Nyhedsbrev nr. 06. 2009.

Tur til Eremitageslottet.
Onsdag den 15. juli havde Jan Snerle igen
arrangeret en tur til Eremitageslottet. Vi mødtes på
Statoil kl. 18.00. Vi var 8 personer og 5 maskiner et
hyggeligt selskab, som bestod af Jan/Lotte,
Jørgen/Hanne, Pileborg/Kris, og Klaus, nyt medlem
på sin første tur med klubben, og så var der mig
Formand, som havde støvet cyklen af. Jeg havde
ikke været ude at køre motorcykel siden turen til
Sachsen i maj måned, så det var på tide at komme
ud og mærke vinden i ansigtet igen.-Herligt.
Det var temmelig skyet da
vi startede, men de rigtige
mørke og truende skyer
blev i vores yderområde på
hele turen. Det er fantastisk
som ham Snerle forstår at
tilrettelægge turende på alle
de smukke små snoede
veje. Selv om jeg har været
på turen flere gange bliver
jeg lige overrasket hver
gang over hvor smukt og
varieret den er. Fremme
ved
dyrehaven
og
Eremitageslottet, fandt vi vores medbragte kaffe og brød frem, lage os i
græsset og nød naturen i fred og ro, der var ikke så mange derude så vi
havde stort set det hele for os selv, Sammen med de vilde dyr.
Turen gik videre til Hareskoven af de små snoede veje, og lidt bykørsel
oplevede vi da også. Vi endte op på Skovlyst. Der var rigtig mange andre
som havde fået
samme ide som os,
vi fik tiltusket os et
plankebord ude i
det fri.
De fleste af os
bestilt
en
af
Skovlysts
gode
økologiske
hjemmebrygget øl,
til den nette pris af
70 kr.- Men kvalitet
koster.
Klokken var ved at
blive mange, så vi
bestemte os til at
bryde op og vende snuden hjemad, Snerlerne tog den direkte vej hjem af
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motorvejen, vi andre listede af sted ad strandvejen, var hjemme kl. 10.30. godt træt efter
en lang dag. Tak for en god tur til jer
Jan.

Thy træf 2009 d. 7.8.9.august
Benny Bomstærk og Familiesammenføringen havde ytret ønske om at køre til Thy træf.
Jeg var selv begyndt at savne en længere tur på MC, og så kunne det være spændende
og se, om jeg stadig kunne passe mit telt, som ikke har været i brug siden et Skagentræf
for snart mange år siden.
Formand Jan var også begyndt at gå og snakke om Thy, at der skulle være så smukt, og
så ville han gerne besøge hans ene datter som også bor på de kanter.
Tiden nærmede sig for afrejse jeg spurgte lidt rundt omkring, om der ikke var andre som
ville med på tour, men det var der ikke. End ikke Benny Bomstærk, han skulle høste, eller
Familiesammenføringen, han havde fået en aftale om at hejse nogle vinduer et eller andet
sted.
Vi var således bare Forman Jan og mig selv som mødtes kl. 8.00. fredag morgen på
Statoil.
Bo
Hansen var mødt
op for at vinke
farvel.
Vi kørte i bagende
sol
henover
Sjælland,
holdt
ind
på
en
rasteplads, fik en
kop
kaffe
og
fortsatte henover
Fyn ad motorvej til
Vejle hvorfra vi
tog landevejen op
til Gløngøre, hvor
vi
vidste
at
kassereren holdt
til i et sommerhus
med hans familie.
Vi blev budt velkommen, hilste på familien, og indtog de første af mange klassiske Thy
pilsnere, kassereren bød os nu kun en. Men efter en hyggelig snak tøffede vi videre til træf
pladsen, en gl. camping plads i Iruplund.
Vi betalte 150. Kr. for indgang og to x morgenmad alt incl. Herefter trillede vi rundt for at
finde et sted hvor vi kunne slå teltene op, det gik der lidt tid med, for det var absolut ikke
alle som havde lyst til at få os på besøg, de ventede stort set alle på nogen som ikke var
kommet endnu.
Pludselig fandt vi et sted, ikke ret langt fra en toiletvogn, de andre på pladsen, enten sov til
middag eller var på rundtur. Det passede os fint, vi slog teltene op, Formand Jan havde
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lånt kassererens, i ved det med hurtig rejsning. – Jeg kunne stadig passe mit, så vi fik
indrettet vores lille camp alt imens vi fik nogle flere Thy bajere.
Senere gik vi en runde, kiggede på de mange Mc. Faldt i snak med en stolt fyr, som stod
ved siden af sin Trike, en noget speciel en med 150 hestes 6 cylindret Ford motor.- Flere
af hans venner som ligeledes havde disse trehjulede, havde også campingvogne med
som de havde haft på træk krogen.
Vi små snakkede med flere, fik nogle flere af disse Thy bajere og lidt junkfood, pludselig
var klokken blevet mange, vi skulle hjem i køjen, da var det at Formanden blev
opmærksom på at han manglede sit kamera.
Intet problem sagde han, det ordner forsikringen!!!!. Jeg måtte presse ham, og love at jeg
ville gå med hele vejen tilbage, det gjorde vi, men kameraet lå ikke i det store festtelt, som
vi lige havde forladt, jeg foreslog at vi forsøgte at kontakte dem i receptionen, og vupti, der
fik Formand Jan sit kamera, han måtte lige give en stribe Thy pilsnere, og vi nåede da
også lige et par stykker mere på vores vej tilbage til teltene, hvor vi tørnede ind omkring
4.00.tiden.
Mic
Fortsættes i næste nyhedsbrev
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Nyt fra sidste klubaften
Vi var 19 medlemmer som denne aften var mødt op til SMCK møde. Vi indtog Pades
kringle til vores kaffe og hyggede os.
Arne fortalte om sin tur til Nordkap, de var to af sted på hver deres MC, kørte i omegnen af
6.000. km. Arnes ledsager væltede desværre, og havde ikke lyst til at fortsætte turen på
MC, så måtte Arne jo køre alene, og det gjorde han, brugte mange penge, blev øm i
røven, han kører nok aldrig mere med boxershorts, de ruller sammen og man bliver øm
der hvor rullerne lægger sig. – Tanga trusser må være løsningen, men findes de i
herrestørrelser?
Der blev gjort reklame for Sveriges turen, til det store vandkraftværk, den kommende
søndag. Derudover blev der gjort reklame for Thy turen den kommende fredag.
Per Slagte kom og ville melde sig ind i klubben, han havde også navne med på tre andre
personer som ønsker medlemskab af SMCK.
Arne benyttede lejligheden til at invitere alle SMCK´re til fælles køretur og lidt festivitas
hjemme hos Arne i Ramløse lørdag d. 15. august kl. 8.00 - 9.30 på gården Fuglebæk,
Ellemosevej 44 Ramløse 3200 Helsinge tlf. tilmelding 2192 2374 senest onsdag d 12.
august. – Det hele sker på Arnes regning, og der vil være mulighed for at slå telt op på
gården.
Brian har lovet at bage kage til næste klubaften. Pade har mulighed for at skaffe en Juke
box til afslutningsfesten, han er hermed inviteret med i Fest udvalget.
Mic

Mic får sig en sniger.
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Kommende ture/arrangementer
Arnes arrangement lørdag d. 15. august fra kl. 8.00 - 9.30 til ?????????
Det foregårpå gården Fuglebæk, Ellemosevej 44 Ramløse 3200 Helsinge tlf. tilmelding
2192 2374 senest onsdag d 12. august.
Arne har inviteret til tour og party, lad blot pungen blive hjemme, det vil være muligt at
overnatte på stedet, du skal blot medbringe telt og sovepose – ring og få en nærmere snak
med Arne om hele arrangementet.

Hallo - Invitation til gratis grill aften.
Utroligt men sandt, det er sådan at det sidste nyindmeldte smck medlem Per slagter, har
valgt at gøre sin entre med maner.
Per invitere alle Smck`s medlemmer til en hyggelig aften med god grill mad, og diverse
drikkelse.
Per er ikke helt ukendt i klubben, da han igennem årene har lavet mad til flere af vores
afslutnings- fester, seneste til vores 10 års jubilæum.
Per kan afse tid til dette fantastiske tilbud fredag den 11. september kl. 18.30 hjemme på
adressen, hvor der vil blive opsat et festtelt.
Tilmelding til dette fantastiske arrangement, seneste næste klubaften den 2. september.
Eller på telefon 2148 3832
Festlighederne vil foregå på Gurrevej 286, 3000 Helsingør.
Jan.

Per ridser svinet.

Kulhuse søndag d. 11. oktober
Turen går til Kulhuse, der er afgank kl. 10.00. fra Statoil. Husk at medbringe madpakke og
drikkevarer det medbragte kan nydes i Frankies moster og onkel´s have i Kulhuse.
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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 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
fjep@privat.dk
E-Mail

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
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