
Nyhedsbrev 3  – 2019 
 
Information til medlemmerne 
 
Afslutningsfest 26/10-19: 
I må gerne skrive datoen ind i kalenderen. Dagen hvor vi kører sæson-afslutningstur og holder fest om 
aftenen. I den anledning foreslår bestyrelsen, at medlemmerne sammensætter en festkomite. Karin fra 
bestyrelsen vil også gerne deltage i komiteen. 
 
Siden sidst 
På seneste klubmøde, hvor 14 medlemmer mødte frem, selvom det jo både var Grundlovs- og valgdag,  
fortalte næstformand Carsten om sin tur nedover Alperne til Sardinien. En af kørekammeraterne, Kaare, er 
en erfaren motorcyklist med stor erfaring. I hvert fald måtte turdeltagerne en tur på værksted undervejs, 
for at få skiftet til nye dæk på grund af slitage fra de mange sving.  
 
Kaare arrangerer ture under navnet MC-FERIE. Det forlyder, at Kaare kan sit kram m.h.t. både køreteknik og  
turplanlægning. Vi vil derfor invitere ham til at komme på besøg en klubaften i løbet af i år. Og måske kan vi 
ligefrem få ham til at medvirke til at lave en klubtur til udlandet.  
 
På klubmødet så vi også en stribe lysbilleder fra Bededags-turen til B&B Dannevirke, ligesom Karin fortalte 
om Julemærketuren, hvor SMCK deltog sammen med MCC Nordsjælland. SMCK’s bidrag var på over 500kr. 
og der blev kørt nogle gode ture med glade børn, så successen må siges at være hjemme. 
 
Selvom der ikke var mange deltagere på Horsens fængselsturen og til Timewinder-arrangementet, er 
bestyrelsen enige om at opmuntre medlemmerne til at annoncere ture – også dem med relativ kort 
tidsfrist. Det vil vi gøre sideløbende med, at vi indtil videre holder fast i en årlig tur til B&B Dannevirke. Hvis 
mulighederne byder sig, vil vi også gerne tage til MC Campen i 2020. 
 
Arne havde en usædvanlig snasket kringle med. Og den blev nydt af de fremmødte. Næste kagemand er en 
kagedame: Karin har fornøjelsen med at sørge for menuen på juli-klubmødet. 
 
På næste klubmøde bliver der mulighed for en snak om vores søndags- og onsdagsture. Hvad der skal til - 
og hvordan kan vi tiltrække lidt flere deltagere? Bestyrelsen har drøftet idéen med en “månedens turmand 
m/k”. Turmanden skulle så afholde en onsdags- el. lørdagstur inden næste klubmøde, hvor den næste 
turmand så kommer på banen. 
 
Vi vil også meget gerne høre om sjove eller bemærkelsesværdige oplevelser el. ture fra medlemmerne på 
klubmøderne. Månedens “røverhistorie”. 
 
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. I må gerne være lidt flittigere til at skrive og sætte billeder på FB, f.eks. fra en interessant tur 😁 
 
Kommende SMCK aktiviteter   



18/8-19: Søndagstur til Ninas Naturcafé i Allerød (kagebuffet) v/Jesper 
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 
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 
 
 
15. juni 2019/Per Bjerregaard Rasmussen, fmd.   


