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Information til medlemmerne 
 
Sensommer-aktiviteter 
Mon ikke pollenstøvet efterhånden har lagt sig - efter klubturen i august til MC Touring Club Camp i 
Djursland? Stephan kan i hvert fald glæde sig over de mange positive tilbagemeldinger fra medlemmer, der 
havde en rigtig god oplevelse. Hyggeligt var det også at medvirke til fejring af Claus & Lisbeths bryllupsdag 
på Campen. Og udover Svens konvertering af sin RT’er til GS’er i en markgrøft, foregik turen vist uden 

uheld    
 
Vores medlem Ole Trier har gennemført en meget interessant og hyggelig tur til Panzermuseum East ved 
Slagelse. Og selvom det var bygevejr, kunne vi godt have håbet på lidt større deltagelse fra medlemmerne 
(to medlemmer havde valgt at deltage). 
 
På august-klubmødet havde Arne og Leif lysbilledshow om deres tur til bl.a. Sardinien og Korsika. Flotte 
billeder. Også med et råd om at satse på at udforske en ø ad gangen, så der bliver bedre tid til at nyde 
omgivelserne. 
 
Afslutningstur og -fest lørdag d. 26/10-2019 
Karin fra bestyrelsen har nu fået samlet et hold af gode hjælpere til den kommende afslutningsfest den 26. 

oktobe. De står klar til at sørge for medlemmernes underholdning og forplejning 🏻.  
 
Så I kan godt pudse danseskoene og fjerne mølkuglerne fra festgarderoben. Vi skal mødes - og fejre 
afslutningen af en spændende køresæson med hyggeligt samvær. 
 
Samme tid og sted som sidste år: kl. 18 i det store festlokale i Hovgårdsparken. Denne gang med DJ Jens i 
spidsen for aftenens polka-konkurrence. Slagter Per er hyret ind til at stå for tilrettelæggelse af festmenuen 
og det sædvanlige indslag med amerikansk lotteri skal naturligvis ikke mangle (- så husk at medbringe 
kontanter til køb af lodder. I bedes også medbringe 2 gaver med hver en værdi på ca. 50kr). Årets SMCK’er 
skal naturligvis også kåres ved hjælp af medlemmernes stemmer.  
 
Er der medlemmer, der har lyst til at bidrage med sine underholdnings-talenter i løbet af aftenen, f.eks med 
en god klubhistorie, så kom bare på banen. 
 
Alle disse herligheder kan I få del i - ved snarest at overføre 100kr pr. deltager til klubbens MobilePay-
nummer: 20204548. Husk at oplyse medlemsnummer. Desuden bedes i tilmelde jer under begivenheden på 
klubbens Facebookside. Hvis I ikke er på FB, send da venligst en mail til formanden på perbras@me.com. 
Deltagerne bedes medbringe egne drikkevarer til festen. 
 
Frank har lovet at arrangere afslutningsturen. Der kommer mere info på næste klubmøde samt en tur-
begivenhed på Facebook.  
 



I september har Jan Wiinberg – med sponsor-opbakning fra klubkassen - påtaget sig at stå for et Sparke-
dæk-arrangement m. grill. Det bliver søndag d. 22/9. Se mere m.h.t. tilmelding på Facebooksiden “SMCK 
Espergærde”. 
 
Og – kagetjansen til oktober – er vundet af …Zoubeir, idet vi takker Kirsten og Susanne for deres dobbelte 
indsatser på september klubmødet. 
 
Kommende SMCK aktiviteter   
22/9-19: Sparke-dæk-arrangement m. grill og pølser hos Jan og Britta v/Jan Wiinberg 
2/10-19: Klubmøde med MC førstehjælpskursus m. Johnny Svanholm Møller v/Jan Marker 
26/10-19: Afslutningstur og -fest 
21-24/5-20: Klubtur til B&B Dannevirke v/Per, fmd.. Tilmelding på SMCK’s Facebookside: tryk på “deltager” 
el. mail til Per, fmd. 
 
Stadig under planlægning:   
Sparke-dæk-arrangement v/kasserer Claus 
GPS-aften v/Per fmd. 
Aktivitet med Espergærde Centeret v/Erik Pade 
 
 
17. september 2019/Per Bjerregaard Rasmussen, fmd.   


