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Charme, lækkert hår – og en hel masse
solskin.
Stor gruppe SMCK’ere til Græsted Veteran Træf
1.pinsedag fik en spændende dag med masser af gode
oplevelser.
Vi mødtes på Statoil ved 10-tiden i strålende sol til den
traditionelle udflugt til Græsted. Det skulle det senere
vise sig at blive den første rigtige varme forårsdag med
temperaturer over 20 gr. Efter udveksling af de sædvanlige artigheder, tog Jan
teten med sønnen på bagsædet. Lotte kørte selv, dejligt at se hende tæmme
den blå Suzuki GS500E’eren. Ligeledes at se Elisabeth tumle Kawa’en er en
fornøjelse. De piger kan noget med en cykel. Vi andre fulgte bare med.
Ad smukke, snørklede, blomstrende
og velduftende Nordsjællandske veje med et enkelt stop ved Esrum Sø, for at
Bent kunne få sig en smøg – ankom vi
af bagvejen til pladsen i udkanten af
Græsted by, hvor træffes som vanligt
afholdes på Silvans tilstøvede jorde.
Allerede så tidlig på formiddagen var
parkeringsarealerne på markerne
omkring Græsted ved at være fyldt op
med biler, mens vi Mc-ister roligt kunne fortsætte frem til festpladsen, for at blive
ledt indenfor af P-vagten.
Af med dragten, og nu iklædt mere luftige klubgevandter gjorde gruppen fra
SMCK sin entre på pladsen. Lige før indgangen fik vi lige hilst på enkelte af
klubbens medlemmer, som havde valgt at slå følge med andre – forstå det,
hvem der kan. Der var god gang i aktiviteterne, damptromler og kæmpe
traktorer fra forhistorisk tid fyrede op under kedlerne, så røgen sved i øjnene og
smagen af kul krøb ubehageligt ned i halsen. I år havde man på pladsen
indhegnet en stor cirkel, hvor de vældige maskiner udførte deres stunts til
tilskuernes intense beundring. En ceremonimester med mikrofon sørgede for, at
ingen på pladsen kunne undgå at blive interesseret i, hvad der forgik.
Lidt mere behersket forgik det i den anden ende af pladsen, hvor
Forhistoriske Forening for Militære
Køretøjer havde deres udstilling. Her
vandrede vi rundt og betragtede
grønne, militære køretøjer af ældre
årgange. Længere væk var der en
lang række af ældre, smukke og
særdeles velholdte motorcykler, der
bare stod og ventede på at blive taget
i øjesyn. Og så var der selvfølgelig det
store Kræmmermarked, hvo der var
ting og sager og sort af mennesker.
Der var isboderne, Falck-bilerne,

speedwaybanen og der var dødsdromen, som tiltrak sig opmærksomhed. Og så var der et
Wiibroe øltelt, som tiltrak sig vores
opmærksomhed. Og ikke så langt derfra en
pølsebod, som ustandselig stod og tiltrak sig
al vores opmærksomhed. Se det er livet,
venner. For når man er omgivet af charme,
lækkert hår og en hel masse solskin – så er
det bare fedt at være SMCK’ere.
Det kunne have blevet ved resten af dagen,
men allerede ved indgangen aftalte vi, at
klokken 13.30 ville vi mødes igen og tage
stilling til, om vi skulle blive eller tage hjem.
Nogle valgte det første, andre var allerede
blevet trætte og ville hjem. Hvordan - og ikke mindst hvornår, dagen endte for dem, der
blev, vides ikke, men vi hører nok om det på de kommende klubaftener. Det var i hvert fald
en rigtig god dag og en herlig tradition at holde fast i.
Kjeld.

Billedtekster:
01:
Første stop på rastepladsen ved Esrum Sø.
02:
Gamle mænd og store, flunkende maskiner.
03:
John og Hanne samt Kim og Jette beundrer flot restaureret HD

04-05.

Elisabeth og Ebbe overvejer igen ny motorcykel.

Aktivitetsdag på Egegården søndag den 12. juni.
Aktivitetsdag på Egegården er for at profilere selve Egegården udadtil, og gøre
opmærksom på de klubber og foreninger der benytter stedet. Der er i dag tilknyttet ca. 15
klubber / foreninger.
Det er meningen at vi hver især får tildelt et udstillingsområde hvor vi så kan reklamere og
fortælle om vores klub, om hvem vi er, og hvad vi laver, og står for. Så der skal bruges
frivillige som vil være interesseret i at deltage til en hyggelig dag med fremvisning af
motorcykler evt. kunne der arrangeres prøveture bag på nogle af cyklerne. Der vil blive
serveret en bid brød senere på dagen.
Fremmøde på Egegården kl. 10.00 for dem som er ekstra morgenfriske, vil der være
morgenkaffe fra kl. 9.00.
Jan.

Tur til Tur Camp på Djursland torsdag d. 2. til søndag d.5. juni.
En pragtfuld tur til MC – Camp med regn,
sol og rigtigt godt humør, med god hygge til
ud på natten. Ingen sure miner over det
ustadige vejr.
Indlæg om turen på et senere tidspunkt.
Tak til
Karin og Bent
Hanne og John
Britta og Jan
Bent Kran
For en god tur.

Mens vi var på Camperen fik vi uventet
besøg af et par SMCK medlemmer, Jan
og Lotte på deres nyindkøbte
motorcykel – Et stort tillykke med den
nye BMW.

Jan.

Lejre forsøgscenter søndag den 19. juni.
Der startes fra Statoil kl. 10.00.
Udturen foregår ad småveje til Frederikssund, hvor den første pause holdes.
Videre går det over Gerlev, Skuldelev, Selsø, Skiby, Lyngby og Gevninge til Lejre.
I forsøgscentret findes et cafeteria, hvor der sælges is, slik, fastfood og drikkevarer. Egen
madpakke kan også medbringes.
Entre til forsøgscentret er 75 kr. for voksne og 45 kr. for børn.
Hjemturen foregår via Roskilde, Veksø, Ganløse og Lynge, selvfølgelig med pauser
undervejs.
Turens længde bliver på ca. 175 til 200 km. Forventet hjemkomst mellem kl. 17 og 18.
Poul Jensen står for turen han kan eventuelt kontaktes på tlf.49 19 11 72

Nyt fra sidste klubaften d. 1. juni.
Der var mødt 24 personer op på denne aften, Ebbe havde den dejligste chokoladekage
med, det er lille bror Per Brumbasse der står for kage til næste klubaften.
Claus og Mic gav indkitningsøl i anledning af at de havde fået nye motorcykler en hurtig
Yamaha og en sindig BMW.
Keld Thor havde glædet sig som en lille dreng til denne dag, hans nye BMW skulle
ankomme fra det mørke Jylland, den gamle som skulle indgå i handlen, var gjort nydeligt
klar, da så fragtmanden kom, viste det sig at den nye MC havde en helt anden farve end
den han havde bestilt! -Skuffelsen var stor, han måtte ringe til Jyderne, BMWén måtte
retur og han måtte indstille sig på at hans drømmetur til Østrig måtte foretages på den
gamle dueblå ikke på den nye granit sorte MC. Der skulle angiveligt gå mindst et halvt år
inden han kú få den nye. – Han var grædefærdig.
I fredags da Mic skulle købe tobak i Skjold Burne, stod Keld Thor derinde og handlede dyr
vin, han så noget anderledes venlig og glædesstrålende ud, fortalte med jubel i stemmen,
at hans nye granit sorte BMW var ankommet for ca. en time siden, endnu havde han ikke
nået at køre på den, men det skulle han nu hjem og gøre, så pas på derude hører I en
svag brummen, og ser en granit sort skygge flyve forbi med en meget glad mand, så er det
nok Keld Thor.

100manden arbejder altid i Weekenden, han kunne godt forestille sig at der i klubben
kunne være andre end ham, som havde mulighed og kunne tænke sig at kører længere
ture på hverdage. Det kunne være folk med skiftende arbejdstider, arbejdsløse eller
pensionister.
Er du interesseret kontakt venligst 100manden, Klaus Langgaard på telefon 4917 0301
eller 2859 1702. Email kjlanggaard@yahoo.dk

God sommer til jer alle, og kør forsigtigt.

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
Mobil 28405487

Kløvermarken 15
3060 Espergærde 49132487
E-Mail
afd10@mail.dk janwiinberg@stofanet.dk

Næstformand: Michael Sejer Holmen
Mobil 22683820

Sv. Poulsensvej 148 3060 Espergærde 49170783
E-Mail
Holmen@kabelmail.dk

Kasserer:
Ole Trier Nielsen
Mobil 61694289

Sv. Poulsensvej 144 3060 Espergærde 49134289
E-Mail
Otn@post11.tele.dk

Best. No. 1. Frank Lyby Jepsen
Mobil 30758944

Godthåbsvej 21
3060 Espergærde 49136580
E-Mail
Fjep@novonordisk.com

Best. No. 2. John Pedersen
Mobil 26746224

Sv. Poulsensvej 8
3060 Espergærde 49133049
E-Mail
Johnhanne@pc.dk

Suppleant 1. Kim Christiansen
Mobil 20134335

Koglevej 8 c
E-Mail

3060 Espergærde 49134812
K.j.c@mail.dk

Suppleant 2. Jan Snerle
Mobil 60919995

Dalager 10
E-Mail

3230 Græsted 48392580
liselotte-snerle@get2net.dk

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.
Husk at give besked til formand Jan hvis der er ændringer til medlemslisten (mail og
adresse) det er vigtigt at disse ting er i orden af hensyn til udsendelse af
nyhedsbrevet.
Klubbens hjemmeside: www. esp-senior-smck.dk

Leos krambod.
Pegaso til salg 45.000.kr. henvendelse til Mic tlf. 4917 0783 eller 2268 3820 - Solgt
Nimbus med sidevogn sælges som beset – Marts 1953 – Pris 60.000.kr. Jørgen
Mobil 60616498

Udstødning til Suzuki 600 Bandit til salg til årgang 2000 NY Pris 1000 kr.
Kontakt Kim Gipsben tlf. 20134335
.
Til Salg: Ny
Yamaha Drag Star 1100, årgang 2001, kørt 28.000 km, monteret med udstyr for 30.000 kr.
står som ny – en rigtig flot flyder, to farvet grøn, pris 140.000 kr. kan evt. finansieres.
Henvendelse til Jørgen – Tykke Bertha mobil. 26795789.
Til salg
1 stk. ny Cobra Walki Talkie, pris 250 kr.
Henvendelse Poul Jensen tlf.49191172.

BMW R25/3 model 1956
Rigtig flot veteranmotorcykel, står fuldstændig som ny, den skal absolut ses.
Den er sort med hvide stafferinger.
Pris ide:- 29.500,00 kr. incl nr. plader m.m.
Dette er et modelfoto/ men ligner godt, dog har
min dobb.saddel

Samt: Til Salg
1 stk Yamaha YQ50 knallert 45 reg. 14-11-03 modeltype Aerox.
har kørt ca. 300 km, er lidt ridset på højre side men ellers komplet
ny, sælges for kun 15000,- kr. (nypris 24900.-)
Hjelm kan medfølge, samt lås
Henv.
Carsten Schack Lund

Klædemålet 9

carlund@deloitte.dk

39170210

