
 Nyhedsbrev nr. 03. 2017. 

 

TURKALENDEREN: 
12-19. juni: Pers (Benelli) tur til bl.a. Østrig (fuldt booket) 

24. juni: Julemærkehjemmet (Ølsted) Entré 50,-kr og afgang fra 

Kongevejen 424M, Kvistgård kl. 1230. 

13. august: Vandets dag sluseåbning, Ysby, Sydhalland, Sverige. 

Sluserne åbnes mellem kl. 14-1500. 

23-30. juni 2018 Sauerland, Tyskland, klubtur. Nærmere følger. 

 

SIDEN SIDST: 
Trods et noget MC-uvenligt vejr, mødte 24 medlemmer op til klubmødet den 7. juni. 

Jan (ex. Formand) var umiddelbart den eneste på to hjul. Michael 

Le Dous var kagemand og trods et pres fra en anden aftale, mødte 

han op og klargjorde en lækker hjemmebragt 

kage, inden han smuttede igen. Tak til 

Michael. 

Næste Kagemand er Thomas Graubæk. 

I øvrigt pudsigt, indtil nu har alle 

”kagemænd” til det efterfølgende klubmøde været fraværende og 

derfor skulle informeres særskilt.  

Ved mødet blev følgende emner vendt: 

- Medlemmerne blev igen opfordret til at komme med input til indholdet i ny 

hjemmeside, så vi kan imødekomme så mange ønsker som muligt. 

- Ikke alle mente at de havde modtaget SMS’en det nye password til den 

lukkede del på hjemmesiden. Det mailes derfor med dette nyhedsbrev. 

- 3. og sidste udkald til om interessen i at nedsætte et vedtægtsudvalg, blev 

besvaret med en larmende tavshed og derfor endeligt lagt i graven. 

- Der er igen etableret en aftale med vores tøjleverandør og priserne – pånær T-

shirts – er de samme eller billigere end de foregående år. Leverandøren har 

ønsket et begrænset farvevalg og tøjet leveres kun med 10x10 cm. Logo på 

brystet. Se bilag. 

- Enkelte fortalte om deres oplevelser på Græsted kræmmermarked og andre om 

oplevelsen på TimeWinder træffet i Hundested. Begge steder havde 

oplevelserne været positive og viste at begge udgaver var livskraftige. 

- De 5 fra klubben, som var mødt i dag og havde været på tur med Jürgen til 

Thüringen, fortalte om en fantastisk og oplevelsesrig tur, men også om nogle 

meget regnfulde perioder og perioder med temperaturer op omkring 35 grader. 

De havde boet på et ”Skovhotel” med den mest fantastiske udsigt. Med sig 

hjem havde de også den glædelige nyhed, at Jürgen fortsat ønsker at være 

medlem af klubben. 

- Per (Benelli) fortalte om det GPS-kursus i Roskilde i sidste måned (nævnte i 

foregående nyhedsbrev) og vil på næste klubmøde og i nyhedsbrev 4, fortælle 

hvordan han vil dele dem nye viden med klubben. 

- LED projektoren, som klubben har investeret i, blev også vist frem. Den er 

primært til undervisning og præsentationer ved klubmøderne, men vil også 

kunne udlånes til klubmedlemmer. Den kan 

tilkobles direkte til en PC eller smartphone. 

- Mic Holmen overbragte en hilsen fra 

æresmedlem Ove Lindegård (nr. 5), som har 

sat sin NSU til salg for 24.000,-kr.



 

NYT FRA BESTYRELSEN 
- Klubben er nu på 39 medlemmer. 

 

NYT FRA DEN STORE VERDEN 
Kørselsforbud for motorcykler flere steder i Tyskland. Følgende er sakset fra MCTC’s 

hjemmeside. 

Vær opmærksom på, at der kan være mc-kørselsforbud på bestemte veje i Tyskland, 

hvis ferieturen på to hjul er planlagt over vores sydlige landegrænse. 

Snart starter ferien for mange og måske en tur sydpå med motorcyklen. Her bør 

man være opmærksom på, at motorcykler har kørselsforbud på bestemte veje i 

Tyskland – og det gælder fra totalt forbud til bestemte tidspunkter eller weekender. 

følge oplysninger fra svenske SMC er der i slutningen af maj 132 ruter med 

motorcykel-forbud i Tyskland. Mc-forbuddet gælder for flere populære mc-ruter, og 

selv om årsagen ifølge oplysninger skyldes kørsel med for høje hastigheder og 

unødig støj m.m., så rammer forbuddene også mc’ister, der kører lovligt.  

Læse mere på: 

http://www.bikerunion.de/roadcheck/index.php?r=blockings/indexMap 

 

Flere bilproducenter undersøges nu for ”Dieselsnyd”. 

- VW Koncernen undersøges fortsat af de tyske myndigheder, men nu har de også fået 

kig på Daimler koncernen (Mercedes Benz m.fl.) og FIAT. 

- De franske myndigheder undersøger p.t. FIAT og Chrysler, VW gruppen, Renault og 

overvejer at indlede sag mod PSA gruppen (Citroën og Peugeot). (kilde: FDM) 

Senest i 2019 vil Tyskland indføre vejskat på motorveje.  

- Det vil kun gælde udenlandske bilister, som skal købe en vignet til mellem 2,5 og 25 

Euro, afhængig af bilens euronorm. Det fremgår ikke om det også gælder 

motorcyklister. (kilde: FDM) 

Danmark (gen)indfører nu stærekasser. 

- I løbet af 2017 nedlægges 20 ATK biler 

(fotovogne) og erstattes af 20 stærekasser på 

”farlige” vejstrækninger. (kilde: FDM)

http://www.bikerunion.de/roadcheck/index.php?r=blockings/indexMap


Tøjbestilling. 
 

Klubben har igen mulighed for at bestille tøj med logo og priserne er næsten de samme som 

i 2015. Kun T-shirt er blevet lidt dyrere. 

 

Som nævnt tidligere i nyhedsbrevet, ønsker leverandøren at begrænse farvemulighederne 

for alle tre tøjtyper og bestyrelsen fik ved seneste klubmøde ”mandat” til at bestemme 

farverne. Samtidigt kan der kun tilbydes et hvidt eller sort klublogo (10x10cm) på brystet. 

 

Bestilling sker ved at udskrive bestillingslisten, udfylde den og aflevere den og pengene til 

kassereren. Bestillingen sendes derefter til leverandøren. 

 

Tøjets design kan findes på tøjleverandørens hjemmeside:  

http://www.james-nicholson.de/de/ hvor du i søgefeltet (shopsuche) skriver det nummer 

(ex. JN002) som står ud for den enkelte tøjgenstand.  

 

Farve Størrelse Antal Trykfarve a´pris I alt

Sort

T-shirt 120,00kr.     

JN002 120,00kr.     

120,00kr.     

120,00kr.     

120,00kr.     

Poloshirt

JN070 155,00kr.     

155,00kr.     

155,00kr.     

155,00kr.     

Sweatshirt

JN040 220,00kr.     

220,00kr.     

220,00kr.     

220,00kr.     

Samlet

Bestilt af:

Medlem nr.:

Kassererens noter Betalt kontant Mobile Pay

Andet Dato

Signatur

Bestillingssedlen afleveres til kassereren og genudleveres sammen med det bestilte tøj.

Farvevalg:

carbon grenadine royal turquoise white 

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Halvt 
bryst

54,00 cm 57,00 cm 60,00 cm 63,00 cm 66,00 cm 69,00 cm 74,00 cm 80,00 cm

Længde 
fra 

skulder
66,00 cm 69,00 cm 72,00 cm 75,00 cm 78,00 cm 81,00 cm 83,00 cm 85,00 cm

Ærme 
længde 

inkl. 

manchet

55,00 cm 57,50 cm 60,00 cm 62,50 cm 65,00 cm 67,50 cm 70,00 cm 70,00 cm

Vaskeanvisning:

SMCK BESTILLINGSLISTE 2017

Alle tryk er på 10x10 cm. på venstre side af brystet i sort.

http://www.james-nicholson.de/de/


FAST INDSLAG: 
 

Særlige ture og arrangementer: 

Du er altid velkommen til at planlægge en tur eller et arrangement og du kan vælge at stå 

for det alene eller sammen med andre. 

Ture og arrangementer meddeles på vores klubaftner og kan postes på vores Facebook side 

og/eller på klubkalenderen på vores Google konto. Kalenderen vises også på hjemmesiden. 

Alternativt kan ture også planlægges via vores SMS-kæde, der forvaltes af Jan Marker, tlf. 

20 10 92 21. 

 

Mellem kalenderens sommertid og vintertid, er der mulighed for fælleskørsel 

- Søndag kl. 10:00 for dem som vil køre en lang tur. 

- Søndag kl. 14:00 for dem, der kun har tid til en kort tur.  

- Onsdag kl. 19:00. 

De to dage er forbeholdt de spontane, hvor man bare kører ud i det blå. Ofte sker 

planlægningen når man mødes, men kan også annonceres kort forinden på vores Facebook 

side eller via SMS-kæden. 

  

Mødestedet for alle ture er Circle K tanken, Hovvej 52, 3060 Espergærde, med mindre 

andet er aftalt. 

Året rundt afvikler vi klubaften den første onsdag i hver måned kl. 19:00 på Egegården, 

Egegårdsvej 3 B. 3060 Espergærde. 

Første tirsdag efter klubaftenen, holdes åbent bestyrelsesmøde kl. 19:00 på Egegården, 

Egegårdsvej 3B, 3060 Espergærde. 

 

Kontingent og anden indbetaling: 

Indbetaling af kontingent eller til arrangementer skal ske til: 

- Bankkonto reg.nr. 3572 konto nr. 3572 872 866 (Husk at oplyse dit 

medlemsnummer).  

- Mobile Pay tlf. 20 28 13 65 (Husk at oplyse dit medlemsnummer). 

- Kontant til kassereren på klubaftenen. 

Bestyrelsen: 

Formand Jan Vesth Marker 20 10 92 21 jan.marker@hotmail.com 

Næstformand Per Bjerregaard Rasmussen 40 29 75 01 perbras@me.com  

Kasserer Frank Lyby 20 28 13 65 fjep@privat.dk  

Bestyrelsesmedlem 1 Ole Trier   61 69 42 89 oletriernielsen@outlook.com  

Bestyrelsesmedlem 2 Henrik Jensen 26 70 28 32 henrik.lene.jensen@gmail.com 

Suppleant 1 Jesper Harding Jensen 61 33 53 50 jesper.harding.jensen@gmail.com  

Suppleant 2 Vakant     

 

Klubbens informationsmuligheder: 

Mail esp.smck@gmail.com  

Kalender Google konto: ”esp.smck@gmail.com” 

SMS kæde 20 10 92 21 

Facebook SMCK Espergærde 

Hjemmeside www.s-smck.dk  

 

mailto:esp.smck@gmail.com
http://www.s-smck.dk/

