Nyhedsbrev nr. 04. 2009.

Forårsturen 2009 til Sachsen
Onsdag d. 20. Maj
Dobbelt Jürgen havde gjort det igen, snakket
sammen henover vinteren, og i fællesskab planlagt
en spændende tur for os i SMCK. Vi var løbende
blevet orienteret over mail, og på vores klubaftner,
så forventningerne til turen, var efterhånden skruet
helt op.
Badedyret var blevet tilbudt plads bag på min
Boxer, som i løbet af vinteren var blevet rigget til med samtaleanlæg og
musik fra GPSén. Jeg havde lokket Ole til, at investere i mikrofon og
højtalere i hans nye hjelm (jeg kom siden til at fortryde det med
mikrofonen).
Aftenen inden vores afrejse havde jeg presset Ole til at invitere mig på
overnatning, jeg kom således ved 22.00. tiden, vi indtog et par pilsnere
inden vi lagde os til at sove, alt imens vi talte om de foregående ture vi
havde været på, vi glædede os begge til igen at komme on tour.
Om natten blev det voldsomt tordenvejr, det var så højlydt at de fleste vi
senere talte med, var vågnet ved det, der var også nogle gevaldige regn
pytter på motorvejen rundt om København, erfarede vi senere.
Vi fik begge et bad en ostemad og en kop kaffe inden Boxeren var pakket
og vi kørte ned for at mødes med de andre på tanken kl. 5.58.
Vejret var klaret op, de 14 motorcykler var pakket og klar walkietalkien
tændt og samtale anlægget var sat til, der blev taget billeder inden Düsse
Jürgen førte os af sted mod Gedser. Der var lys på Goldwingen alle andre
steder end i den store forlygte, Pilborg fandt senere ud af at det blot var en
sikring som var gået.
Den nyindkøbte Walkietalkie og Badedyret sagde/råbte lyde i mine ører, så
voldsomt at jeg frygtede at få tinnitus inden vi nåede færgen. – Vi ankom til
Gedser i passende tid, jeg slukkede Walkien og pakkede den væk,
forsøgte at lære Ole at han jo netop var blevet udstyret med en mikrofon
med det formål at man kunne tale, og ikke længere behøvedes at råbe
sammen, når vi skulle kommunikere.
På færgen, var der bestilt bord og morgen buffet i restauranten, det var
bare alle tiders. Det er i øvrigt en udsøgt fornøjelse, at se hvor meget mad
100manden og Frankie kan indtage ved sådan et tá selvbord.
Der er en række formelle, såvel som der er en række uformelle regler når
man kører så mange i flok som vi gjorde. – De formelle regler gik ud på at
Düsse Jürgen og Hanne skulle køre forrest, indtil vi omkring Berlin skulle
møde Ute og Jürgen, de skulle så kunne kommuniker på Walkie med
Pilborgerne som kørte bagerst. Indimellem kom så alle os andre.
De uformelle regler gik ud på at man kører af sted som det nu kunne passe
bedst ind i kortegen, og så skulle man holde sin plads i formationen indtil
næste store stop. – Det måtte fortælles til en af de nye. Senere viste det
sig dog, at nogle af de ”gamle” blev utålmodige og glemte at holde deres
plads fy. fy. Skamme! Gibsben og 100mand.
Det viste sig at der også var en 3. Uformel regel. Noget jeg først blev klar

over senere på turen. - Der lod til at tegne sig et mønster – ”LTérne ville frem”. Det viste
sig hver gang vi skulle starte op efter en pause, så kunne det være en rigtig fornuftig
disposition at vente med at køre frem til man havde lokaliseret alle 5 LTére, for det var
som om, at de konkurrerede om at komme til at ligge forrest, lige efter Düsse Jürgen og
Hanne.
Første gang jeg bemærkede det var, da vi kørte fra færgen, vi overhalede Peer og Mette
som på deres
LTér, var
havareret med
Carsten og
Randis LT og
senere med
Formand Jan´s
Guzzie. Der
var heldigvis
kun sket
mindre materiel
skade, de blev
køreklar, og vi
fortsatte vores
tur mod Berlin.
Brian havde
brugt noget
mere benzin
end han havde
forestillet sig,
der var vel kun benzindampe tilbage i hans benzintank, da vi skulle tanke for første gang.
Düssen og HanSnerlen fik udbedret skaden på Peer og Mettes LT, vi drak lidt vand og
tankede vores motorcykler, Gibsben fremviste en hjelm med et smadret insekt, han sagde
at insektet havde været på størrelse med en gråspurv! det lignede nu mere en stor
mågelort som
han havde
nikket en
skalle.
Vi fortsatte
vores rejse, fik
kørt lidt forkert
omkring Berlin,
DobbeltJürgen
fik talt i mobil
med hinanden,
vi vendte
motorcyklerne
og fik kontakt
med Ute,
Jürgen samt
deres unge
pige, som

specielt Kim kunne genkende fra sidste år. Vi mødtes med dem på en rasteplads lidt syd
for Berlin, på vej mod Dresden.
De havde hjemmefra lavet nogle sandwich og kaffe som vi indtog sammen med vand, lidt
chokolade, frugt og slik – Det var dejligt at mødes med dem igen.
Efter vi igen havde tanket os selv og motorcyklerne, blev den unge pige sendt af sted med
resterne i bil, angiveligt tilbage til Berlin, Ute og Jürgen besteg deres GSér, vi andre
hægtede os på kortegen, i mere eller mindre tilfældig rækkefølge efter LTérne med
GoldWingen til slut. – Det var lidt ubehageligt når vi indimellem blev overhalet indenom af
nogle bilister som ikke var så tålmodige. Vi fortsatte ad motorvej til lige syd for Dresden,
hvor vi drejede fra og fulgte det smukke kuperede landskab, ad mindre landeveje op i mod
vores bestemmelsessted, et Landhotel ”Det gamle Toldhus”, i området mellem Bøhmen og
Saksen. – Ca. 10 km inden hotellet, gjorde vi holdt udfor et andet hotel, hvor det viste sig
at Lisa tidligere har boet, sammen med hendes bror og deres forældre. – Vi fik en tår
vand, en Redbull, og Jürgen fik ordnet noget over telefonen.
Så skulle vi af sted igen, vi holdt os som sædvanlig lidt til bage, så vi i ro og mag kunne
observere kapløbet mellem LTérne om at komme samlet i en flok lige efter GSéren. –
Pludselig så vi HunSnerlen blive kastet nogle meter henad gruset, i sin nye fine Ruka
dragt, og det var ikke fordi at HanSnerlen var blevet vred,- Nej det var fordi Snerlernes og
PeerMettes LTér havde så kraftig fremdrift, at de ikke ænsede hinanden, med det resultat
at maskinerne ramlede sammen og smed deres passagerer af. – Alle kom dog på benene
og hjulene igen, uden de store men, og vi kunne fortsætte til den lille landsby som vores
hotel lå i. – Der gik ikke mange øjeblikke førend vi på hotellet fik serveret det bedste lokale
Dunkel Beer, serveret i keramikkrus, alt imens vi kunne side og nyde eftermiddagssolens
sidste stråler på terrassen, og bare vente på at tinnitusen fortog sig.
Vi fik noch ein beer inden vi blev indlogeret på vores værelser, jeg selv fik mit eget værele
i en mindre lejlighed som jeg skulle dele med Badedyret og FormandJan, drengene fik
overladt dobbeltsengen, det lod de til at være meget trygge ved – de slap for min snorken,
og jeg kunne slappe lidt af i mine trommehinder, efter at Ole hele dagen havde forsøgt at
sprænge dem.
Vi fik en velsmagende tre retters menu som aftensmad, ledsaget af lidt mere af det lokale
øl. På et tidspunkt udleverede tjeneren nogle papbriketter som vi skulle lægge oven på
ølkruset. Det viste sig at mureren som havde sandblæst det hvælvede loft, visse steder
havde været lidt for hårdhændet ved loftet, med det resultat, at murstenene i loftet
forvitrede og der konstant dryssede lidt grus og tegl ned på bordet, i maden og i vores øl
og vin. Det gik herefter op for os at man skulle skynde sig ned i restauranten, og helst
være der lidt før den aftalte
tid, fordi man så kunne
sikre sig en god plads
uden for meget grus.
Der blev hængt lidt ud i
baren inden jeg selv
listede i seng. Drengene
var vidst med til at lukke
værtshuset, inden de
fnisende kom op og stjal
lidt af min whisky.
Torsdag d. 21. Maj

Morgen møde på mit og drengenes værelse kl. 6.45. Samtlige tour deltagere, havde
deponeret ½ flaske spirituosa på vores værelse. Det var derfor aftalt at vi inden
morgenmad holdt at 15 minutters morgenmøde på vores værelse, hvor vi blev briefet om
den kommende dags arrangement, samt fik hilst og skålet godmorgen med hinanden.
Derefter var det bare med at komme ned til de gode pladser ved bordet, og indtage
morgenmaden fra den veldækkede buffet, der var alt som hører sig til et nærende
morgenbord.
Kl.8.00. blev vi hentet af en bus ved vores hotel, vi skulle på en guidet tur til Prag. Guiden
hed Frank, tror jeg nok, han skulle for første gang guide på engelsk, det skulle vise sig at
blive en blandet fornøjelse, Franks engelske udtale var nærmest perfekt, men det var
tydeligt, at hans passive engelsk var langt bedre end hans aktive. Han ledte så meget efter
ordene, at hans fortælling blev særdeles usammenhængende, men vi lyttede til hans
fortælling og havde det hyggeligt
i hinandens selskab. Da vi
krydsede grænsen mellem
Tyskland og Tjekkiet virkede det
underligt, at der ikke længere
var paskontrol og toldere på det
store anlæg som inden EU og
Schengenaftalen havde været
en flaskehals og kontrol for alle
rejsende, der var nærmest
mennesketomt og vi kørte lige
igennem til en rasteplads
ganske kort inden Prag, her kom
en fyr ombord på bussen, som vi
kunne veksle nogle kontanter
hos.
Bussen blev parkeret i udkanten
af centrum af Prag, - Frank
guidede os i 2½ time igennem
centrum og fik vist os de
væsentligste seværdigheder i
Prag, og vi sluttede af på en
restaurant, hvor vi fik deres
lokale øl sammen med en
portion Gullasch.
Herefter fik vi fri til at gå rundt i
byen et par timer inden vi skulle
mødes ved bussen igen kl.
16.00. – Vi var nogle stykker som gik med Jan på torvet, hvor han vidste at de havde
noget godt øl, Master Brew, tror jeg det hed. – Vi sad så der og blev noget så kloge, alt
imens vi indtog nogle flere Master Brew, og blev rigtig meget mere kloge, og så på og
kommenterede på hvad vi nu engang så på, da vi sad der på torvet i centrum af Prag.
Mic.
Fortsættelse følger i næste nr. af SMCK´s nyhedsbrev

Nyt fra sidste klubaften onsdag d. 3. Juni
Vi nåede op på at blive 23 medlemmer, som denne aften nød Bentes (Jan´s) dejlige lidt
klæge chokolade kage. Bo Hansen var mødt og betalte sit medlemskontingent, han måtte
af med 200 kr. fordi han betalte for sent. – Der blev fortalt om de ture vi har været på, og
om de ture som skal komme. Herunder om en ekstra tur arrangeret af HanSnerlen d. 21.
juni se under kommende ture. Og Mic gjorde endnu engang reklame for Lønholtdagen d.
20.juni Mckørsel med plejebørn. Benny Bomstærk og Bendt påtænker at tá en tur til Mctræf i Thy d. 7. -9. august. Der blev efterlyst historier til vores medlemsblad. 100manden
har lovet at tage kage med til næste klubaften.

Kommende ture:
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

Tur til Røsnæs - søndag den 21. juni 2009
Vi kører fra tanken kl. 10,00 (fuld tanket), hvor vi kører til Munkholmbroen
og tager en lille ryge/kaffepause. Herefter kører vi til Røsnæs og holder
frokost. Derefter kører vi ad mange som veje gennem flot naturområde til
Havnsø, hvor vi atter holder en pause. Så kører vi op til et flot
udsigtspunkt og videre ad små veje tilbage til Munkholmbroen, hvor vi igen
holder en pause. Derefter kører vi til Frederikssund og hjem.
Husk madpakke og drikkelse.
Jan Snerle

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.

Thytræf d. 7. 8. August
Bendt og Benny Bomstæk påtænker at tá en tur til Thy, hvor der holdes træf i weekenden
d. 7.8.august, er du interesseret kan du rette henvendelse til Benny på tlf. 4970 2119

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
SMCK har fået ny mail adresse
esp.smck@gmail.com

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 esp.smck@gmail.com 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
Mobil 28405487 / 23623848

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

Næstformand: Michael Sejer Holmen
Mobil 25313260

Skovparken 10 2. tv. 3060 Espergærde 49170783
E-Mail
holmen@kabelmail.dk

Kasserer:
Ole Trier Nielsen
Mobil 61694289

Sv. Poulsensvej 144 3060 Espergærde 49134289
E-Mail
otn@webspeed.dk

Best. No. 1. Frank Lyby
Mobil 20281365

Godthåbsvej 21
3060 Espergærde 49136580
E-Mail
fjep@privat.dk

Best. No. 2. Kim Christiansen
Mobil 20134335

Kofod Anchersvej 79 2.Th.
3060 Espergærde
E-Mail
kc44@youmail.dk

Suppleant 1. Jan Snerle
Mobil 21815010

Dalager 10
E-Mail

Suppleant 2. Karsten Pileborg
Mobil 20999695

Holmegårdsvej 16
3100 Hornbæk
E-Mail
kpileborg@ofir.dk

3230 Græsted
snerle@it.dk

48392580

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

