
Nyhedsbrev 2  – 2019 
 
Information til medlemmerne 
 
HUSK: - at tjekke klubbens Facebook-side, hvis du løbende vil modtage opdateringer – og se billeder – fra 
vores ture. Det er også via FB, at du får detaljeret information vedrørende de kommende begivenheder i 
SMCK.  
 
Siden sidst 
Tak til Leif, der fik sin kage-debut på maj klubmødet. Den 1. maj var det, hvilket de to kagemænd fejrede 
ved at have anlagt langt rødt hår. Næste mand på kage-posten er Arne.  
 
Med lidt forsinkelse siden generalforsamlingen lykkedes det at få uddelt vores særlige klubdolk. Dolken er 
et klenodie – udformet og indgraveret med vores klublogo. Den repræsenterer et skulderklap og tak for 
indsats i klubben. Det særlige er, at dolken er en “vandre-pokal”, hvor sidste års modtager egenhændigt har 
opgaven med at videregive trofæet til et andet medlem.  
 
Sidste års modtager Sven Larsen videregav på klubmødet dolken til Michael Sejer Holmen. Sven motiverede 

sit valg med, at Mic altid udviser godt humør 😀. Stort tillykke til Mic 👍🏻 
 
Vores tidligere næstformand Henrik har, sammen med Lene, valgt at melde sig ud af klubben 
 
I skrivende stund er vores kasserer Claus ved at gennemgå medlemmernes kontingent-betalinger for 2019. 
Der vil blive udsendt en opdateret medlemsliste snarest. 
 
Turaktiviteter 
Køresæsonen er så småt kommet i gang. Bl.a. var klubben i april til sæsonåbning af MC Museet i 
Stubbekøbing. En fin og blæsende tur på det flade Sydsjælland. 
 
Et par stykker (Erik Pade og undertegnede) var med ledsagere på Fyn til sæsonåbning på Egeskov Slot, hvor 
vi var sammen med 4.000 andre motorcyklister.  
 
Næstformand Carsten har på sin Honda været på en længere udflugt sydpå. Sidst han gav lyd fra sig, stod 
han i et alpepas med 5 meter høje snedriver omkring sig. Det bliver spændende at høre om den tur.  
 
På vores seneste klubmøde spurgte formanden, om der var stemning for, at vi skulle arrangere en klubtur 
til retro-arrangementet “Timewinder”, der i et par år er foregået i juni måned ved Hundested. Timewinder 
er en udløber af Græsted Veterantræf, men virker som om de har fået et godt greb i publikum.  
 
Der var i hvert fald tilslutning til idéen blandt medlemmerne. Så nu er der oprettet en tur/begivenhed på 
klubbens hjemmeside på Facebook, hvor I kan tilmelde jer. Husk, at Timewinder er et event, hvor 
deltagerne opfordres til at deltage iklædt tidstypiske outfit. Formanden lover at gå forrest og håber 

naturligvis på tilsvarende support fra de øvrige SMCK-deltagere 😎 
 



Kommende SMCK aktiviteter 
16-19/5-19: SMCK tur til B&B Dannevirke v/Per fmd. ER FULDT BOOKET, 18 tilmeldte 
25/5-19: Tur til Julemærkehjem v/Karin 
8/6-19: Pinsetur til Timewinder arrangement. Grønnæssegård Gods, Hundested v/Per fmd. 
22/6-19: SMCK midsommertur “Kør & Rock” i Vellerup v/Per fmd. 
23-25/8-19: SMCK Hyggetur til MC Touring Club Camp  i Djursland v/Stephan, 12+ tilmeldte 
 
Stadig under planlægning:  
Førstehjælpskursus for MC-kørere v/Jan Marker 
Tur til Ninas naturcafé i Allerød v/Jesper 
Sparke-dæk-arrangement m. grill v/Jan Wiinberg 
Tur til Panzermuseum East v/Ole T. 
GPS-aften v/Per fmd. 
Afslutningstur og -fest d. 26/10-19 
 
 
8. maj 2019/Per Bjerregaard Rasmussen, fmd.   


