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Motor Cykel udstilling i Espergærde Centret 2003  
 
Vi var godt nok spændt på, hvor mange af 
SMCK`ere der ville dukke op til vores 
udstilling. Der skulle helst komme mere end 10 
stk. for ellers ville det  være en pinlig affære 
syntes Formand Jan, hans første tanke blev 
gjort til skamme, 25 motorcykler dukkede op, 
og det var meget meget flot, at der var så 
mange der ville bruge en lørdag på det.  
Men hvad er vores formål for at møde op til et 
sådanne arrangement? For det første er det på 
opfordring af EC, og det vil vi jo godt støtte op 
om, og for det andet er det for at vise publikum 
nogle flotte MC`er, normalt ser man jo dem bare fare af sted på vejen, hov 
der var en MC`er, var det en Bandittos eller HA`er. På denne måde har 
publikum mulighed for at gå i fred og ro og beundre maskinerne, og samtidig 
signalerer vi, at vi ikke er nogen farlige fyre men at vi er nogle flinke kaffe og 
kage drikkende, halvgamle seniorer som ikke er spor farlige.  
Det var en rigtig hyggelig dag, vi startede kl. 8,00 hvor vi fik placerede 
MC`erne så det så pænt ud, og sat plakater og banner op, et tapetbord fra 
Disco Fiugger Finn, blev slået ud så der var plads til alt vores materiale, 
M&M havde fyldt hele traileren op med en masse brochure som han havde 
fået fra Enghave Motor, det så rigtigt prof ud. 
Silden(Sommerbeduinen) og Sussi lånte Formandens hævekort og gik så på 
indkøb, Paderne bryggede kaffe og der var basser og en Enkelt en til alle, 
inden publikum begyndte at komme.  Og der kom rigtig mange der både ville 
se og snakke motorcykler (ikke kun familie). Nej der kom skam også mange 
ex. SMCKére samt nogle af vores medlemmer som man ikke ellers har set 
meget til i årets løb, og så var der jo alle dem som plejer at møde op. Der 
viste sig også nye potentielle medlemmer, der var én der meldte sig ind med 
det samme, og der var 4-5 stk. der viste stor interesse for at melde sig ind, 

så vi kan nok forvente 
at se nye ansigter i 
løbet af året. Der blev 
kigget og snakket 
rigtig meget. Og det 
var rart at se at så 
mange i dagens 
anledning havde gjort 
lidt ekstra ud af at 
udstille deres 
motorcykel og dem 
selv fra den pæneste 
side PCKim havde i 
dagens anledning iført 
sig nogle nye briller, 
han lignede til 



forveksling Elton John eller Elvis. M&M havde spændt traileren på, og pyntet MCén med 
noget af fruens aflagte lingeri, vi fornærmer vidst ingen ved at nævne at hun nok er vokset 
fra den størrelse. KardanJean udstillede hele to motorcykler, han havde sat BSAén til salg 
og pyntet Zukien med et lammeskind. Søren fra Græsted udstillede sin malkemaskine 
med 4 cylindere og 750 kubik af mærket Honda. Touring95 var også mødt op, han siger at 
MCén ikke kan køre over 95, men på speedometret står altså 120 km/t. 
På et tidspunkt omkring middagstid, samledes afslutningsturudvalget inde på Nissens 
Cafe, de blev suppleret med Familiesammenføringen alias Trofast eller ZoegaBendt de 
snakkede længe, så det må formodes at vi nok skal ud på en længere tur d. 25 oktober, 
det glæder vi os til.         
Vi andre fik også tid, til en stille pils, ude bagved Frankies hestetrailer, ( man må jo ikke 
drikke medbragt øl lige ud for cafe Nissen) derude trådte de fnisende tøser i karakter 
Suzie, K.K.(Karin Kickstart) og Gitte, når bare de er med, så lyder det som om vi har det 

vældigt morsomt i SMCK. Det er 
ikke altid vi andre lige når at finde 
ud af hvad det er der grines af, 
men det er vel i grunden også lige 
meget, for det giver da en rigtig 
god stemning.  
Alt i alt en rigtig hyggelig (og lang) 
dag. En idé til næste gang vi 
holder et sådan arrangement, 
kunne jo være, hvis nogen havde 
lyst til, at tilbyde gæster en tur 
bagpå, i lighed med det der sker 
på Lønholt dagen. 
Arrangementet sluttede ved 15.30 
tiden, så var der pakket sammen 
og ryddet op. Så tak for denne 
gang. 

Formand Jan og Næstformand Mic 
 

 
Klubaften 01-10-03. 
 
På sidste klubaften var der mødt 27 energiske – entusiastiske – håbefulde SMCK 
medlemmer op til en begivenhedsrig klubaften, idet formanden holdt fødselsdag og der 
blev serveret et veldækket oste bord, (og så for øvrigt tak for sangen). TMP var 
repræsenteret af Thomas, som havde et stort udvalg af beklædning og diverse udstyr 
med. Formandens kone (sild) var straks på pletten, og købte vildt ind (jakke og bukser), 
hvorved Formandens hævekort endnu en gang blev misbrugt, Thomas havde en god aften 
da der var flere der blev fristet og handlede. 20% i afslag på prisen, er jo værd at ta´ med. 
 
Det var sidste dag for tilslutning og indbetaling til afslutningsfesten, Sussi tog imod betaling 
så hun havde rimeligt travlt med at holde styr på kontanterne og afkrydsning af 
medlemslisten. Der er tilmeldt 47 personer, det er da ganske flot. 
 



Der blev nedsat et oprydningshold efter afslutningsfesten, som består af Poul, 
KardanJean, Michael Racing Bo og Ebbe.  
 
Næste kagemand: blev Kjeld – Thor. 
 
Dette Nyhedsbrev er det sidste for i 
år, det næste nyhedsbrev vil 
udkommer i marts måned sammen 
med indkaldelsen til 
generalforsamlingen som bliver 
afholdt søndag d. 28. marts  2004         
 
Der vil stadigvæk være klubaften 
hver den første onsdag i måneden 
på Egegården kl. 19.00. 
 
Bestyrelsen vil ønske alle tak for 
denne sæson, nu kan vinteren give 
tid til at pudse, reparere og justere 
på cyklerne, -  god fornøjelse med 
det.     
 
 
 
       
 
  
 
 
Forslag fra Tykke Bertha som gerne vi på tur med Jø rgen 
Guidet Østrigs tur 2004  
 
I lighed med 2003 vil jeg drage til Østrig først på sæsonen. Tidspunkt er endnu ikke 
fastlagt med det bliver enten fra onsdag den 19 maj, Kristi himmelfart, indeklemt fredag og 
weekenden dvs. vi er hjemme søndag eller mandag den 24 eller anden mulighed er i 
pinsen fra den 28 maj til 1 juni. Tidspunktet er afhængig af om der er nogle der  melder sig 
under fanerne. Som jeg nævnt så koster det lidt.  
Jeg har fundet et rigtigt godt hotel i Vor Arlberg, Østrig, der ligger meget centralt for mange 
gode ture i området. Prisen for 1 overnatning er ca. 45 euro ( 350 kr. ) inkl. morgen- og 
aftensmad, frokost skal man selv stå for da man sikkert er på asfalten. Der er aftenhygge 
med lidt til halsen, lidt tur og mc. snak på diverse europæiske sprog hvilket kan være 
ganske fornøjeligt at opleve. Mulighed for sauna og massage. Benzin er også en del af 
turen og beløber sig til et sted mellem 12- 1500 kr. plus færgebillet til ca. 400 kr. 
Turen kan foregå i forskellige tempi alt efter temperament og pengepung om man vil ofre 
en overnatning ekstra. Dvs. at turen kommer til at stå i ca. 2500-3000 kr. for chaufføren 
alene med 3 overnatninger i Østrig inkl. benzin så kommer der evt. overnatning ned og op 
gennem tyskland og hvad man bruger i Samnaun er op til en selv. Kniber det med 
tilladelsen fra familiens overhoved kan man måske smøre lidt med priserne dernede. Som 
sagt før er der parfume, tobak og sprit til halv pris. 30% på fotoudstyr alt kommer an på 



hvor meget plads der er på motorcyklen. Hvis man har lillemor bagpå er prisen for hende ( 
ikke for hende personligt, men kost og logi på turen ) ca. 1000-1500 kr. Tænk over det og 
slå på tråden hvis der er interesse for deltagelse eller spørgsmål på mit mob. 26 79 57 89 
eller 49 19 48 30. Det kan også være at for klubbens mange BMW folk var interesse for at 
tage til Træf i Garmish i tyskland for foden af bjerget Zugspitze. Tidspunktet for dette ved 
jeg ikke endnu men i 2003 var det først i Juli. Hilsen Jørgen & Tykke Bertha.  
 
 
Nytænkning fra klubaften den 1 oktober. 
 
Thomas fra TMP. Og jeg sad og talte om at det kunne være sjovt at leje en racerbane i 
Sverige for 1 dag. Prisen er ca. 15.000 kr. hvilket lyder af meget men hvis vi siger at ” bare 
” 30 fra vores klubben var interesseret bliver det en 500 kr. seddel pr. næse uanset farve 
og størrelse. Der bliver mulighed for at lære en del om ideal linier og  køreteknik for 
Thomas er ” gammel racerkører ” og kører stadig. Han vil være vores superguide deroppe. 
Der er et godt cafeteria, gode toilet og badeforhold små hytter omkring banen hvor 3-4 
stk./ pr. hytte kan overnatte så vi kunne få en rigtig god tur. Der var også en anden 
mulighed for at invitere naboklubber med så vi var flere om at dele udgiften. Lad os alle 
bede… til at det kunne lade sig gøre. Giv et signal om ideen til turudvalget.     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faste indslag:  
        
 
Husk at vi mødes hver Onsdag kl. 19.00.  Og hver Søndag kl. 14.00. På Statoil tanken i 
Espergærde, med mindre andet er bestemt. Derfra kører vi ud i det blå. 
Husk vores klubaften, den første onsdag i hver måned kl. 19.00. På Egegården i 
Espergærde. 
Har du nyheder til vores klubblad, hilses de meget velkomne, bedst er det hvis indlægget 
bliver skrevet i Word og mailet til Jan Wiinberg afd10@mail.dk. Har du ikke en PC´er, så 
aflever din historie alligevel, til en fra bestyrelsen så finder vi nok også ud af det. 



 
 
 
 
Bestyrelsen: 
 
Formand  Jan Wiinberg   Kløvermarken 15  3060 
Espergærde  49132487 
   Mobil 40962487  I-Mail  
Afd10@mail.dk  
 
Næstformand Michael Sejer Holmen Sv. Poulsensvej 148 3060 Espergærde 
49170783 
   Mobil 22683820  I-Mail  
Holmen@os.dk 
 
Kasserer  Ole Trier Nielsen Sv. Poulsensvej 144 3060 Espergærde 
49134289 
   Mobil 61694289  I-Mail  
Otn@post11.tele.dk 
 
Best. No. 1.  Frank Lyby Jepsen Godthåbsvej 21 3060 Espergærde 49136580 
   Mobil 30758944  I-Mail  
Fjep@novonordisk.com 
 
Best. No. 2.  John Petersen Sv. Poulsensvej 8 3060 Espergærde 49133049 
   Mobil 49111778  I-Mail  
Dkjoep@.coloplast.com 
 
Suppleant 1.  Kim Christiansen Koglevej 8 c 3060 Espergærde 
49134812 
   Mobil 20134335  I-Mail 
K.j.c@mail.dk 
 
Suppleant 2.  Benny Skovlund Gerdavej 8  3060 
Espergærde 49702119  
   Mobil 20401711 
 
Der holdes åbne bestyrelsesmøder, kl. 19.00. den førstkommende tirsdag efter et 
klubmøde. På Strandhøj, Gylfesvej 17, bygning D. 3060 Espergærde.  
 
Husk også lige at klubben er i besiddelse af en bærbar PC,er  scanner, et digitalt kamera 
samt en 14 personers Wig-wam som lånes ud til medlemmer af klubben, kontakt Formand 
Jan eller Frank. 
 
 
 


