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MC – Udstilling i EC lørdag den 25 april. 
 
Fredag inden MC udstillingen i Espergærde center 
tænkte jeg, hvor mange  har tænkt sig at møde op 
til dette arrangement for at repensenterer  SMCK på 
en høj flot solskinsdag. Det havde metrolog 
”Jarnvig” da lovet både lørdag og søndag, hvor vi 
om søndagen skulle have vores fantastiske 
åbningstur, så det var en presset weekend med 
disse to arrangementer. Vejret holdt som lovet, høj 
sol og ingen blæst. 

Til min overraskelse var der 
enorm tilslutning, da jeg 
selv mødte op på Statoil kl. 
8,30 var der allerede mødt 
de første 12 MCer op, så 
kvoten var overholdt, da jeg 
havde lover Sheriffen på 
EC at vi blev 10 – 15 
stykker, og det uden at vide 
hvor mange der ville dukke 
op. Vi endte op med at 
være 22 MCer, det er da 
rigtig flot.  
9,15 var det afgang til EC, i 

år skulle det hele foregå på Østertorv ved Super Bedst. 
Da vi kom ind på centret var der pænt sat markeringsbånd op ved Nordea, 
så jeg tænkte fin fyr ham Sheriffen fra EC, havde sørget for fint afmærkning  
af hvor vi skulle placeres, så med store armbevægelser fik jeg dirigere  folk 
på plads både indenfor og udenfor afspærringen, men det var en stor fejl, 
for pludselig kom Sheriffen løbende med armene over hovedet, at 
afspærringen ikke var til os men ”danserne”, så efter lidt forvirring og 
rokade på MCerne  blev vi placeret i en række ned igennem Torvet. Smukt 
så det ud.   
Efter dette blev Ole kassere 
sammen med et par af 
pigerne sendt ind i Super 
Bedst efter en flaske Enkelt, 
og nogle små glas, så vi 
kunne få en opstrammer. 
Jeg havde efterfølgende en 
hyggelig snak med Sheriffen, 
hvor han meddelte at han nok 
skulle give en basse og hente 
fadølsbarren, så vi kunne få 
kage og en fad bamse som 

plaster på såret. Grethe og Sheriffen skænker øl til klubmedlemmer. 
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Erik Pade var flinke, og sørge for at vi også 
var forsynet med rigelige mængder af kaffe. 
Snakken gik og der var stor tilstrømning, og 
mange flotte bemærkninger til vores MCer, 
specielt til størrelsen på motorcykler i dag, og 
de voldsomme priser havde folk svært ved at 
forstå. 
Jeg vil tro at der var ca. 5 stk. som henvendte 
sig og var interesserede i at blive medlem, nu 
må vi se om der er nogle der dukker op til en 
af vores klubaftener.  
Vi pakkede sammen og afsluttede vores 
arrangement kl. 13,00, med stor tilfredshed 
for os alle. 
 
Formand Jan.     
 
 
 
Åbningstur søndag den 26 april.  
 
Vi mødtes på tanken i godt vejr kl. 10,00 
22 motorcykler var mødt op og glædede sig alle til turen. Solen stod højt på himlen. Efter 
lidt hyggesnak, kaldte Keld os sammen til information om 
kørerregler, lidt om ruten og om pauser undervejs. Turen 
startede ca. kl. 10,15 hvor vi kørte af sted mod 1. stop som 
var Bastrup sø. 
Lige før Blovstrød var der en  bil der blev ved at mase sig 
frem i en chikane så Per og Mette fik revet sidespejlet af. 
Der skete heldigvis ingen personskade. Vi ventede alle 
længere fremme i skoven indtil de alle dukkede op efter 
uheldet. Vi kørte videre og undervejs kom vi forbi flere 
gadekær og søer. Området omkring Søsum havde et 
meget kuperet terræn og her var meget smukt. 

Vi kom 
endelig frem 
til Bastrup 
sø, her 
kaldte han os 
alle sammen, 

hvor han 
holdte et 
glimrende foredrag om historien om Bastrup 
Tårnet, som i dag kun er en ruin. Der var tid 
til en enkelt kop kaffe i det dejlige varme 
vejr. 

Herefter gik turen videre igennem den 

Udstillingens mindste MCer 

Keld Thor fortæller om det 
historiske område. 

Kongelunden og den smukke natur. 
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skønne natur mod Kongelunden. 
Undervejs kørte vi ind på en Seven Eleven Butik  for at tanke og tisse, men ak de havde 
intet toilet. Vi måtte videre og lige omkring kl. 13,00 ankom vi til Kongelunden, her havde vi 
et kort stop, hvor Keld fortalte om Kongelundens historie, der strækker sig tilbage til 
begyndelsen af 1800 tallet  bl.a. blev Europas første fasaneri oprettet af den kongelige 
jægermester Løvenskjold. 
Pigerne skulle selvfølgelig på potten, men vi måtte ikke bruge toiletterne på kroen, da vi 
ikke var gæster. Kl. 13,00 nåede vi frem til Dragør Fort efter at Keld var kørt lidt rundt med 

os på Amager og så var det endelig 
tisse – pause, hvilket var meget 
tiltrængt for nogle. ( en enkelt burde 
dog nok have haft en stor ”Tenna” 
med). 
Nu troede vi at vi skulle spise vores 
medbragte mad, men ak nej, vi 
skulle køre videre til Amager 
Strandpark, for at spise. 
Undervejs dertil kørte vi langs 
vandet, forbi landingsbanen  og så 
et flot syn da de kæmpe 
flyvemaskiner lagde an til landing 
lige hen over hovedet på os. 
Men genvordighederne var ikke slut, 
i en rundkørsel kom vi på kant med 
en bus. Buschaufføren følte sig 
chikaneret og meldte os til politiet 

for provokerende kørsel, så da vi landede på Strandparkens parkeringsplads, kom der en 
patruljevogn med tre betjente, (dog ikke kampklædte) og spurgte om hvad formålet var 
med at vi var der, d vi var meldt af en sur chauffør og et par andre. Vi forklarede, at vi var 
på åbningstur med klubben, de ønskede os en fortsat god tur. 
Nu kunne vi endelig få vores mad og drikke og en tiltrængt pause i flotte natur. Formand 
Jan optrådte på slap line 
med en solo – dans foran os 
alle sammen, da han skulle 
tage et gruppebillede.  
Vi var efterhånden blevet 
temmelig forsinket, så 6 
MCer forlod os og vi andre 
kørte hurtig videre forbi 
Holmen ud til næste stop 
som var Operaen. 
En utrolig smuk bygning. 
Her skulle Smiliy prøve en 
rigtig motorcykel, så han 
byttede med 100 manden 
og blev herefter et lille 

legebarn. Vi kørte videre 
forbi Christiania, over broen 

Dragør Fort. 

Den smukke og mægtige Opera. 
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til Amalienborgs Slotsplads og videre til Langelinie. Her var der behov for en stor is. Mens 
nogle købte is, måtte andre flytte motorcykler, da parkeringsvagten dukkede op. Efter en 
stund opløstes gruppen og alle kørte hver til sit.  
Vi havde alle en rigtig dejlig dag. Tak til Keld for en rigtig flot og kulturel tur. 
 
Lisa/Frank og Lotte/Jan.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt fra sidste klubaften d. 6. maj 
 
Vi var mange som mødte op 29 medlemmer i alt, vi nød Kjartans kones snegle til en kop 
velbrygget kaffe, alt imens vi sludrede om stort og småt. 
Formanden fortalte om åbningsturen som var arrangeret af KeldThor og forårsudstillingen i 
Espergærde centret, begge arrangementer var store succeser. 
Claus Nøhr gav Lotte Snerle Kniven. Hun blev tildelt æren i forbindelse med hendes 
afsavn i forbindelse med Hansnerlens store engagement, med sidste års mange gode 
onsdags og søndagsture. 
Jan Marker lovede at tá kage med til næste klubaften. 
Der blev gjort reklame for mange spændende kommende ture. Se under kommende ture.    
Der blev sagt pænt goddag til Mikkel, vores sidste nye medlem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppebillede fra Amager Strandpark. 
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Betaling af kontingent. 
 
Sidste rettidig betaling af årets kontingent var den 1. maj 2009 
Følgende medlemsnumre er slettet p.g.a. manglende betaling: 
 
8, 11, 28, 33, 49, 81, 85, 99, 103, 105, 130. 
 
Hvis disse medlemmer igen ønsker at komme på medlemslisten skal der indbetales 200 til 
kasserer Ole Trier. 
 
 
 
 
Kommende ture: 
 
 
 
Søndag den 17. maj 2009. 
 
Vi kører fra tanken kl. 10 ad motorvejen til Køge Torv, hvor vi holder vores første pause. 
Derefter kører vi forbi Vallø Slot, ad små snoede veje forbi Gjorslev og ud til Stevns Natur 
Center, hvor vi holder pause på klinten og spiser vores medbragte mad. Derefter kører vi 
videre gennem Rødvig havn, dog uden stop igen videre igennem Frøslev, Helleste, 
Turebyholm  til Mosehuset ved Borup, hvor vi holder pause, hvor man har mulighed for at 
købe kaffe og pandekage. Efter pausen kører vi hjemad, dog med en lille pause på 
Roskilde havn. 
 
Jan Snerle 
 
 
Onsdag d. 20. maj 2009 
Afgang for Saxen tourkørerne. 
 
 
 
Møllerally lørdag d. 23.maj 
Stephan SMCK´s nr. 137 er vores kontaktperson til turen, han vil holde klar med sin Ural 
på Statoil og tá Jer andre med kl. 10.30. samme dag. Interesserede kan kontakte Stephan 
på telefon 2674 8672 
 
 
 
Veterantræf søndag d. 31 maj 
Der bliver afgang fra Statoil kl. 10.00. hvorefter vi i samlet flok køre en lille omvej til 
Græsted, for at se på div. forskellige motoriserede maskiner og køretøjer.    
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777 træf 2009 fra fredag den 5. juni til søndag den  7. juni. 
 
Det kan på nuværende tidspunkt oplyses, at der er flere fra vores klub som tager af sted til 
dette træf. 
 
Kontakt person til dette er Frank. 2028 1365 
 
Onsdag den 10. juni 2009. 
Vi kører fra tanken kl. 18 til den årlige tur til Eremitageslottet og videre til Skovlyst i 
Hareskoven. Husk kaffe, da der ikke er mulighed for at købe dette på Eremitageslottet. 
 
Jan Snerle 
 
 
Lørdag d. 20. juni Lønholt dag 
Vi køre i samlet flok fra Statoil kl. 10.30. følges til Lønholt hvor vi fremviser vores flotte 
motorcykler og tilbyder alle børn og voksne over 135 cm. en køretur , når vi er færdige, 
bliver vi inviteret på grillmad sodavand kaffe og kage 
Kontaktperson Mic 2365 0310 
 
 
Træf på toppen! 
 
Der er i år træf på toppen fra onsdag den 15. juli til søndag den 19. juli 2009. 
Altid en oplevelse værd at deltage i dette træf, og opleve Skagen og den smukke natur.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ved Bastrup Sø. 
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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. 
Egegårdsvej 3 B. 3060 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 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     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   snerle@it.dk  
 
Suppleant 2.  Karsten Pileborg   Holmegårdsvej 16        3100 Hornbæk         
Mobil 20999695  E-Mail   kpileborg@ofir.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 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 træf og ture.  

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. 

Ved indbetaling af kontingent og diverse er kasserens konto nr.  2259 – 8474441955 

NB. Husk at opgive medlemsnummer ved betaling. 

 

Klubbens hjemmeside: www.s-smck.dk 
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