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Søndagstur til Maglesø.  
 
Efterårssolen stod højt på himlen søndag den 20. 
september, hvor Lotte og Jan Snerle havde inviteret 
på udflugt med madpakke og kaffe til Maglesø. Der 
var samlet 11 deltagere på 9 cykler, da vi lidt over 
kl. 10 forlod Statoil. Er der noget, vi kan være sikre 
på, når Snerlerne påtager sig at arrangere en 
udflugt, så er det godt vejr, snørklede veje i smuk 

snerlefart. 
    Denne søndag var ingen 
undtagelse. Efterhånden 
kender man jo alle de 
smukkeste veje i 
Nordsjælland, men alligevel 
bliver man overrasket, når 
man kører gennem en lille 
landsby, hvor de mangler 
sild. (Herringløse). 
 
Temperatur var behagelig, 

solen skinnede og livet føltes skønt. Alligevel bliver man efter en times 
kørsel lidt urolig i sædet og vil gerne af og strække benene. I vejkrydset 
lige før Veksø overfor tankstationen og REMA 1000 måtte vi holde for rødt. 
Man kan desværre ikke hold kæft med tilbagevirkende kraft, for ellers 
havde jeg nok aldrig kørt op på siden af Snerlerne og spurgt, hvornår de 
havde tænkt sig at holde en pause. – Lige over på den anden side af 
krydset, sagde Hansnerlen og grinede. Og det passede, sgu. 
    Der blev røget tobak og drukket lidt kaffe, mens snakken gik. Vognmand 
Claus fra Gurre og hans ven, Per, var begge kørende på store Harley-
maskiner. De larmer som bekendt temmelig meget, men drengene holdt 
sig pænt tilbage i kolonnen, så vi undgik at få lyden banket ind i hjelmen 
undervejs. Per forlod os ved Veksø, arbejdet kaldte, mens vi andre kunne 
fortsætte af små og snoede 
veje, indtil vi nærmede os 
Roskilde.  
 
Her havde Snerlerne 
bestemt, at vi skulle spise 
frokost. Det var en ganske 
fornuftig beslutning, her var 
nemlig bænke og 
kantstenssiddepladser til 
alle. Og udsigt til 
havnemiljøet, vikingeskibe 
og iskageboder. Det fik vi 

tiden til at gå med at snakke om – nemlig, 
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hvor man får mest is for pengene. Det var åbenbart ikke på havnen i Roskilde, mente 
Karin Langben. 
     

Efter frokostspisningen, som kom til at foregå 
lidt spredt på havnearealet, kørte vi videre i 
retning mod Holbæk, og efter et kort stop ved 
Sporvejsmuseet ved Skjoldenæsholm, hvor vi 
beundrede en smuk restaureret veteranbil af 
typen Morris Four Seven (tror jeg nok), 
fortsatte turen til Maglesø og det smukt 
beliggende traktørsted med udsigt over søen. 
Vi fik parkeret og kunne oppe fra P-pladsen 
godt se, at de udendørs pladser var optaget. 
Der var mange mennesker på besøg, denne 
søndag. Men vi kom da til at se ned, for der 
var god plads indendørs. Sulten viste sig 

grimme ansigt, og det var mere end tre-fire af deltagerne, der kunne stå for. De bestilte 
buffet’en, som var uhørt billig i forhold til, hvad 
udvalget bød på. Den øvrige del af selskabet 
kastede sig over kaffen med lagkage, mens 
referenten, der desværre ikke have fået 
lommepenge af konen i denne uge, måtte nøjes 
med en isvaffel. Den var til gengæld iskold. Ligesom 
konen. 
Da vi skulle til at forlade traktørstedet opdagede 
Kjartan, at Mikkels baghjul var punkteret. Nu var 
gode dyre sgu rådne, men ingen panik. Manden 
havde selvfølgelig abonnement på Falck Vejhjælp, 
så efter et opkald og udveksling af 

abonnementsnummer, blev Mikkel Hyll lovet hjælp 
indenfor en time til halvanden. Vi andre kunne så 
med god samvittighed stikke næsen nordpå. Mikkel 
fortalte senere, at han først var hjemme ved 20-tiden, 
og at han nu har fået monteret to nye  
Michelin Pilot Road dæk. Nu sker det forhåbentlig 
ikke igen lige med det første. 
Vi kørte over Frederikssund, så referenten lige kunne 
nå at få en  
pølse i 
kiosken ved 

Kong Frederiks Bro. Her tog man nemlig mod 
kreditkort – og sådant et har referenten heldigvis. 
    Knus, kram og kindkys til afsked var den sidste 
kontakt ved 17-tiden, da vi skiltes på P-pladsen 
ved kiosken i Frederikssund og kørte hjemad 
enkeltvis. Klaus 100-mand og referenter kørte 
sammen, men undervejs gjorde referenter et stop 
for at ringe hjem til konen, så hun i hvert fald ikke 
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skulle sidde og glæde sig over, at han måske ikke kom hjem til spisning. Det gjorde han så 
ved 18-tiden fulgt til dørs af 100-manden.  
Tak til Lotte og Jan for en dejlig tur.                                    
 
 Kjeld Thor 
 
  
  Nyt fra sidste klubaften  
 
I anledning af Formandens fødselsdag, havde hans svoger bagt nogle kager som vi nød 
godt af denne aften, hvor vi i alt mødte 27 medlemmer op. Dem af os som havde lyst til øl, 
vi drak med velbehag de øl som Bo havde medbragt. 
 
Formand Jan holdt en lille tale, hvori han efterlyste historier til bladet fra nogle af de ture 
som har fundet sted. Han aflagde også selv en mundtligt beretning fra SlagterPer´s fest, 
hvorunder Formanden, him self, havde været i kølehuset sammen med Per. 
Han berettede også fra den store hovedrengøringsdag på Egegården, hvor han alene 
havde repræsenteret SMCK. 
 
Lisa fortalte om den kommende tur til Frankies familie i Kulhuse d. 11. oktober. Keld Thor 
fortalte om en spændende tur, han havde været på til Fyn sammen med en kammerat, de 
havde bl.a. besøgt en privat samler, af antikke biler.  Keld Thor har lovet at arrangere en 
tur derover til næste år, interesserede kan prøve at checke hjemmesiden 
www.strojersamlingen.dk – Keld Thor vil tá kage med til næste klubaften. 
 
Derudover havde vi den store fornøjelse at hilse velkommen til Flemming, som til vores 
afslutningsfest har lovet at optræde som Elvis – Det blev i øvrigt efterlyst af 
Sørenmalkemaskine, om der er nogen som har mulighed for at videooptage Elvis 
optræden til festen.  
 
Vi mangler stadig sponsorgaver til Frankies store lotteri til afslutningsfesten, gaverne kan 
indleveres hos Frankie på Godthåbsvej 21, Espergærde. Eller med bringes til festen    
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Lidt reklame for vores afslutnings tur, og fest den  24. oktober 2009.  
Hallo – Hallo vågn op, se at få jer meldt til vores  afslutningsfest. 
 
Afslutnings turen starter kl. 10.00 fra Statoil og vi forventer at være tilbage omkring kl. 
15.00. Hvor turen er en Snerle overraskelses til klubben.  
 
Afslutningsfesten starter kl. 18.00 i Grydemosens festlokale på Blommevej 38 i 
Espergærde. 
 
Vi skal have en pragtfuld buffet. Vibeke har påtaget sig igen i år at lave mad til vores 
afslutningsfest.  
 
Drikkevarer, øl, vin, vand og spiritus vil blive solgt til en 
passende lav pris (overskuddet går til klubklassen). 
 
Bestyrelsen vil skiftes til at stå i barren, og sælge Øl, vin og 
vand, og vende plader.   
 

I øvrigt vil vi glæde os til at opleve en masse festlige indslag til 
afslutnings festen, alle initiativer vil blive værdsat.  
 
Vi kan røbe at Flemming Lind vil komme og synge og 
optræde som ELVIS. Flemming Lind er Helsingør’s sva r 
på Elvis. 
Flemming har deltaget 2 gange i DM i Elvis konkurrencen i 
Randers. Han blev nr. 6. i 2006 og nr. 4 i 2007. Flemming Lind 
har også deltaget i DR2 udsendelsen, Elvis fra Randers. 
 
 
Klip ------------------------ Klip --------------------------- klip ------------------------------- Klip  

Tilmelding til Afslutningsfest Lørdag den 24 oktobe r 2009 kl. 18.00. 

 
I festlokalerne på Grydemosegården, Blommevej 38, Espergærde. 
For prisen på 200,00 kr. pr. deltager får I en uforglemmelig buffet, samt en sjov og 
underholdende aften, med diverse underholdning. 

Husk at medbringe en gave pr. deltager til mindst 40-50 kr. til Frankie´s lotteri.   

Større sponsorgaver kan indleveres til Franki´s MC kennel Godhåbsvej 21, 3060 
Espergærde. Eller medbringes til afslutningsfesten.  

 
Navn og medlemsnummer:_________________________ Nr. _________          
 
 
Vi kommer_________personer,    vedlægger _______________Kr. 
 
Slippen og tilmeldingen og betalingen kan foregå på klubaften den 7. oktober  
Sidste frist for tilmeldingen er d. 18. oktober  til Ole Trier eller 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. 
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    Kløvermarken 15          3060 Espergærde   
Mobil 28405487 / 23623848  E-Mail  janwiinberg@hotmail.com  
 
Næstformand:  Michael Sejer Holmen       Skovparken 10 2. tv.     3060 Espergærde  49170783 
Mobil 25313260  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  

Klubbens nye mail adresse:  esp.smck@gmail.com  


