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Sommertogt 2008 gik til 
Balkan 
 
Familieferien ved Iseo søen i Italien med kone, børn 
og børnebørn sluttede efter den første uge i juli. Jeg 
kørte derned på min BMW R1200RT, som jeg fik i 
marts i år efter et kort eventyr med en K1200LT. Jeg 
havde en aftale med Alpetur-arrangør Kaare i Zell am 
See i Østrig (ham kender flere af klubbens 
medlemmer) den 20. juli, og tiden indtil da skulle jo gå med noget. 
    Når man nu er kommet så langt ned i Europa, var det nærliggende at se 
sig om efter nye lande, som kunne være spændende at køre på motorcykel 
i. Jeg plejer at sejle om efteråret i Grækenland, så hvorfor ikke prøve at 
køre derned på motorcykel. Derfra kunne jeg så køre nordpå op til Østrig. 
Da jeg fortalte det til Kaare, sagde han, at så blev jeg nødt til at køre 
gennem Albanien eller Rumænien for at komme tilbage til civiliserede 
lande. Normal betaler vi for turen i Alperne, når vi kommer frem. Nu bad 
han om at få pengene før jeg kørte hjemmefra. Han anså risikoen for et 
røveri for meget stor, når jeg kørte alene. Det fik mig til at ændre mine 
planer. Jeg valgte i stedet at køre til Kroatien og Slovenien. 
 
Til bønnemøde om natten 
    Kroatien er et dejligt ferieland vidste jeg, men Slovenien kendte jeg ikke 
noget til ud over, at de var medlem af EU. Da familien efter ferien var kørt 
hjem, kørte jeg ned langs Adriaterhavskysten til havnebyen Bari, en 
pragtfuld tur ad italienske motorveje. Der var 950 km til Bari, så jeg 
regnede med en overnatning i Italien, men ville først lige finde ud af, 
hvornår der gik en færge til Dubrovnik. Det vist sig, at det gjorde der ved 
midnat. Her sparede jeg 50€ på en overnatning i Italien, og det gjorde jeg 
også, da jeg skulle købe billet til færgen. 50€ for en kahyt, næh tak, så 
hellere sove på en bænk i en af salonerne. Desværre havde jeg valgt en 
salon, hvor en stor gruppe pilgrimsrejsende absolut skulle holde 
bønnemøde, inden de gik til køjs. Så jeg slumrede ind til messesang og 
bøn efter bøn efter bøn efter bøn.     

    Næste morgen ankom vi ved 7-tiden til 
Dubrovnik i strålende sol. Byen er ganske 
imponerende at skue ude fra havet. På et 
forbjerg ved en naturhavn ligger et kæmpe 
borgkompleks, som byen er bygget op rundt 
om i tidernes morgen. Det er 
Middelhavsstemning, så det batter. Husene 
har disse smukke terrakotta-teglsten på 
tagene. Det er bare så flot med et væld af 

beige, brune og gullige farver. Jeg kørte lidt rundt i byen for at finde et sted 
at bo. Det var svært, så jeg kørte ud af byen til Zaton. Fra vejen fik jeg øje 
på et skilt med en seng, hvorpå der stod SOBE. Her stoppede jeg. En 
dame gik og fejede, så jeg spurte om hun havde et værelse. - Ja, værsgo, 

sagde hun og åbnede en dør ind til en lille, beskeden lejlighed med dobbeltseng, bad, 
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toilet og køkken. 200 kuna om dagen forlangte hun, det svarer ca. til 210 kr. Jeg boede 
hos fru Jelka i tre dage. 
 
Adriaterhavet 25 gr. varmt 
Jeg fik en herlig morgendukkert hver morgen. Jeg gik over 
vejen og sprang på hovedet i Adriaterhavet, vandet var 25 
gr. varmt. Om dagen gik jeg på opdagelse inde i Dubrovnik 
og i det store borgkompleks, Grad Dubrovnik. Her fik jeg 
timer til at gå med at vade op og ned af trapper og rundt i de 
gamle stræder. I samtlige huse er der en eller anden form 
for butik. Det kan være kunsthåndværk, gallerier, caféer, 
posthus, boghandel, smykkebutikker, iskonditorier, 
souvenirbutikker, Pharmacia – kort sagt alt. Det var spændende og der var fyldt med 
mennesker overalt. De smalle stræder er flere steder ikke bredere, end man kan nå fra det 
ene hus til den andet. Det er fascinerende at gå på de samme brosten, som mennesker 
gennem tusind år har gået på, så marmorstenene efterhånden er blevet slidt helt buede. 
Hver dag anløber store krydstogtskibe Dubrovnik, man ser dem fra højbroen, der leder 
trafikken ud af byen nordpå. 
    Syd for Kroatien ligger Montenegro, og en dag tog jeg mod til mig og kørte sydpå til en 
by, der hedder Budva. Jeg tror, jeg kom til et land, som levede i en helt anden tidslomme. 
Der var store reklameskilte med Julio Iglesias, som skulle give koncert i august. Han er da 
vist død i vores del af verden, sku’ jeg mene. Nu er det hans søn, som giver koncerter. Der 
var intet at komme efter i Montenegro, så jeg kørte tilbage til Dubrovnik sidst på dagen. 
 
Utrolig hjælpsom bankmand 
Efter tre dage gik det videre til en by lidt nordpå – Zadar. Den er opstået efter sammen 
princip som Dubrovnik. Denne gang er det et kloster højt oppe på en klippe, der har været 
udgangspunktet, som byen så efterhånden har udviklet sig rundt om. Her lykkedes det 
også at finde et SOBE-sted, hvor jeg kunne bo relativt billigt. Det var en 1. sals lejlighed 
med balkon. Flinke og venlige folk, hvor manden, hr. Pokrajac, var pensioneret 
snedkermester. Han talte rimeligt godt tysk, så vi fik os af og til en længere snak, mens vi 
delte to øl.     
    Samme aften ville jeg hæve nogle penge i den lokale bank. Den havde åbent indtil 
klokken 20. Bankmanden spurgte, om jeg lige var ankommet til Zadar, og det kunne jeg 
kun bekræfte. –Så kender De slet ikke noget til byen, sagde han. Også det kunne jeg 
bekræfte. – Så skal De se her, sagde han og hentede et 
kort over byen. - Her bo vi, der bor De og her er Zadar 
Grad, som er et stort kloster på toppen af klippen. - Her 
skal De tage ud en aften, sagde han og pegede på et 
sted ved udkanten af klosterområdet. - Her ved en mole 
langs havet ligger verdens eneste vandorgel, hvor det er 
bølgerne, som laver musikken. Den skal De tage ud og 
se, det er en enestående oplevelse, fortalte han.  
    Og ganske rigtigt, hver aften samles hundredvis af 
mennesker på stedet for at høre musikken, når bølgerne 
slår ind mod bolværket. Orglet er bygget inde under en marmorbalustrade. Det er 
orgelmusik fuldstændigt, som man ville kunne høre det i en katedral. Her er det bare 
bølgerne og deres størrelse, der bestemmer tonearten. For det meste er det de dybe 
toner, der er fremherskende, når søen er rolig. Men det ændrer sig, når der er høje bølger. 
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    Stedet, hvor jeg boede, lå ganske tæt ved en marina. 
Der var badestrande på begge sider af marinaen, men 
ikke sandstrande i vor forstand. Det er nærmest grus og 
ganske ubehageligt at gå på, hvis ikke man tager et par 
badesko på. Stranden vrimlede med let påklædte 
ungdommer, kroatiske piger mellem 16 og 20 er noget af 
det smukkeste at se på. Og det gjorde jeg så et par 
gange om dagen – altså badede fra stranden. Tæt ved 
marinaen lå yachtklubben, hvor jeg spiste om aftenen – 
pragtfuld mad, italiensk inspireret. Især deres fiskeretter 

var velsmagende. 
 
     
Politi på vejene  
Turen fra Dubrovnik til Zadar gik langs Adriaterhavets klippekyst, hvor vejene snor sig op 
og ned. Det er næsten som at køre bjergkørsel i Alperne, og det var derfor god træning til 
de senere ture fra Zell am See. Der er masser af hastighedsbegrænsninger undervejs, og 
politiet laver fartfælder overalt. Jeg ved ikke, hvad straffen er, for det lykkedes mig at 

undgå at blive fanget, men jeg tror nok, det skyldes rent held. Der 
er opsat specielle skilte med advarselstavler til motorcyklister, som 
jeg aldrig har set andre steder før. 
    Det var varmt at køre i læderdragt i 35 gr. varme. Med jævne 
mellemrum stoppede jeg ved en 
lille by, og kørte ned til den 
lokale strand og tog en 
forfriskende dukkert. Kroatien er 
et moderne og velorganiseret 
land. De er meget religiøse, 
sådan fremstår det i hvert fald. 
Der er altre og krucifikser langs 

vejene, og langs vejene sælger man sine egne 
fremstillede produkter – frugt og grønt og hvad de ellers 
laver. Det er en ren gavebutik at stoppe op og handle sådanne steder. Jeg kan virkelig 
begejstres over at se fuldmodne abrikoser side om side med store, mørke blommer, lækre 
ferskner, vandmeloner og store, dejlige vindrueklaser. De sælger også olivenolier, 
forskellige slags marmelader og honning. Der står sjove karafler med grappa og slivovits, 
som man gerne må få smagsprøver af. Det er stærke sager, kan jeg fortælle. De laver det 
selv, og de har ikke altid lige nemt ved at styre alkoholprocenten. 
          
Bosnien-Herzegovina 
Efter et par dage i Zadar skulle jeg videre. Jeg ville gerne besøge Split, byen, hvor det 
berømte kroatiske håndboldhold Hajduk Split kommer fra. 
Det blev en relativ kort tur langs kysten, men da jeg nåede 
Split kunne jeg konstatere, at det var en stor, støjende 
industriby med sporvogne, tæt trafik og hundredvis af 
lyskurve. Ikke noget for mig, så jeg fortsatte nordpå mod 
halvøen Istrien. På vejen skulle jeg pludselig passere 
grænsen til Bosnien-Herzegovina, hvilket kom bag på mig. 
Mon jeg var kørt forkert? Men nej, den var god nok. På en 
strækning på ca. 10 km har Bosnien-Herzegovina fået 
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adgang til havet. Hvordan og hvorledes ved jeg ikke, men det har de altså. Der stod 
Transit på et skilt over en af kørebanerne gennem Told/Paskontrollen, den valgte jeg. Så 
nemt gik det bare ikke, da jeg igen skulle ind i Kroatien. Jeg måtte igennem den helt store 
tur med pas, indreg. papirer på BMW’en og forsikringsbeviser. På den korte køretur 
gennem landet oplevede jeg ingen forskel på, hvad jeg havde set både før og efter 
grænsen. Muligvis var sprit og tobak billigere, og at det var derfor, der var så megen 
kontrol, da man skulle tilbage til Kroatien.  
 
Rovinj – en kroatisk perle  
Den større by, jeg kørte mod, var Pula. Den ligger på sydspidsen af Istrien-halvøen. Men 
også her blev jeg skuffet. Ved indkørslen til byen blev jeg mødt af et raffinaderi og et 

kæmpe skibsværft. Ligesom Split var der støj, møg og tæt 
trafik, så jeg besluttede at køre videre op langs 
Adriaterhavskysten til den næste by, der hed Rovinj. Her 
fandt jeg en perle af en by – lille, overskuelig og med alle de 
faciliteter, man kunne ønske sig. Sogar et kloster på toppen 
af en klippe, som dannede rammen om den gamle bydel.  
    Efter en kort rundtur fandt jeg hurtig frem til den del af 
byen, hvor det måtte være mest interessant og praktisk at 
bo, nemlig tæt ved havnen, sejlklubben, marinaen osv. På 

en stille villavej blev jeg tiltalt af en ældre herre, der spurgte, om jeg søgte efter et sted at 
bo. - Det gør jeg, svarede jeg. - Jeg har desværre ikke flere ledige værelser, men mine 
venner herinde ved siden af har, det ved jeg, sagde han. - Lad os gå ind og snakke med 
dem. 
    Vi gik ind af en indkørsel og mødte et yngre, venligt og 
smilende par, Esma og Silvano, som havde en lille 
kælderlejlighed, de kunne tilbyde mig. Kælderlejlighed, 
tænkte jeg, det lyder fælt. Men den ældre herre forsikrede 
mig, at i den varme var det faktisk det køligste sted at sove, 
sagde han. Der var en dobbeltseng, flere skabe, et bord, to 
stole, et lille køkken med køleskab, et toilet med brusekabine 
og et TV med 200 kanaler. Sidstnævnte havde jeg meget 
glæde af om aftenen. Efter at have set fx en russisk nyhedsudsendelse eller en bosnisk, 

kunne jeg bladre gennem ca. 20 italienske pornokanaler, og 
midt imellem dukkede pavens egen TV-kanal op. Det tager de 
åbenbart ikke særligt tung på i Italien, men det var godt nok 
spøjst pludselig at se Den hellige Fader i det selskab. 
    Jeg nød de kølige nætter og mine mange ture til strandene, 
som var en smule mere føddervenlige end tidligere. Den 
gamle bydel bød på mindst lige så mange spændende 
butikker, som de to tidligere byer. Jeg fandt en lille 

fortovsrestaurant, hvor betjeningen var helt i top, og hvor 
jeg spiste vel nok nogle af turens bedste fiskeretter. 
Enkelte aftener var kaffen bagefter på husets regning. Jeg 
mødte også her mange danskere. Nu blev jeg ikke 
længere overrasket over at se en dansk bil på P-pladsen. 
Her holdt nogle gange 4-5 stykker på samme P-plads, og 
ved nabobordet talte man dansk, det gjorde man også på 
bordet overfor. Danskere er et meget berejst folkefærd.  
    Når man rejser alene skal man forsøge at finde nogle 
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gode vaner, som så holder en beskæftiget en del af tiden, ellers bliver dagene og 
aftenerne lange. Jeg havde den vane at gå op til klostret og se solnedgangen hver aften. 
Der var en pragtfuld udsigt over havet, og man kunne deroppe fra betragte bådene, som 
søgte mod havn for natten, mens jeg selv nød solnedgangen. En aften skulle den lokale 
pigegarde optræde på en lille plads ved havnen. Det var interessant at se på deres 
forberedelser og betragte ungmøernes indbyrdes rivaliseren om, hvem der tog sig bedst 
ud i uniformen. Det var unge og kønne alle sammen. 
 
Marskal Titos sommervilla 
Efter fire dejlige dage var det blevet tid til at besøge 
Slovenien. Jeg sagde farvel til mine værtsfolk og kørte 
nordøst på mod Slovenien og hovedstaden Ljubljana. Igen 
mødte jeg en stor industriby med masser af tæt trafik og 
hundredvis af lyskurve. Jeg gider det ikke, så væk gik det 
igen mod nord. Jeg havde fået et tip fra en dansk familie, 
som lige havde boet et vidunderligt sted – Bled, hed det og 
lå på vejen mod Østrig. Jeg så skiltet på motorvejen og 
kørte fra mod Bled. Her fandt jeg igen en lille perle af en 
by, godt nok midt inde i landet, men beliggende ved en stor sø. I søen lå en klippe, hvorpå 
der på toppen var bygget et stort kloster. Stedet kan føre sin tidsregning tilbage til år 1004, 
hvor en lokal biskop fik tilladelse af den tyske kejser til at opføre et kloster. Kontrakten er 
dateret august 1004, derfor kunne byen fejre sit 1000-års jubilæum i 2004. Her har 
marskal Tito i øvrigt haft en sommervilla.     

   Jeg kørte lidt rundt og på en stille villavej fandt jeg et 
sted at bo hos fru Milena Celik. Jeg fik et værelse på 1-sal 
med adgang til bad og toilet på gangen. Til gengæld var 
morgenmaden inkluderet i prisen, som var den samme 
som tidligere – 210 kr. pr. døgn. Der var sket et omslag i 
vejret, så det var efterhånden blevet lidt køligere. Det var 
rart om natten, og da der 
ikke var badestrande, var 
det lige meget. Jeg kørte 

rundt og så på byen og omegnen og sagde så farvel efter 
to dage i Bled og kørte mod Østrig.  
    Jeg ankom lørdag eftermiddag til Zell am See, hvor 
der var byfest med internationale konkurrencer i 
paragliding, faldskærmsudspring og kunstflyveopvisning 
ud over søen  
- et fantastisk show med tusindvis af tilskuere langs søbredden. Dagen efter mødte jeg 15 
andre på motorcykel, som jeg sammen med skulle køre en uge i de italienske alper, 
Dolomitterne. Men det er en helt anden historie, den gemmer jeg til en anden gang. 
Venlig hilsen 
 
Kjeld Thorsen 
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Nyt fra sidste klubaften d. 6 august. 
 
Vi nåede op på at blive 20 mennesker denne onsdag aften, Hanne havde bagt nogle 
dejlige kager, som blev indtaget til en lidt tynd kop kaffe. 
Bjarne gjorde lidt reklame for den kommende Sveriges tur søndag d. 10. Düsse Jürgen’s 
omtalte at han gerne vil arrangere en øl tur, i bus eller tog, over en weekend, til et 
pragtfuldt sted i Østrig som han under sin ferie havde stiftet bekendtskab med. 
Keld Thor berettede, til stor underholdning for os alle, om sin MC ferie i Italien, og det 
tidligere Jugoslavien, han har lovet at sende en beretning til bladet. 
Stefan Jensen dukkede op, han vil muligvis blive det nyeste medlem af SMCK. 
Frankie og Lisa vil meget gerne have lov til at bage kage til næste klubaften, som bliver 
onsdag d. 3. september. 
 
Sveriges turen d. 10. august   
 
Jeg havde forholdsvis tidligt, sat mig op til at jeg gerne ville med på Bjarne og Jürgens tur 
til Sverige, jeg havde kigget på den hjemmeside de på mailen havde henvist til, og 
skønnede at det kunne blive interessant. Jeg havde også forsøgt at lokke mine gode 
venner Mads og Menig 52 med på turen, men nej Mads dukkede ikke op, og Menig 52 
havde hele ugen op il selve dagen, været på nettet og dyrket de forskellige vejrudsigter 
både fra Sverige og Danmark (jeg tror sgu han er DMI afhængig) men han valgte alligevel 
de varme dyner, den søndag morgen. 
Jeg var så heldig 
at vi havde besøg 
af min søn, den 
pågældende 
weekend, han 
ville godt med bag 
på, uanset vejret. 
Der blev brygget 
lidt kaffe og smurt 
nogle klemmer, 
og vi begav os på 
vej, metrologerne 
havde fortalt, at 
det blot var om 
morgenen det ville 
regne hele tiden, 
op ad dagen 
skulle der blot 
komme nogle 
byger. Vi kørte 
således i silende 
regn til færgerne i 
Helsingør, vi 
kunne se at der 
allerede var 3 motorcykler som havde indløst billet, Bjarne holdt foran billet lugen, og 
vidste tilsyneladende ikke at de andre allerede havde indløst billet. Vi købte vores billet og 
tilsluttede os de andre, som var Hanne og Jürgen, Karsten og Chris, Frankie og Lisa. 
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Jürgen havde sammen med 
Bjarne tilrettelagt en vidst 
nok flot og spændende tur 
op til Ysby som byen hed, 
men desværre regnede det 
så meget at man skulle 
være mere end almindelig 
heldig, hvis man fik set 
mere end hvad der befandt 
sig lige foran en på 
vejbanen, så kunne man 
sidde der på sin motorcykel 
og vente på hvor på 
kroppen man først ville 
blive våd, jeg kunne nu 
også nå at glæde mig over 
at der er varme i 
håndtagene på min BMW. 
På et tidspunkt nåede vi 

frem til en lille vige plads ved en sø, angiveligt også et smukt sted, hvor vi fik os en kop 
kaffe, et stykke tyggegummi eller en smøg. Det regnede fortsat så meget, at de fleste af os 
beholdt vores styrthjelme på, men så stod vi der, hyggede os, sparkede dæk og fortalte 
hinanden nogle gode historier. 
Vi skulle videre, og tøffede ad andre, vistnok, idylliske asfalterede skovveje, indtil vi kom til 
en korsvej, hvor Bjarne havde for meget fart på, han væltede og kurrede et godt stykke 
henad vejen. Han var heldig, at der ikke kom nogen modkørende og at hans ben ikke var 
kommet i klemme under motorcyklen. Vi fik alle stoppet vores motorcykler, og Kasper var 
hurtigt af BMWén og ovre for at hjælpe Bjarne på benene og Hondaen på hjulene igen. 
Bjarne tog sig en tiltrængt smøg, mens han sad på autoværnet og ringede efter sin søn 
som skulle bo i nabolaget. Bjarne havde slidt lidt huller i sit regntøj og ridset sin hjelm, men 
virkede ellers rimelig 
ok, Honda’en havde 
knækket lidt af 
vindspejlet, et løst 
sidespejl og lidt 
ridsemærker på den 
side som havde 
kurret på asfalten. 
Bjarne ville ikke 
følges med os andre 
videre, han ville over 
til sin søn, vi sikrede 
os at hans 
motorcykel kunne 
starte, pressede ham 
til at fortsætte med 
os, men nej, det ville 
han ikke. Vi efterlod 
således Bjarne, for at 
fortsætte vores tur 
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mod 
vandværkssluserne i 
Ysby, hvor vi ankom 
ligeledes i regnvejr kl. 
11.45. – Vi skyndte os 
ind på området, 
betalte de 20 kr. I 
entre og fandt et godt 
sted at stå, med en fin 
udsigt til slusen 
hvorfra vandet skulle 
lukkes ud. - 
Stemningen virkede 
lidt tam, og der var da 
heller ikke så mange 
mennesker som vi 
havde forventet, vi 
blev nød til at forhøre 
os blandt de lokale. – 
Det viste sig at slusen 

først ville blive åbnet kl. 14.00. – Vi valgte at hente vores madpakker, som blev indtaget i 
den silende regn, mens vi ventede, sludrede og fortalte hinanden historier, det havde i 
øvrigt ikke været nødvendigt at have madpakker med, på stedet, var opstillet boder, hvor 
man kunne købe lakse suppe, hotdogs af okse, elg, lam eller svinekød samt kaffe og 
kage, der var også lidt spillemandsmusik og udstillinger af div. husflidsarbejder, selvom at 
to timer kan virke som lang ventetid, når man står i regnvejr, så er det når man tænker 
tilbage på det, jo meget hyggeligt alligevel, og pludselig var der også næsten uden at vi 
havde mærket det kommet masser af andre mennesker som skulle opleve det samme 
som os.  
Der blev holdt nogle taler til ære for denne vandkraftværkets dag, den anden søndag i 
august, hvor man har valgt at udligne vandstanden i fossen. 
Kl. 14.00 begyndte de at 
åbne for den ene af de to 
sluseporte, først ganske 
lidt, så mere og mere, og 
så det samme med den 
anden sluseport, og 
ganske langsomt kom vi 
til at stå foran det, som 
næsten lignede et 
vandfald, det bragede og 
det buldrede, et 
fantastisk syn og 
lydindtryk, når 
vandmasserne bare 
buldrede dernedad. Lidt 
tekniske oplysninger 
omkring åbningen. Der 
kom, når sluserne var 
helt åbne 200 km3 i 
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sekundet og sluserne var åbne i 2 timer. Det giver 43 mill. Km3 på de 2 timer. Dette 
regnestykke er ikke Mich’s eget og står ikke inde for det. Herefter valgte vi at gå rundt i 
området og betragte skuet og oplevelsen fra forskellige vinkler, som for i øvrigt også blev 
foreviget på div. kameraer og telefoner. – Ved ca. 15.00. tiden syntes vi at vi havde fået 
nok, nu ville vi bare hjemad, behøver jeg at fortælle at det fortsat regnede!!!! 
Karsten og Chris ville køre direkte hjem på Pølsevognen, vi sidste 6, tog over i Jürgens 
hus for at hente post og få en dejlig varm kop kaffe. Først da vi kørte fra Jürgens hus, 
begyndte det at klare op, og vi kunne nu selv se hvor smukt landskabet i Sverige er. Vi 
nåede færgen, fik sagt pænt farvel til hinanden, kørte hjemad med endnu en god oplevelse 
i bagagen, men også med nogle tanker i baghovedet om hvor udsat man er når man kører 
MC, og at det jo ikke er alle motorcyklister, som er ligeså heldige som vi, eller specielt 
Bjarne var i dag. 
 
Tak til Düsse Jürgen og Bjarne Vandmand for en rigtig god tur. 
 
Mic.              
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STORT EGEGAARDSTRÆF i weekend’en 
6.-7. september 2008 

 
Lørdag den 6. september går det løs med en koncert, hvor den festlige 
sekstet ”ANEMONEMAND” underholder med sit righoldige repertoire  
af danske sange, rock ’n roll, ”der-er-mere-mellem-himmel-og-jord” 
sange samt et væld af andre publikum favoritter. 
Koncerten er arrangeret af EIF Venner/Revy og begynder kl. 
20. Billetter á 110 kr. kan købes hos Espergærde Vinhandel. 
 
Søndag den 7. september bliver en rigtig familiedag med et sandt  
overflødighedshorn af aktiviteter for både børn og voksne. 
Af musikalske indslag kan nævnes: 
Kl. 10.00 stiller Broens Spillemænd op i Laden og underholder med glade 
melodier.  
Og ca. kl. 11.00 overtager Egegaardens Spillemænd underholdningen; og 
Kl. 13.00 kommer der vokalister på scenen, når Dans og syng dig glad bryder 
ud i muntre ”sing-along” sange. 
Kl. 14.00 stiller Espergærde Folkedanserforening op til en kvadrille, og  
kl. 15.00 vil medlemmer af Jazzklub Egegaarden give prøver på et ”happy 
jazz” program. 
 
Men disse er blot de musikalske indslag, så programmet indeholder meget 
mere, såsom fodboldopvisningskamp med Young Boys; montering af garn 
og ruser demonstreres af Nordsjællands Fritidsfiskerforening; der gives 
lokalhistoriske foredrag af Borger- og Grundejerforeningen for 
Espergærde og Snekkersten; motorcykelklubben SMCK stiller med 10 
MCere og tilbyder prøveture for børn (over 135 cm.) og voksne. 
Foreningen Egegaarden viser patchwork, og Espergærde Malegruppe viser  
prøver på deres kunstneriske talent, og vil meget generøst vil man bort- 
lodde 2 billeder. 
 
Selvfølgelig skal der også være noget fast til maven og flydende til ganen, så EIF’s 
Venner/Revy tilbyder gratis sildebord i Laden, og Rødspætterne og OK-Klubben stiller op 
med salg af øl, vin, kaffe og kage i Hestestalden. 
 
På grønsværen bliver der gjort plads til et kæmpeloppemarked, hvor hele  
familien kan deltage, og en stadeplads koster 100 kr. Kan man ikke selv  
medbringe borde, så kan disse lejes for 100-200 kr. afhængig af størrelse (bestilles på 
telefon 49134748 efter den 18.08). Her er virkelig en mulighed for at komme af med det 
hjemlige ”overskuds-lager!!!” 
 
Så følg op på traditionen og lad os mødes til dette store familieweekend- 
træf på den dejlige Egegaard. 
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Søndag d. 24. august 2008 Kalundborg/Sejerø Bugten.  
 
Vi mødes på tanken i Espergærde og kører kl. 10.00 til Røsnæs, hvor vi spiser vores 
medbragte mad. Efter pausen kører vi ad små veje langs Sejerø-bugten og slutter ved 
Holbæk.  
 
Husk mad og drikkevarer. 
     
    (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) 
 
 
 
 
 
 
Lørdag d. 25. oktober Afslutningstur og Afslutnings fest 
    Vi ved allerede nu, hvem som skal  

lave maden, vi ved også hvem der 
arrangere afslutningsturen, Vi ved 
bare ikke hvem som sammen med 
bestyrelsen indgår i festudvalget. 
Du har mulighed for at tilmelde dig 
på næste klubaften eller direkte til 
formand Jan. 
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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 / 23623848  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     Koglevej 8 C                 3060 Espergærde  49134812 
Mobil 20134335  E-Mail  kc44@youmail.dk  
 
Suppleant 1.  Jan Snerle  Dalager 10                   3230 Græsted        48392580 
Mobil 21815010  E-Mail   snerle@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. 
 
Ved indbetaling af kontingent og diverse er kassere ns konto nr.  2259 – 8474441955 
NB. Husk at opgive medlemsnummer ved betaling. 
 
Klubbens hjemmeside: www.s-smck.dk  


