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Lørdag den 19. april 2008   
tog Lotte og jeg ud for at kigge på et turforslag til 
om søndagen den 20. april 2008. Halvdelen af 
turen blev brugt om søndagen. 
 
Søndag den 20. april 2008 mødtes vi på tanken kl. 
10.00. Der var Jørgen og Hanne, Poul, Bent, 100-
manden, Søren, Bjarne, Lotte og jeg.  
Vi blev enige om at køre til Køge og tog 
motorvejen dertil. Desværre ville Bjarne ikke med, 
da vi skulle køre på motorvej, så han ville køre sig 
en anden tur i det Nordsjællandske landskab.  

Vi andre kørte med 
110 km/timen stille 
og roligt til Køge. 
Efter en kaffe-
pause på Køge 
torv startede vi op 
med de små veje 
derfra ud forbi 
Vallø Slot, 

Hellested, 
Klippinge, Stevns 
Klint og til Rødvig 
havn, hvor vi fik lidt 
at spise og drikke.  
Jørgen, Hanne og 
Poul ville gerne til 

Nyord. Så måtte jeg jo lige finde nogle små veje dertil. Vi kom gennem 
Bonderød, Orup, Broskov, Præstø, Balle, Kalvehave, Stege til Nyord, hvor 
vi skulle parkere motorcyklerne (gælder også biler) udenfor byen. Vi gik 
gennem byen med en rundkirke hen til et sted hvor vi fik æble- eller 
raberkage og kaffe. På vej tilbage til motorcyklerne fandt Lotte og Hanne 
en lille gårdbutik, hvor de ville ind og kigge. Det var vist meget godt, for der 
var hjemmelavet snaps, likører og whisky. Whiskyen duftede så godt at 
Jørgen måtte købe en lille flaske.  
Da vi kørte 
videre blev vi 
enige om at 
tage en tur til 
Steges lokale 
bryghus og få 
en enkelt af 
deres gode øl 
(Schwartsbeer). 
Efter at have 
nydt den gode 
øl og slappet af i 

solen ville vi køre hjemad. 
Søren skulle lige tanke og da vi 
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kørte derfra, skete uheldet.........Jørgen kunne kun køre i 2. gear.......Vi måtte ind til siden 
alle sammen og se på motorcyklen. Vi stod alle der og det sjove var at hver gang der kørte 
en bil forbi os kiggede de meget intenst på os, for de troede at vi alle var blevet stoppet af 
politiet!!!!!  Det var fordi at Poul havde en meget stærk gul vest på som lignede dem politiet 
kører rundt med. Det viste sig at gearskifteleddet var knækket, men vi fik sat den i 3. gear 
så Jørgen og Hanne måtte køre i samme gear hele vejen hjem til Espergærde. 
Turen var på 420 km. Vi synes det var en rigtig god og dejlig tur og takker alle for hyggeligt 
samvær. 
 
Jan Snerle 
  
 
 

SMCK´s Dresden tur 2008 
 
Onsdag d. 30. april 
 
Badedyret og jeg havde lagt en plan, som skulle skåne vores rygstykker og haleben. Vi 
havde booket os ind på den gamle præstegård i Skelby på Sydfalster til noget bed and 
breakfast. Morgenmaden nåede vi nu ikke at få. 
Hjemmefra havde Ole i god tid, fået udleveret den ene sidetaske til hans habbengut, han 
er jo ikke så stor, så det skulle nok kunne være der, og det kú det.  
Vi fik tanket checket dæktryk og startede vores tur sydpå, vi kørte ad overland til Hillerød, 
Roskilde, inden vi ved Køge kom ud på motorvejen, vi spiste på Burger King, de har fået 
en ny burger lavet af Augustinuskvæg, som vi varmt kan anbefale, jeg var lige ved at 
glemme at der var ca. 1000 andre mennesker som denne aften havde valgt samme 
spisested!!!! – Nå men op på dyret af sted nonstop til præstegården, hvor vi blev 
indlogeret, vi nåede lige at bestille og indtage 4 kolde samt en kande kaffe, inden vi 
tørnede ind til en god nats søvn. 
 
 
Torsdag d. 1. maj 
 
Op kl. 5.00. i bad, 
hyggesnak, af sted, der 
var ca.8 km til færgelejet i 
Gedser, vi ankom som 
nogen af de første, men 
pludselig kl. 6.30. kunne vi 
i det fjerne høre vor 
formands så velkendte 
Guzzi lyd, og pludselig var 
vi helt omgivet af venner 
fra SMCK. Der var 
Formand Jan, Snerlerne, 
Per Frigear og Mette, 
Düsse Jürgen og Suzie på 
Tykke Bertha, ”Der Alte” 
(Poul), Randi og Carsten, 
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Karsten og hans søn Asbjørn, samt Kim Gipsben som nu har genfundet sin lyst, også til at 
køre på MC, på hjemturen kørte han sig fra øgenavnet ”Slowhand” men til gengæld nåede 
han at få et nyt ”Frau Christiansen”. – De var alle sammen kørt fra Espergærde kl. 4.30. 
Düsse Jürgen havde bestilt bord til os i færgens restaurant, hvor vi indtog en morgen 
buffet, efter to timers pause på færgen, var det dejligt at komme op på BMWén og af sted, 
vi nåede som planlagt Ute og Jûrgens carport kl. ca. 11.30.  
Det havde regnet på den sidste del af turen, så meget at vi end ikke kunne sidde i haven 
eller Carporten hos dem, vi blev inviteret inden for hvor vi med største velbehag spiste 
Soljanka (russisk suppe), lavet af Ute´s mor.  

Det var dejligt at se Ute og 
Jürgen igen, samtidig fik vi 
igen hilst på Utes mor, hun 
fik lige som sidst et kys af 
Carsten. Pludselig ville 
Gipsben være med til at 
rydde af bordet, han ville 
vaske op, stå i køkkenet og 
meget mere, han var stort 
set ikke til at kende, - Det 
viste sig at Ute og Jürgen 
havde fået en sød yngre 
pige til at hjælpe til med 
serveringen og rengøringen 
efter os, det var hende som 
havde vagt Gipsben´s 
interesse. 
Efterfulgt af den gode 

suppe, fik vi lidt kage og kaffe, og vi gjorde os klar til at fortsætte vores tur sydpå, Jürgen 
førte os an på hans nye lidt brugt GSér, Ute kørte bagefter i bil sammen med deres hund.  
Det var holdt op med at regne, vejret blev bedre og bedre og vi kørte af sted i det smukke 
landskab, med de mange forårsdufte og lysegrønne farver. Ute havde fortalt at denne dag 
i Tyskland er ”Die Männers Tag” eller ”Herrens Tag”. Det går så vidt jeg nu er klar over, ud 
på at alle mænd finder en cykel, sætter en bøge kvist på styret, og drikker sig en kæp i 
øret, inden de i 
mere eller mindre 
samlet flok cykler 
ud og møder 
nogle kammerater 
for at indtage et 
par bajere ekstra. 
– Vi mødte mange 
som cyklede rundt 
og gjorde vejene 
usikre.  
Vi kørte lags 
smukke floder, 
gennem grønne 
skove, over flotte 
bakker og dybe 
dale – der er 
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meget smukt i det område. 
Vi ankom til Seigenberger Park Hotel, et pragtfuldt 4 stjernet hotel som lå i en forstad til 
Dresden, vi fik lige en Dunkel beer inden vi blev indlogeret på vores værelser. Jeg kom på 
værelse med Formand Jan og Badedyret, Formand og Næstformand i dobbeltsengen og 
Kassereren opredningen. 
Formanden har jo som altid, næsten alt det udstyr med som er nødvendig for at sådan en 
tur kan blive vellykket, denne gang havde han også øjendråber med, men hverken 
Kassereren eller Formanden kú dryppe dem selv, så det måtte jeg jo så gøre, og 
drengene havde jo sådan stortset under hele turen store klare våde øjne. 
Efter en kort øjendrypning og et bad, var de spisning på hotellet, middagsbuffet, med øl, 
vin eller vand. Vi sluttede dagen af i baren, inden vi gik til køjs kl. ca. 24.00. Det var mig 
som startede synkron snorken på værelse 232. 
 
 
Fredag d. 2. maj 
 
Op kl. lidt i 7.00. så kunne jeg há toilettet og badet før de andre, ned i restauranten, hvor 
der var et særdeles veldækket morgen buffet, skægt med de tyskere, jeg havde ikke 
indtryk af at hverken Ute eller Jürgen brød sig om Gl. Dansk eller nogen af de andre 
morgen bitre, vi havde med, til gengæld drak de gerne champagne til morgen mad, det fik 
vi andre nu også 
smagt. 
Vi blev transporteret i 
hotellets bus til 
Teater-Pladsen i de 
gl. Dresden, hvor vi 
slentrede lidt rundt 
inden vi skulle på 
maleriudstilling i 
”Gemäldegalerie” i 
”Dresdner Zwinger”. 
Vi blev guidet 
igennem af en køn 
entusiastisk engelsk 
talende 
kunsthistoriker. – Det 
var spændende, som 
vi alle sammen lige 
pludselig blev i stand 
til at kunne tolke og forklare hvad vi derefter så omkring os. 
Derefter osede vi lidt rundt i den gl. by. fantastisk hvilken genopbygning der har fundet 
sted efter februar 1945, hvor hele den indre by blev bombet sønder sammen.  
Byen var endvidere hårdt ramt for nogle få år siden, da Elben og de andre store 
europæiske floder gik over deres breder.  
Vi fandt også et listigt sted hvor vi kunne få en enkelt ”dunkel og en normal”. 
Herefter var vi ”Frauenkirche” Vor Frue Kirke, fik noget elektronisk udstyr hægtet på øret 
og blev via dette guidet rundt inden i den fantastik flot restaurerede kirke, som først var 
færdig restaureret i oktober 2005. Man blev lidt lille og stille, da man sad der, helt alene 
sammen med en masse andre og fik fortalt en del af europahistorien i sit højre øre. 
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Her efter splittedes vi op og osede videre, spiste en pølsedrak en øl og nød cafe livet i det 
gode vejr.  
Vi blev hentet igen på Teater-pladsen af Hotellets bus og kørte tilbage på drengeværelset 
tidsnok til at vi kunne få en middags lur, et bad og få dryppet øjne. 
Kl. 19.00. skulle vi igen mødes i Hotellets lobby, uden for holdt en mindre svejtsisk 
veteranbus, som med en meget velklædt chauffør, skulle køre os til Sophienkeller. Turen 
dertil foregik i adstadigt tempo, bussen trak os fint op og ned igennem gaderne, de 
mennesker vi mødte på vores vej, vinkede og sendte misundelige blikke. Bussen lignede 
den som Richard Burten kørte i filmen ”Ørneborgen”.  

Sophienkeller lå også i den gamle bydel, i en smuk kælder med højehvælvinger, et sted, 
som på nogen måde godt kunne minde om Vin og Ølgod, men med et mere historisk 
anstrøg, vi fik besøg af ”August den Stærke” og tre søde middelalder musikeresom 
spillede på Lut, violin og fløjte, de bad om at blive støttet op af vores egen Mr. Tamburine 
man, Mr.C, det gjorde han faktisk godt. – Vi fik en fire retters menu, en forret med div. 
tyske specialiteter, herunder krydderfedt, lækkert hjemmebagt brød; leverpølse, syltede 
grøntsager, samt andet godt, herefter fik vi serveret en kartoffelsuppe og som hovedret 
helstegt pattegris med knötlen og sauerkraut, til dessert, fik vi kage ”Dresdner 
Eierschecke” og kaffe til, det smagte alt sammen godt, der var bare så meget mad, at jeg 
ikke kunne spise op, det er ellers sjældent det går mig sådan. 
Vi blev hentet af den gamle bus igen, og kørte tilbage til hotellet, hvor vi sluttede af med en 
drink i baren, og lidt evaluering på drengeværelset. 
                      
 
Lørdag d. 3. maj 
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Op og af sted efter endnu et velnærende måltid morgenmad, inden afgang måtte Formand 
Jan have hjælp fra Han Snerlen og Jürgen, Guzziens baglys lyste på en mærkelig måde, 
det viste sig at det havde den vist altid gjort, Snerlen byttede rundt på et par ledninger og 
så lyste Guzzien så man nærmest kunne forveksle den med en fuldoplyst Pølsevogn. Vi 
skulle køre en tur rundt i det Saksiske-Svejts, en tur på ca. 140 km. i det smukke kuperede 
terræn, vi kørte ad enkelte hårnåle sving og langs bække, åer og floder, stoppede ved en 
lille kro til en kop formiddagskaffe, Badedyret og jeg, prøvede at bytte MC med ”Der Alte”, 
han har sådan en extra forlængelse af vindspejlet, som jeg godt ville teste, den virkede 
helt fint, det der dog var den største oplevelse, var at mærke hvor lidt forskel der var på at 
køre på de to motorcykler som har kørt hhv. 46.000 og 100.000 km. det var som om at 
gearkassen på Pouls, først nu var kørt til. 
Vi fortsatte til så tæt på den Tjekkiske grænse, at mobiltelefonerne viste at vi nu var vi der, 
vi var tæt, men vi krydsede ikke grænsen. 
Vi nåede frem til en kunsthåndværksgård, som fabrikerede forskelligt husflid i stof og træ, 
det så ud til at de havde en stor produktion, men jeg tror ikke at der var noget som 

matchede vores 
skandinaviske smag, 
Jürgen havde bestilt 
en 3 retters menu til 
os på den 
tilstødende kro, 
endnu et godt 
velnærende tysk 
måltid mad, denne 
gang med Swein-
haxe 
Knötlen og 
Sauerkraut som 
hoved ret 
Uhmmmm!, men 
endnu en gang 
måtte jeg levne, og 
de der Knötlen, dem 
skal jeg nok lige 
vende mig til.  
Op på cyklerne og af 

sted, vi kunne lige nå tilbage til hotellet til et bad og en gang øjendråber, inden vi igen 
skulle mødes i lobbyen. Vi skulle gå en ganske kort tur til en lille vingård i udkanten af 
byen, vi blev bænket i den gl. vinkælder, hvor vi fik smagt 4 forskellige af vinbondens vine, 
vi nåede også en markvandring og fik tilmed en tre retters menu, hvoraf de to af retterne, 
var krydret med kommen, hvilket bl.a. ikke faldt i Formand Jan og visse andres smag, men 
de kunne nu også godt tåle at springe et måltid over. 
En af Rafaels engle Mr. K . blev grebet af den gode stemning som nu var kommet i 
vinkælderen, så han brød ud i sang, både lødige men også ulødige, og underholdende, 
vidst nok så meget så Asbjørn blev lidt forlegen. 
Det blev sjovt og underholdende at sidde der i vinkælderen, på et tidspunkt skulle man 
være mere end almindelig indforstået, for at kunne se morskaben, det var ikke til at 
oversætte til hverken tysk, engelsk eller noget andet sprog, sådan nærmest indforstået 
indforståethed. 
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Men også det fik en ende, vi begav os tilbage til Hotellet for at indtage ”fiseren” i baren, 
Rafaels Mr. K. fyldte år og det blev fejret på slaget 0.01. der blev serveret en lidt mystisk 
drink som fødselaren ikke turde indtage det hele af, han skulle jo være klar på cyklen 
næste morgen. En fødselsdagssang blev det da også til. 
 
 
Søndag d. 4. maj 
 
Op kl. 6.00. i bad, dryppe drengenes øjne, gøre klar til en morgen bitter sammen med 
rejsekammeraterne, inden vi mødtes i restaurenten til endnu et veldækket morgenbord. 
Kl. 8.30. var der afgang mod Berlin, Jürgen førte an, Ute dannede bagtrop sammen med 
hunden, vi kørte ad motorvejen til et af forstæderne til Berlin, hvor Jürgen havde bestilt 
Brunch til os, på en Irsk Pub, der var ingen vej uden om, vi måtte atter kæmpe os igennem 
et overflødighedshorn af tysk madkultur, og det smagte rigtig godt. 

Jürgen og Ute havde 
lavet nogle fine 
kuverter til hver 
enkelt af os, de 
indeholdt et certifikat 
for deltagelse i selve 
Dresden turen samt 
et kort med et 
nedfotograferet tryk 
af Ute´s egne 
billeder samt 

plastlaminerede 
opskrifter på 
”Soljanka” og 

”Dresdner 
Eierschecke” Jürgen 
holdt en ganske kort 
tale for os i den 
anledning. Derefter 
fik vi krammet og 

sagt farvel til Ute og Jürgen. Jeg syntes at de så lidt trætte ud på det tidspunkt, det syntes 
jeg nu også de havde set ud til visse af de andre aftner, og jeg kan godt forstå den, dels 
havde de arrangeret en fantastisk tur for os, det hele var bare super, selv vejret lod det til 
at de havde indflydelse på, og tidsplanen blev overholdt til punkt og prikke, og så syntes 
jeg hele tiden at de gjorde sig voldsomt umage for at forstå og være med i samtalerne, 
som nogen gange nærmest blev sort tale. 
Vi fik sagt farvel og tøffede i rask tempo mod Rostock, hvor vi ankom i ret god tid. Ombord 
på færgen havde Düsse Jürgen sørget for bord til os i Restauranten, og det var fint, for 
vores maveskind var lige lovlig slunkne på det tidspunkt, vi fik så lige dagens ret, inden vi 
sagde farvel til hinanden på færgen, for den sidste del af hjemturen ville folk helst tá i 
deres eget tempo, Badedyret, Formanden og jeg fulgtes med Frau Christiansen Gipsben 
og Der Alte som jeg har den største respekt for, Vi andre kú pive over ondt i ryggen, røven 
skuldrene eller maven for den sags skyld. og jeg selv kunne godt bruge lidt flere pauser, 
når vi kørte langt. Men Poul peb ikke, han kørte uden at kny, og selvom han på et 
tidspunkt så ud som om at han var ved at glide ned ad sadlen på sin BMW, så var det ikke 
noget han selv havde bemærket, når der skulle køres , så kørte han, skulle der spises så 
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spiste  han og han var med både tidligt om morgenen og til sent om aftenen og han fik da 
også sit at drikke. 
Tak for en rigtig god tur specielt til Ute og Jürgen  
 
Mic                                                        
 

 
 
 
 
 
 
Nyt fra sidste klubaften d. 7. maj 
 
Vi nåede at blive 27 SMCKére denne aften, vi spiste med velbehag Claus Li nne´s kage 
og drak vores kaffe. Formanden fortalte om vores netop overståede Dresden tur, de 
kommende ture blev annonceret, og de sidste SMCK´ere nåede at betale kontingent, 
næsten rettidigt. Den ene af Rafael´s engle K, gav fødselsdagsøl, og vi bød velkommen til 
to nye medlemmer Jan og Brian. Søren malkedreng tager kage med til næste klubaften.   
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S.M.C.K. TURE 2008 
 
 
 
Lørdag d. 17. maj 2008                     Mølle rally.    

Vi SMCKére mødes på Statoil kl 10.30. 
og kører i fællesskab til Hørsholm, se 
mere herom andet sted i bladet 

    (Mic) 
 
Søndag d. 18. maj 2008 Rundt om  Roskilde fjord.  
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00. 

Prisen for færgeoverfarten mellem 
Sølvager og Kulhuse er 45 kr. 
Madpakke kan medbringes, men vi 
kommer også til havnegrillen i  

    Roskilde. 
    Turen bliver på ca. 190 km. 
    (Poul Jensen) 
 
Søndag d.  25. Maj 2008 Åbningstur.   

  Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00.
  En tur på ca. 250 km. turen går til Syd   

   Sjællands smukke natur. Det tilrådes at  
   Der medbringes madpakke og drikkelses  
   Forventet hjemkomst 17.00.                
 
 
Søndag d. 8. juni 2008  Møn tur.  
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00. 
    Husk kaffe og madpakke. 
    (Jan Snerle) 
 
Søndag d. 15. juni 2008  Rundt om Tystrup-Bavelse s ø. 
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00. 
    Madpakke tilrådes. 
    Turen bliver på ca. 250 km. 
    (Poul Jensen) 
 
Lørdag d. 21. juni                       Jubilæumstur / Lønholtdagen  
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 8.45.  

Med morgenmad i Kvistgård kl. 9.00. 
 
Onsdag d. 25. juni 2008 Eremitagen og Lille Haresko v. 
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 18.00. 
    (Jan Snerle) 
 
Søndag d. 24. august 2008 Kalundborg/Sejerø Bugten.  
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    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00. 
    Husk kaffe og madpakke. 
    
    (Jan Snerle) 
 
Søndag d. 7. september  2008 Søndagstræf på Egegård en kl. 10.00             
 
Egegården er vores klubs tilholdssted, denne dag vil Egegårdens foreninger 14. stk.  
samles på denne søndag og holde åbent hus, og vise hvilke aktiviteter der er på gården. 
       
 
Onsdag d. 17. september  2008 Arresø rundt.  
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 18.00. 
    (Jan Snerle) 
 
Søndag d. 28. sept. 2008 Maglesø/traktørsted.  
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00. 
    Husk kaffe og madpakke. 
    
    (Jan Snerle) 
 
Søndag d. 12. oktober 2008 Reersø/Tissø.  
    Afgang fra Statoil i Espergærde kl. 10.00. 
    Husk kaffe og madpakke. 
    
    (Jan Snerle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Formand giver førstehjælp til Ole - Der skal dryppes øjne. 
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SMCK havde 10 års jubilæum søndag d. 30. marts 2008. Derfor afholder vi en 
Jubilæumsfest Lørdag d. 21. juni 2008 på adressen Engen 3, 3490 Kvistgård. 
 
Afgang fra Statoil kl. 8.45. – Der er gratis morgenmad kl. 9.00 i Kvistgård 
Fælles turen starter kl. 10.00. Vi skal bl.a. til Lønholt og køre med børn og voksne, her vil 
vi også få en gratis frokost. 
Vi regner med at være tilbage på festpladsen kl. 14.00. hvor der vil være kammeratligt 
samvær indtil kl. 17.00. hvor festen starter. 
Spisning starter kl. ca. 18.00. maden vil være gratis, øl, vand og spiritus vil blive solgt til 
favorable priser. 
 
Vi vil gerne vide hvor mange der skal laves mad til, derfor skal vi snarest have 
tilbagemelding på hvor mange du/I kommer. 
 
Du kan tilmelde dig på nedenstående slip eller på e-mail: afd.10@mail.dk senest onsdag 
d. 4. juni 2008 
Mange SMCK hilsner  
Festudvalget og Bestyrelsen. 
 
 
 
Navn:_________________________  medlemsnummer _______ 
 
Vi kommer antal:________________ til Morgenmad/Tur 
 
Vi kommer antal:________________ til Festen 
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Faste indslag.  
 
Hver søndag kl. 10.00 for dem der vil køre langt. Og for dem som kun har tid til en kort 
søndagstur kan mødes kl. 14.00. Onsdag turen starter kl. 19.00. Fælles mødested er på 
Statoil tanken i Espergærde, med mindre andet er bestemt.  
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 28405487  E-Mail  afd10@mail.dk   janwiinberg@hotmail.com  
 
Næstformand:  Michael Sejer Holmen       Skovparken 10. 2.tv     3060 Espergærde  49170783 
Mobil 22683820  E-Mail  holmen@kabelmail.dk 
 
Kasserer:  Ole Trier Nielsen      Sv. Poulsensvej 144     3060 Espergærde  49134289 
Mobil 61694289  E-Mail  otn@webspeed.dk  
 
Best. No. 1.  Frank Lyby       Godthåbsvej 21            3060 Espergærde  49136580 
Mobil 20281365  E-Mail  fjep@privat.dk  
 
Best. No. 2.  Kim Christiansen     Kofod Anchersvej  79. 2.th.     3060 Espergærde   
Mobil 20134335  E-Mail  kc44@youmail.dk  
 
Suppleant 1.  Jan Snerle  Dalager 10                   3230 Græsted        48392580 
Mobil 21815010  E-Mail   snerle2@it.dk  
 
Suppleant 2.  Jørgen lykke Rasmussen   Klintarp 2265, 264 92 Klippan, Sverige         
Mobil 26795789  E-Mail   Jorgen_lykke@hotmail.com  
 
 
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 et 14 personers Wig-wam som lånes ud til 
medlemmer af klubben, kontakt Formand Jan eller Frank. 
 
Klubben har en alkoholtester som kan lånes med på t ræf og ture.  
 
Husk at give besked til formand Jan hvis der er ænd ringer til medlemslisten (mail og 
adresse) det er vigtigt at disse ting er i orden af  hensyn til udsendelse af 
nyhedsbrevet. 
 
Klubbens nye hjemmeside er: www.s-smck.dk 
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Bestilling af tøj.  -   Sorte, med SMCK logo i hvidt tryk. 

        Hvid, med SMCK logo i sort tryk. 
        Grå, med SMCK logo i sort tryk. 
  
 
T-shirt med tryk.  str._______ stk._______ Pris 100,00kr. 
 
Sweatshirt med tryk. str._______ stk._______ Pris 160,00kr. 
 
Cap – kasket med tryk. str._______ stk._______ Pris  85,00kr. 
 
Pris i alt.       Kr.________ 
 
Medlems nr. ______  Navn. ________________________________ 
 
Dato.        /         -2008. 
 
Med venlig hilsen – Jan Snerle.  
 
 
 

Bestilling af tøj.  -   Sorte, med SMCK logo i hvidt tryk. 

        Hvid, med SMCK logo i sort tryk. 
        Grå, med SMCK logo i sort tryk. 
  
 
T-shirt med tryk.  str._______ stk._______ Pris 100,00kr. 
 
Sweatshirt med tryk. str._______ stk._______ Pris 160,00kr. 
 
Cap – kasket med tryk. str._______ stk._______ Pris  85,00kr. 
 
Pris i alt.       Kr.________ 
 
Medlems nr. ______  Navn. ________________________________ 
 
Dato.        /         -2008.   
 
Med venlig hilsen – Jan Snerle. 


