ikke fra ham. En pose godbidder blev 



derfor indkøbt og lagt i topboksen. Der efter kunne de kalde på den ligeså tosset de ville, for det 
overhørte hunden totalt . 
Næste dag tog vi på en skøn køretur på dejlige MC-veje. Nogle af dem havde vi sikkert kørt ad 
tidligere. Men vi kom også gennem mange små landsbyer, hvor vi ikke havde været før. Byer, 
hvor husene ”hagede sig fast” op ad skråningerne. Her gjaldt det om at udnytte pladsen, så de 
fladeste arealer kunne bruges til agerjord og industri. Et par steder var der 17 % stigning/fald. Men 
vejene var tørre, så det gav ingen problemer. Området er i det hele taget meget kuperet. Flere 
strækninger, hvor det gik opad, opad, opad med mange sving, gennem en lille by med smalle 
stejle gader og så nedad, nedad, nedad igen med lige så mange sving. På tilbagevejen 
provianterede vi lidt frugt og alkoholfrie øl, som vi nød på altanen, mens vi fik roen til at falde på os 
igen. 

Der på en tur op til træfpladsen på gåben. Vi ankom som de 
første og blev modtaget med smil og knus af alle 
klubmedlemmerne. MC Roadrunner Bad Endbach har været 
”25 Years on the Road”, så vi havde en gave med fra vores 
klub. Et billede i glas med dansk og tysk flag, samt fyrtårnet 
fra Glyngøre havn. Billedet er lavet af en dygtig dame her i 
Glyngøre, og det blev beundret af alle. 

Senere var der kommet flere gæster, der lige som os nød, at 
klubben spenderede et par gratis øl i anledning af jubilæet. Vi 
havde jo været nede og spise aftensmad, der hvor vi boede. 
Kold sildesalat med varme kartofler. Det var ret specielt, og 
ikke lige frem vores livret. Derfor kunne der blive plads til lidt 
natmad, og en ”Carrywurst Special” med pommes frites gled 
ned uden problemer.  

Om lørdagen mødte vi flere til træffet, som vi kendte lidt i 
forvejen. Også denne gang var vi de eneste fra Danmark. Tyskerne er ret imponerede af, at vi 
kører så langt på motorcykel. Mange af dem kommer jo i bil. Der var konkurrencer, underholdning 
med ildshow og fyrværkeri omkring midnat. Ellers gik træffet omtrent, som det plejer. Jens og jeg 
løb med præmien for længstkørende klub. Trofæet - en tung sag, som Jens måtte demontere og 
”fordele” i vores tasker, har nu fået sin faste plads i Road Runners’ klubhus . 

Søndag efter morgenmaden kørte vi op på 
træfpladsen. Både for at sige farvel, men også for at 
de kunne se, at de to gamle danskere skam var på 
motorcykel . Vi fortsatte på en ca. 120 km lang 
køretur. Igen var det på nogle fantastiske veje med 
et utal af sving. Resten af søndagen blev brugt på 
afslapning, de obligatoriske spadsereture og en is-
pause. 
Mandagen kom, og det var tid til opbrud fra Bad 
Endbach og til at komme videre til Iserlohn, hvor vi 
havde booket logi. Vi startede i småregn, men det 
skulle heldigvis snart ændre sig. Kun omkring 150 
km skulle vi køre denne dag, og ca. 120 af disse gik 
gennem et skovklædt bjergområde i Sauerland. 
Selvom vi har kørt MC på småveje både i Norge, 
Harzen og Bayern, så var dette den mest fantastiske 
tur, vi nogensinde har kørt. Der var uendeligt mange sving lige fra bløde kurver, 90 graders sving, 
og lange sving, der bare fortsatte rundt og rundt som en fjeder, og til deciderede hårnålesving. 
Vejmæssigt var der også mange ”op- og nedture”, men kørsels- og følelsesmæssigt var det én 
lang euforisk optur. Fantastisk! 



Vi ankom svedige til hotellet, Sauerländer Hof i Iserlohn, og blev indlogeret i et dejligt værelse. 
MC’erne kom i parkeringskælderen. Vi gik en tur i byen, så især jeg kunne danne mig et indtryk af 
indkøbsmulighederne. Byen var så dejlig, at vi skyndte os at booke værelset for en ekstra nat. Vi 
fandt også ”Klön Eck” – et spisested og værtshus, som tilhører vores svigersøns onkel Henrik og 
dennes partner Rainer. Huset ligger i den gamle bydel og er omkring 300 år gammelt. Der spiste 
vi aftensmad tre gange. Henrik blev udlært kok hos Vivex i København for over 40 år siden, og 
han kan sandelig lave god mad.  
Vi nød det gode vejr og slappede 
af med is og det store udvalg af 
gode tyske øl uden alkohol på 
fortovs-cafeerne. Vi fik også købt 
lidt tøj og sko. Der var udsalg og 
gode tilbud overalt, så det var 
nok meget godt, at 
bagagepladsen var begrænset  

Det blev onsdag, hvor der var 
varslet regn i Iserlohn, så vores 
planlagte køretur til Burg Altena 
blev hurtigt aflyst. Der er jo ikke 
meget sjov ved at køre i 
skovklædte bjerge i regnvejr. 
Man ser ingenting, og svingene 
er også meget sjovere, når vejen 
er tør. Nå ingen sure miner på 
grund af vejret. Vi korrigerede 
bare i planerne. Udstyret med 

jakker og paraplyer gik vi rundt og kiggede på byen. Iserlohn har ikke nogen egentlig ”Altstadt”. 
Årsagen fandt vi, da vi besøgte byens museum, der har til huse i en tidligere herskabsbolig fra 
1763. Byen er flere gange blevet hærget af brande, og på et tidspunkt holdt man op med at 
genopbygge de gamle bindingsværkshuse og byggede nye af sten i stedet for.  
Byen har tidligere levet af minedrift. De fleste huse slog revner pga. dette, og det udløste en stor 
konflikt mellem minernes ejere og byens indbyggere, da en hel bydel sank, fordi den var 



undermineret. Der var i forvejen stor bolignød omkring 1850, hvor industrialiseringen for alvor tog 
fart, og folk søgte ind til byerne. Der var mange metalvarefabrikker i Iserlohn, der dengang var én 
af de mest betydningsfulde industribyer i området Nordrhein-Westfalen. Især kan nævnes en 
fabrik, der fremstillede metaltråd og nåle. Her var over 360 mennesker beskæftiget, og det var 
rigtig mange efter datidens forhold. På museet, hvor der i øvrigt var gratis adgang, var der også 
udstillet fossiler, et mammut-kranie med stødtænder plus andet ”bentøj”. Desuden en udstilling 
med valgplakater fra tiden lige inden 2. verdenskrig og meget meget mere. Alt sammen meget 
interessant. 

Vi var selvfølgelig også inde et par steder for at få kaffe, kage, øl og vand – man var vel på ferie 
. Da vi gik tilbage til hotellet, fik vi vældig brug for vores paraplyer. Men da det var blæst kraftigt 
op, blev vores bukser våde fra knæene og ned. Det så den flinke indehaver på hotellet, og hun 
tilbød straks at give dem en tur i tørretumbleren. Det var vi meget taknemmelige for. Det var blevet 
sidste aften i Iserlohn med Henriks gode mad i Klön Eck, og vi fik taget god afsked med både ham 
og Rainer, hvor efter vi gik tilbage til hotellet i tørvejr. 
Torsdag morgen stod vi op til dejligt solskin. Vi skulle af sted nordpå igen, og vejret var perfekt til 
MC-kørsel. Vejene var ikke så kurverige og landskabet mere fladt. De sidste overnatninger var 
ikke booket på forhånd, så vi var begge spændte på, hvordan det skulle gå. I landsbyen 
Goldenstedt fandt vi hotellet ”Zur Schmiede”, hvor værelsesprisen kun var 46 €. Der var en 
brusekabine og håndvask på værelset, men kun toiletter på gangen. Det satte i sig selv 
begrænsninger for at rende på toilettet om natten  Men det kunne vi sagtens leve med for en 
enkelt overnatning – det var sikkert også gået, om det havde været flere. Uanset, så fik vi her 
rigtig god mad og nogle gode spadsereture. Naboerne hørte vi ikke meget til, for udsigten fra 
værelsets ene vindue var til byens kirkegård.  
Morgenmaden sagde spar 2. Flere forskellige slags brød, og meget mere pålæg end vi kunne 
spise. ”Man kunne næsten smøre sig en madpakke”, sagde jeg. Og først da så vi, der var lagt 
poser frem til formålet. Fornemt! Vi fortsatte turen i dejligt vejr og passerede floderne Weser og 
Elben med færger. Vi fandt 
turens sidste overnatningssted i 
”Möhls Gasthof i landsbyen 
Jeven-stedt syd for Rendsburg. 
Her både spiste og sov man 
også godt. 
Vi havde spist god tysk mad – 
nogle steder ikke serve-ret på 
tallerkner – det var jo nærmest 
”stegefade”. Vi havde haft 
mange gode oplevelser og ikke 
mindst kørt på fantastiske veje. 
Alt i alt en dejlig ferie – mere 
kan man ikke forlange. Næste 
morgen satte vi kursen mod 
Glyngøre, hvor man også sover 
og spiser godt – så her har vi 
planer om at blive et godt 
stykke tid. 

Jens Ove og Lene K. 

 

 

 

Se denne fortælling under Klubben/Tur- & Træf Beskrivelser 



Lidt fra Billedarkivet på hjemmesiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se flere under Fotos  



Madpakketur til Energimuseet i Bjerringbro d. 20. august 2017 

Massiv regn i den danske sommer. Vejrudsigten blev studeret flittigt op til søndagen d. 20. august. 
Tidligt om morgenen – så tidligt, at visse personer vil kalde det nat - vågnede jeg et par gange ved 
at regnen trommede på tagvinduet i vores soveværelse. Bedre var det ikke, efter jeg var stået op. 
Der kom nogle ret heftige byger. Det så ærlig talt ikke så godt ud. Skal – skal ikke? Det blev 
overvejet nøje, om vi havde lyst til at køre, når vi vidste, at der var større risiko for regn end der 
var chance for tørvejr. 
Men vi mandede os op, fik smurt madpakken og fyldt termoflasken med kaffe. Så ned og få tanket 
op, hvor efter vi kørte ud af Glyngøre i regnvejr. På vej til Bjerringbro var vejret ligeligt fordelt 
mellem byger og overskyet. Så vi 
var ret spændte på, om der kom 
flere udover Dorthe, der havde 
arrangeret turen – og os selv. 

Men Senior-MC’isterne er jo 
hårdføre folk, og da vi ankom, stod 
Dorthe allerede og ventede 
sammen med Bruno. Lidt efter kom 
Elsebet og Finn også trillende – 
selvom de havde inviteret gæster til 
aftensmad. Det var sejt . 

Dorthe havde fået at vide, at der 
var et overdækket sted, 
”Picnichytten”, hvor vi kunne spise 
vores mad. Det var heldigt, for der 
kom endnu en byge, mens vi sad 
der. Elsebet og Finn måtte af sted 
efter vi havde spist, og vi andre fire 
gik ind og kiggede på det 
spændende museum. Da vi kom 
ud derfra, var det blevet det fineste 
solskinsvejr. Det var faktisk så 
varmt, at det var lige før, det kunne have endt i det rene ”striptease-show”. Men Jens og jeg 
nøjedes nu med at smide jakkerne . Vi nød det nu perfekte vejr til at kigge på omgivelserne: Den 
flotte bygning som rummer generatorerne på Gudenaa-centralen, Danmarks største 

vandkraftværk – også kaldet Tangeværket, 
fisketrappen og Gudenåen ikke at forglemme. 
Det er et meget stort og smukt område, hvor 
man sikkert sagtens kunne bruge en hel dag. Vi 
så kun en del af det, men så har vi jo noget til 
gode til en anden god gang. 

Vi siger tak for en hyggelig eftermiddag. Vi var 
glade for, at vi fik taget os sammen. Vi fik også 
lidt regn på hjemturen, så vi var også glade for 
at komme hjem til vores ”hule” hus. 

Lene K. – 678-53 

 

Se dissee fortællinger under Klubben/Tur- & 
Træf Beskrivelser 

 

 

 



Efterårsferie med langsom start 

 

Det med den langsomme start vender jeg lige tilbage til. 

Allerede for 2½ år siden tilmeldte vi os et 20 års jubilæumsparty i ”Road Runners Family”, der ville 

foregå over en weekend i september 2017. Det var med forudbetaling, men vi havde ingen 

betænkeligheder, fordi vi vidste, at vi da begge ville være stoppet med at arbejde. Og sådan er det 

også gået. Men når man alligevel skal af sted, og man har tiden, hvorfor så ikke lave en ordentlig tur 

ud af det? 

Derfor startede vi fra Glyngøre allerede om tirsdagen, og nu kommer det med den langsomme start: 

Vi ville køre hjemme fra ved 8:30 tiden, for vi havde jo tid nok til at nå vores første overnatnings- 

sted. Men mens Jens sad og nød morgenkaffen, kom han pludselig i tanke om, at han da vist havde 

glemt at låse styret på BMW’en, efter han havde vasket begge motorcykler. Det betød, at radioen 

havde tappet det meste af strømmen på batteriet. 

Nå – på med opladeren, og så var det bare at væbne sig med tålmodighed. Jeg fik ordnet lidt 

forskelligt i ventetiden bl.a. at pudse mine MC-støvler. Men pludselig hørte jeg en dejlig lyd. Det 

var BMW’en, der startede! Forsinkelsen var kun på en times tid, og nu var vi af sted. Jubiiih. Vejret 

var lidt blandet, både byger og sol. Vi ankom til Heidehof i Moraas i småregn. Men pyt, det er da 

meget værre, hvis man skal starte op i regn! 

 

Dagen efter blev det så værre, for det regnede en del, da vi skulle køre videre, og det fortsatte det 

med indtil middag, hvor vi standsede ved en ”Imbiss” i udkanten af en større by, fordi vi havde fået 

lyst til en lille kop kaffe og måske en pølse. Der så lidt træls ud ude fra vejen, men bag ved 

”Imbiss’en” var der en lille hyggelig overdækket gårdhave med dug og blomster på bordene, så det 

endte med, at vi spiste en ”Karrywurst mit Pommes” og salat serveret på rigtige tallerkner med et 

stort krus kaffe til. Vi fik et super måltid mad, og prisen var kun 10 Euro i alt. 

Selvom Jens har investeret i en ny regndragt, er det trods alt sjovere at køre uden den, så den blev 

pakket sammen. Men ifølge ”Murphy’s lov” så begyndte det selvfølgelig at regne igen . Men det 

varede nu ikke længe, for så tog en strid blæst over og sendte de tunge skyer væk. Vi kunne 

sandelig godt mærke, at det ikke var sommer. 

Men vi nærmede os nu Leisnig og ”Pension Muldental”. Vi havde booket to nætter her for at fejre, 

at det er præcis 20 år siden, vi ved en tilfældighed fandt dette dejlige sted. Vi kan aldrig glemme, 

hvor gæstfrit vi blev modtaget første gang, selvom vi var så våde, at vandet drev ned ad os. Petra og 

Hubert Meißner er indbegrebet af tysk ”Gemütlichkeit”. Petra er desværre stærkt plaget af gigt, men 

nu er Hubert holdt op med at arbejde, og han hjælper godt til med ”Geschäften”. Det har han nu for 

resten gjort hele tiden, også mens han gik på arbejde. 



 

Vi har selvfølgelig 

været hos ”Pension 

Muldental” mange 

gange gennem de 20 

år. Der er fred og ro, 

og man sover godt på 

deres værelser. Denne 

gang undrede Petra og 

Hubert sig over, at vi 

ikke kørte i bil, når det 

sådan regnede og 

blæste. Det undrede vi 

os måske også selv lidt 

over... 

Alle de gange, vi har 

været på disse kanter, 

har vi grinet meget, når 

vi har passeret skilte til 

byen ”Nossen”. For et 

par år siden besluttede 

vi at køre dertil. Vi 

opdagede så, at der ligger et stort slot i byen. Jens lovede mig, at det skulle vi kigge nærmere på ved 

en senere lejlighed – og nu var lejligheden kommet. 

Bygningskomplekset er imponerende, og der var flere interessante udstillinger. Schloss Nossen har 

bl.a. været benyttet som rejse- og jagtlejr, fængsel, amtsforvaltning, og nu er der museum. Dog har 

der siden 1952 været indrettet lejligheder i sydfløjen. Personligt finder vi dog borgen ”Mildenstein” 

i Leisnig 4-5 km fra ”Pension Muldental” mere original og spændende, hvad angår interiøret.  

Luftfoto af Schloss Nossen (fra Internet) 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiPxPSu_srWAhUOPVAKHcGDCX4QjRwIBw&url=http://mdm2.mdm-online.de/LGSuche_load.do?pk=%25238%252BLx9A9oIi0%253D&psig=AFQjCNHOzuCDScNGMHDQP_05edCYt6mokA&ust=1506794782531423


Byggestilen i Schloss Nossen er i øvrigt den samme som slottet i Colditz, hvor mange allierede 

officerer blev holdt fanget under 2. verdenskrig. Fra ”Pension Muldental” til Colditz er der ca. 10 

km. Så egnen byder på en del seværdigheder.  

 

Efter de to overnatninger i Pension Muldental pakkede vi vores ”Habengut” for at køre de ca. 200 

km ad dejlige veje til ”Bikerherberge Sormitzblick” i Leutenberg, hvor vi fredag skulle møde alle 

de andre Road Runners. 

Vi kom som nogle af de første, og blev indkvarteret i vores værelse på 2. sal…Støøøøn  

Den røde pil viser, hvor vi boede over 

den runde ”karnap”, så vi kunne kigge 

ud over den skovklædte dal. Inden længe 

summede det på både tysk, 

”Schweizisk”, italiensk og dansk fra de 

ca. 90 deltagere, der sad og nød det 

behagelige selskab og solen. Vejret var 

nemlig blevet helt fantastisk, men dog 

køligt i skyggen. Så vi trak indenfor, da 

vi nærmede os spisetid. Der blev rigtig 

kræset for os med pasta og kødsauce. 

Sidstnævnte blev lavet i en Gullasch-

kanon. Desuden var der pølser og tatar-

kødboller med forskellige salater til. 

Næste dag efter morgenmaden var der 

fælles fotografering på programmet. Kl. 

11 var der arrangeret en fællestur, hvor 

stort set alle, der var på MC deltog. Det 

er selvfølgelig ikke svært at finde gode 

veje til en tur i dette område, men 

alligevel har vi kun ros til arrangørerne 

af den ca. 150 km lange tur rundt i 

delstaten Thüringen. Og det mindede os 

netop om, hvorfor vi kører på motorcykel  



Lørdag aften var der grillmad på menuen. Vi fik både ”Thüringer Bratwurst”, koteletter, lever, 

spareribs og pulled pork. Tilbehøret var brød, kartoffelbåde, pastasalat m.m. Også stor ros til 

personalet på stedet. De kunne hurtigt få noget mad på bordet, og der var heller ingen, der sad og 

tørstede. Så vi hyggede os totalt. 

Der var nogle af RR-tøserne fra Glyngøre, der var nede i byen og ose lidt rundt, mens vi andre kørte 

den dejlige fællestur. De fortalte, at der også ligger en borg, man kan kigge lidt på. Der er altså flere 

grunde til at komme igen. Vejen op til bikerherberget er lidt stejl med brosten på det første stykke, 

så det er rart nok at kunne nå jorden med begge fødder – men så var det nu heller ikke værre. Så det 

sted har vi sat et stort kryds ved (X)  Alt får jo en ende, så søndag var der opbrud igen, og vi tog 

afsked med alle de andre, efter et rigtig dejligt og veltilrettelagt arrangement.  

 

En enkelt dansker ud af 17 skulle direkte hjem. Men vi og de øvrige 14 havde andre planer. Det var 

det med at lave en ordentlig tur ud af det, når man alligevel skulle af sted. Vi havde booket to 

overnatninger i Flensburg, da jeg havde et gavekort, der skulle svides af. Vi kørte lidt hårdt for at nå 

frem i ordentlig tid, og der var både kø, med kørsel mellem rækker af biler før Hamburg, og et par 

kraftige byger. To andre par, der kørte lidt efter os, var kommet til at køre i hagl syd for Hamburg.  

Vi var enige om, at de to dage i Flensburg skulle være totalt afslappende og hyggelige, og sådan 

blev det også. Vi boede på Hotel Arcadia, hvor der er elevator – så den benyttede vi flittigt. Fra et 

tidligere besøg vidste vi, at der er en parkeringskælder ”ti skridt” fra hotellet. Man får et kort på 

hotellet, og så koster det ”nur wenig Geld”, så der parkerede vi selvfølgelig. Vejret var med os, og 

vi spadserede langs havnen og kiggede på de flotte træskibe og andre både, der lå linet op.  

Der blev også kigget på næsten alle butikkerne i gågaden. Vi spiste god mad i ”Hansen’s Brauerei” 

på havnen - og dagen efter endnu bedre mad i ”Börsen-Keller” i gågaden.  

Vi var begge to begyndt at savne Glyngøre lidt. Ude godt – hjemme bedst. Også det var vi helt 

enige om. Turen sluttede næsten, som den begyndte. Regnen havde nemlig også god tid, så den blev 

hængende lige fra Nr. Snede, til vi nåede Glyngøre. 

Jens Ove og Lene 



 

Weekend med Senior MC Norge - en våd og også hyggelig affære! 

 

Ikke fordi vi på nogen måde var sarte 

efter en indtil nu ret våd og blæsende 

sæson, men DEN weekend, hvor vi 

skulle på tur med Senior MC Norge 

rundt i Nordjylland først i august blev 

da om fredagen noget af det vådeste, 

jeg havde oplevet på MC. 

Det tror jeg, arrangementet vil blive 

husket for. 

Vi mødtes med nordmændene foran 

Hedebo Camping fredag formiddag kl. 10. Vejrudsigten var ikke for god, og der var da også nogle 

af nordmændene, der valgte at blive på hotellet efter udsigten til regn. Alle danskerne mødte op, 

og ca. 15 cykler lagde af sted med Hans Ole som fører. Forinden havde vi fået mulighed for at se 

samlingen af klassiske motorcykler, som pladsen også byder på. 

Allerede nord for Frederikshavn begyndte 

det at regne, og den tog til, jo mere, vi 

nærmede os Skagen. Det stod pænt ned i 

stænger, da vi ankom til havnen, hvor 

flere deltagere dukkede op på P-pladsen. 

I stedet for at trave en tur på havnen og 

spise, som vi plejer, besluttede vi straks at 

komme af sted på den planlagte tur.  

 

 

Vi vendte Ålbæk havn og kørte herefter ind i landet til Bindslev Gl. 

Elværk. På vej tilbage mod østkysten var vi om ad Strandby havn, og 

her var vi på et tidspunkt inde i et sandt skybrud. Der var ikke kun vand 

på vejen - også Gortex tøjet måtte give op, så jeg kunne mærke 

vandet løbe ned ad ryggen og ind i bukserne. Foran og på armene var 

jeg gennemblødt, og visiret var som et ostevindue. Det blev nærmest 

komisk, hver gang vi kørte ind i en byge, og når vi gjorde holdt kunne 

Seniorer fra Norge 



nogle hælde vandet ud af handskerne. Vi vred handsker - ikke hænder, inden det gik videre mod 

næste byge! 

Men ingen sure miner! - der blev grinet og 

spøgt af det hele, og i Strandby fik vi kaffe i 

tørvejr, selvom det tog sin tid med café 

mutter med at få bestillingerne effektueret!  

På vej tilbage kørte vi om ad 

Palmestranden i Frederikshavn - i tørvejr!  

Tilbage på campingpladsen smed jeg tøj og 

handsker i tørretumbleren, så det kunne 

hjælpe lidt på tørringsprocessen. 

 

Om aftenen mødtes vi - tørre og med 

brylcreme i håret - på Lanternen til grillet 

gris, øl i kandevis og god musik fra Curly 

Band. Det var igen fed underholdning, og 

der var god stemning. Der blev danset og 

skabt sig - og nu blev vi også våde 

indvendig!  En del sjovere, end våd 

udvendig..... 

Om lørdagen kørte vi først tur kl. 13, så vi 

ikke risikerede at have en "bagskid" på! 

Der kom en god byge om formiddagen (venligst mens jeg pakkede mit telt sammen og blev 

gennemblødt i det, jeg skulle have på under ....) Men herefter blev der faktisk et rigtig flot kørevejr 

med lidt blæst, og Hans Ole ledte os nu igennem Jyske Ås fra øst til vest ad skønne snoede veje, 

op og ned ad små bakker, langs kornmarker og åer og alt det skønne, som Nordjylland kan byde 

på - og som ER flottest i tørvejr! Vi gjorde holdt ved Dorf Mølle og endte i Voersaa ved åen, hvor vi 

fik is og fritter og cola og kaffe og cacao og .....osv 

Herfra sagde vi farvel og på gensyn til Senior MC Norge og tak til Hans Ole, der fulgte dem hjem 

til hotellet i Sæby. 

Det var igen en hyggelig weekend med en venskabsklub, som vi nu har mødtes med for 3. gang. 

Også de nye deltagere fra  vores klub gav udtryk for, at det havde været hyggeligt. 

Tak til Hans Ole for de fine 

ture - jeg håber din tegnebog 

og alle 500 kr. sedlerne er 

blevet tørre - for de var da 

noget sjaskede også om 

lørdagen, da du skulle betale 

din is! 

 

Per var våd allerede, da han kom fredag... ÆV! 



Tak til jer, der var med - det var igen hyggeligt at være sammen med jer alle! 

 

kh Dorthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se denne fortælling under Klubben/Tur- & Træf Beskrivelser 

Kom bare med næste gang - som I ser, er der 
plads til både høj og lav.... 



Redaktører gennem tiden.... 

 

 

 

 

1984-1985  Michael Nielsen og Mogens Forskov 

1985-1989  Michael Nielsen 

1989-1993  Verner Olsen 

1992-2010  Erling Christjansen 

2010- 2011  Bente Raufort/ Claus Haven/ Jan Nygaard 

2011- 2016  Jan Nygaard 

2016-2018  Dorthe Ullerup 

 

Det første Senior Nyt udkom i 1984 i 2 udgaver - 1 i juli og 1 i september  

Derefter udkom bladet 4 gange om året - alle gange trykt og sendt til medlemmerne 

I 2016 udkom bladet digitalt på hjemmesiden 

 

Alle udgaver er på hjemmesiden 

Klik og læs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se oversigt under Klubben/Klubblade + arkiv 

 



 

Jeg scannede alle de gamle blade ind en vinter -  det var en langskægget affære - men de gamle 

numre er virkelig sjove at læse i! 

Brug et par vinteraftener til at kigge i dem! 

vh Sætternissen     

 

 

 

Se denne oversigt under Klubben/Klubblade + Arkiv 

 

Nyt fra bestyrelsen d. 23. september 2017 

 

Træf- og arrangøroversigt: 

PT mangler der faktisk kun 2 til Forårstræffet 2018!! Gerne et par 
garvede, da de nok skal stå for indkøb mv. Giv besked til Tove E. Nielsen 
eller én i bestyrelsen 

  

Vintertræf 2018: Kjelsø Lejren, Bøgedal 4, 8643 Ans  2. - 4. februar 2018 

Arr.: Margrethe, Jønne og Kaj Kristiansen, Lene og Jens Ove (OK med arrangører) 

  

Forårstræf 2018: Pedersborghytten, Pedersborg Huse 19, 4180 Sørø  20. - 22. april 2018 

Arr.:  William Jensen, Lone Grønkjær, Per Antonisen (brug for et par stykker mere)  

  

Sommertræf 2018: Jegindølejren, Kongevejen 86, 7790 Thyholm  8. - 10. juni 2018 

Arr.:  Majbritt Jeppesen, Kjell Vindevoghel, William Jensen, Hans Rabenhøj, Anders Johnsen. (OK 
med arrangører) 

  

Efterårstræf 2018: Egeruphytten, Egerupvej 49, 4230 Skælskør  21. - 23. september 2018 

Arr.:  Inga og Svend Erik Albrechtsen, Irene og Ejlif Andersen, Bruno Pedersen  (OK med 
arrangører) 

Vi regner med at lave dette træf som en Oktoberfest!  

 

 

 

http://kjelsoe.dk/
http://pedersborghytten.dk/om-pedersborghytten/
http://jyskelejre.dk/index.php/da/jegindolejren
http://egeruphytten.dk/om-egerup-hytten/


Økonomi 

Kasserer Lene orienterede om status for økonomi pr. september 2017 + fremlagde et træf budget.  
Nyt fra kassereren er kommet på hjemmesiden. Her vil Lene bl.a. skrive om status for de enkelte 
træf mv.  

 

Senior Nyt stopper 

Fra 2018 ophører Dorthe med at redigere materiale til bladet, Senior Nyt, som i godt 1 år har 
kunnet læses på klubbens hjemmeside. Medlemmer skal fremover selv finde indholdet på 
hjemmesiden, hvor det også ligger. Medlemmerne orienteres herom via mail i oktober måned. De 
3, der pt ikke har en PC opfordres til at sende en mailadresse til Dorthe (evt. en af børnenes eller  
bekendtes), som Dorthe kan benytte til vigtigt nyt. Eks. træfinvitationer, materiale om 
generalforsamling og andet om klubben, som er af betydning for det enkelte medlem. Mails vil i 
stigende grad blive benyttet. Seneste blad, der udkom i papir var i maj måned 2016.  

"Det er simpelthen for ikke at lave dobbeltarbejde - først lægger jeg de enkelte materialer på 
hjemmesiden, og så redigerer jeg det derefter sammen til et blad, der også lægges på 
hjemmesiden.  

Jeg vil gerne "dele" denne opgave med medlemmerne, så man selv går ind og ser det, der er 
relevant for vedkommende. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at gøre det enkelt at finde de forskellige 
ting. Husk at give mig besked, hvis I har problemer med log-in! - Og giv besked, hvis I skifter 
mailadresse! " 

Du kan finde de mest relevante oplysninger under Fanen Klubben i bjælken foroven: 

 KLUBBEN 
o Alt om næste træf 
o Aktiviteter 

 Fællesture 
 Træfsteder  

o Træfarrangører 
o Nye medlemmer 
o Konto numre mv 

Og under Fanen Nyt for medlemmer vil jeg bestræbe mig på at skrive ind, hver gang jeg lægger 
noget nyt på hjemmesiden. Så kan I starte med at kigge der, om der er kommet nyt siden i går. 

 

Bagsædepassagerer kan nu købe navneskilt for 80 kr. - man behøver ikke være medlem for at 
have et skilt. Henvendelse til formanden. 

Vi er nu 142 klub medlemmer - FB gruppen har 298 medlemmer - pr. 29.9.2017 

 

Sv. E. Albrechtsen vil igen i 2018 lave en tur til MC Camp Sydhavsøerne - 24. - 27. maj 2018 - 
sæt X i kalenderen! 

 



Lene A. Kristensen tager sig fremover af arbejdet vedr. nye medlemmer 

Tove E. Nielsen er nu tovholder på arrangører til klubbens træf. Derfor kan du kontakte Tove, hvis 
du er interesseret i at være arrangør. 

 

Dette var nyt fra bestyrelsen i denne omgang. Ønsker du at få noget uddybet yderligere, er du 
velkommen. 

vh Dorthe 

 

Se dette under Klubben/Nyt fra Bestyrelsen 

 

Nyt fra Kassereren 

Årets sidste træf – efterårstræffet i ”Lejrgården” ved Farsø er for længst afviklet, og det gik bare derudaf 

med mad og drikke i passende mængder, hyggeligt samvær, flot borddækning lørdag, museumsbesøg med 

guidet rundvisning i Hobro samt grusvejskørsel – så fik vi øvet os på det  

Træffet hang fint sammen økonomisk takket være dygtige træfarrangører, der havde købt fornuftigt ind. Vi 

vil gerne bruge nogle penge på vores aktive medlemmer, så klubben sponsorerede entré-billetterne til Gas-

museet. Havde deltagerne selv betalt entreen, havde der været et underskud på sølle 1,34 kr. pr. deltager. 

UTROLIG GODT GÅET.  

 

Snart er vi færdige med 2017, og jeg er klar til at modtage jeres indbetaling af kontingent for 2018 – men 

først efter Nytår.  

Prisen er 300 kr. Husstandsmedlemmer/samboende slipper med 200 kr.  

 

Tilmelding til Vintertræffet d. 2.-4. februar er senest d. 12. januar – her vil jeg også helst, at I venter med at 

betale til efter Nytår, så vi får indbetalingerne med i det rigtige regnskabsår.  

Træffet koster 450 kr. med indendørs overnatning, men er man virkelig ”hard-core”, kan man nøjes med 350 

kr. + måske efterfølgende forkølelse og lidt hoste.  

Men så er I også selv ude om det, nu har jeg advaret jer  

 

Kontonr.:  Reg.nr. er 4424 – 001 03 52118  -  Eller MobilePay nr:  38750 

Husk at skrive jeres medlemsnr. + hvad I betaler for uanset, hvordan I betaler. 

For udlændinge:  

 IBAN kontonummer: DK2730000010352118  

 BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK  

 

/ Lene K. 

Se dette under Klubben/Nyt fra Kassereren 



 

 

 

 

 

 

 

Til dig der ikke har en PC  

Der er 3 medlemmer, der ikke har en PC. 

De har hidtil fået tilsendt et udskrift af SeniorNyt, mens  andre 

har læst bladet på hjemmesiden. 

For at de 3 fortsat kan vide, hvad der sker i klubben, hvornår 

der er træf osv er mit forslag det, at de allierer sig med én i familien eller i vennekredsen, som vil 

være behjælpelig og give besked, når jeg sender noget rundt til medlemmerne. 

Det vil f.eks. være, hver gang der er en Invitation til træf, noget om Generalforsamlingen eller 

andet vigtigt. 

De skal blot give mig en mailadresse, som jeg må benytte - så vil jeg føje den til min liste. 

Det må kunne laves en aftale med nogen man kender, der lige vil give et praj ved mail fra klubben. 

Alle er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til mig og høre ad . 

 

vh Dorthe 

Tlf. 24228673 

E-mail: dorthe@ullerup.org   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Træfsteder 2018 

Vintermøde 
Kjelsø Lejren, Bøgedal 4, 8643 Ans 
2/02-04/02 -2018 
Tilm.frist 12.1.18 

Forårstræf 
Pedersborghytten, Pedersborg Huse 19 4180 Sorø 
20/4-22/4 2018 
Tilm.frist 30.3.18 

Sommertræf 
Jegindølejren Kongevejen 86, 7790 Thyholm 
8/6 - 10/6 - 2018 
Tilm.frist 18.5.18 

Efterårstræf (Oktoberfest!) 
Egeruphytten Egerupvej 49 4230, Skælskør 
21/9 - 23/9 - 2018 
Tilm.frist 31.8.2018 

Selve invitationerne vil komme under "Alt om næste træf", når tiden nærmer sig. 

Se denne oversigt under Klubben/Aktiviteter/Træfsteder 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faste uger til træf 

Fra 2017  arrangerede klubben træf på faste weekends. Det er derfor nemmere fremover at 
arrangere familiens ferier og lign.  

 

                      2018 

                                                                                                            2020 

                                                               2019 

 

Træf fremover - Faste uger. 

Medlemmer har efterlyst faste weekends til træf, så man nemmere kan lave sin egen  

planlægning. 

Vi vil derfor forsøge i årene fremover at leje træfsteder i weekends i følgende uger: 

Uge 5 - Uge 16 - Uge 23  og Uge 38! 

 

For 2019 vil det f.eks. komme til at se således ud: 

Vintertræf  1. - 3. februar 2019 

Forårstræf  26. - 28. april 2019 (uge 17 pga påsken) 

Sommertræf 14. - 16. juni (uge 24 pga pinsen) 

Efterårstræf  20. - 22. september 2019  

Det er selvfølgelig forudsat, at det er muligt at leje de egnede 
træfsteder på disse datoer 

 

vh Bestyrelsen/Træfstederne 

 

 

 

 

 

Se denne oversigt over Klubben/Aktiviteter/Træfdatoer 2018 - 2019 - 2020..... 

 



 

 

 

 

At være  arrangør er en hammergod måde, hvorpå man kan lære klubben at kende. 

Er man ny i faget, vil man altid være sammen med garvede arrangører. 

Arrangørerne skal ikke servicere - blot stå for det praktiske. Ønsker man hjælp til hvordan - er der 
god bistand fra bestyrelsen. Under Klubben/Arbejdsbeskrivelser finder du en detaljeret liste over 
opgaver for arrangører. 

Arrangører betaler ikke træfgebyr. 

Kig nedenfor og se, hvem der er arrangør, og hvor der er brug for nogle! 

PT mangler der faktisk kun 2 til Forårstræffet 2018!! Gerne et par lidt garvede 

  

Vintertræf 2018: Kjelsø Lejren, Bøgedal 4, 8643 Ans  2. - 4. februar 2018 

Arr.: Margrethe, Jønne og Kaj Kristiansen, Lene og Jens Ove (OK med arrangører) 

  

Forårstræf 2018: Pedersborghytten, Pedersborg Huse 19, 4180 Sørø  20. - 22. april 2018 

Arr.:  William Jensen, Lone Grønkjær, Per Antonisen (brug for et par stykker mere)  

  

Sommertræf 2018: Jegindølejren, Kongevejen 86, 7790 Thyholm  8. - 10. juni 2018 

Arr.:  Majbritt Jeppesen, Kjell Vindevoghel, William Jensen, Hans Rabenhøj, Anders Johnsen. (OK 
med arrangører) 

  

Efterårstræf 2018: Egeruphytten, Egerupvej 49, 4230 Skælskør  21. - 23. september 2018 

Arr.:  Inga og Svend Erik Albrechtsen, Irene og Ejlif Andersen, Bruno Pedersen  (OK med 
arrangører) 

Vi regner med at lave dette træf som en Oktoberfest!  

  Meld dig som arrangør til Tove E. Nielsen eller én i bestyrelsen. 

Se denne oversigt under Klubben/Træfarrangører 2018 

 

http://kjelsoe.dk/
http://pedersborghytten.dk/om-pedersborghytten/
http://jyskelejre.dk/index.php/da/jegindolejren
http://egeruphytten.dk/om-egerup-hytten/


 
 
 
 
Klubben har fået nyt MobilPay nummer!! 

 

Det er nu 38750 

Det sker, fordi MobilePay er blevet 

et selvstændigt selskab.  

Nummeret ER rettet på hjemmesiden. 

Læg det ind i din telefon, så er det nemt at betale boner og kontingent o.l. 

 

Det er korrekt, at nummeret kun er 5 cifret. 

Annonceret flere steder på hjemmesiden 

 
 
 

         Der er ikke et Bag Visiret i dette nummer af SeniorNyt 

Jeg har lavet 10 historier om nogle af klubbens medlemmer. 

Jeg holder lige en pause, men der kommer sikkert flere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se historierne på Klubben/Bag Visiret 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye medlemmer siden seneste 
SeniorNyt  

Nye siden seneste 
SeniorNyt 

Udmeldte siden 
seneste Senior Nyt 

834-53 
Alex Sørensen 
Bråskovvej 10 
8783 Bjerre 
27570891 
alex.gwcdk@gmail.com 
 

840-64 
Kaj Skov  
Vejlevej 90 
7330 Brande 
Tlf. 22258289 
kajskov1964@gmail.com 
 

822-58 
Jan Mikkelsen 
Slagelse 

835-47 
Hans Rabenhøj 
Havnefronten 2 
Jegindø, 7790 Thyholm 
23462952 
hans_rabenhoj@hotmail.com 
 

  

836-44 
Jørgen Aaris 
Kollens Møllevej 9 
8362 Hørning 
23720929 
jorgenaaris@gmail.com 

  

837-65 
Lidia Bjørndal Foustanou  
Lillevej 5, Havnelev 
4673 Rødvig Stevns 
51647751 
lidia.bjorndal@hotmail.com 

  

838-61 
Michael Bramsen (nr. 38 i 2017) 
Strandparken 38 
9480 Løkken 
Tlf. 21797298 
mibramsen@gmail.com 

  

838-55 
Yvonne Tønnesen Bramsen 
Strandparken 38 
9480 Løkken 
Tlf. 29847298 
yrbramsen@gmail.com 

  

839-55 
Bent Erik Mäkinen Thomsen 
Junkerens Vej 10 
Sønderholm 
9240 Nibe 
Tlf. 41980118 
bent@makinen.dk 

  

Se nye medlemmer under  Nyt for medlemmer i øverste bjælke 

mailto:alex.gwcdk@gmail.com
kajskov1964@gmail.com
mailto:jorgenaaris@gmail.com
mailto:lidia.bjorndal@hotmail.com
mailto:mibramsen@gmail.com
yrbramsen@gmail.com
bent@makinen.dk


OPSLAGSTAVLEN 

 

 

 

                                                                                                  12. januar 2017  
                                                                                 er seneste tilmelding  
                                                                                   til Vintertræf 2018! 
Klubbens konto nr:  
4424-0010352118 
Danske Bank 
MobilePay nr.: 38750 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Vi er nu 141 medlemmer 

                                                                                   

                                                                         Facebook gruppen                              

     er på 306 

 

 

 

 

 

 

 

Giv besked, når du ændrer e-mail  

adresse! 

 

 

 

 



Husk at få et årsmærke. 

 

Desværre havde vi ikke årsmærkerne 

med på sommertræffet i år 2017 

Husk at få et, når du kommer til næste 

træf - eller få et med i købet, hvis du 

bestiller effekter on line. 

Mange har glemt at få et - så Kjell har en hulens masse på lager 

fra 2017! 

De koster ikke noget - men vil du have et tilsendt, skal du betale 

portoen - 10 kr. 

 

Man kan få et navneskilt, selvom man ikke er medlem - hvis 

konen/kæresten gerne vil have et. 

Det koster 80 kr. + 10 kr. i porto 
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