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Åbent hus hos MCC. 
 
Lørdag den 12. juni var vi inviteret til åbent 
hus hos vores venner fra MCC – 
Nordsjælland. Vi var 10 stykker fra klubben 
som aflagde dem besøg. SMCK havde 

købet en 
flaske 

Ferna Brancha  +  1. enkelt til 
gutterne i MCC – Nordsjælland. 
Flot klubhus de havde fået 
stablet på benene med 
beliggenhed ved Sindshvile ved 
Kvistgård (køreteknisk anlæg) 
Et kanon arrangement med 
kage og kaffe til billige penge 10 
kr. Senere blev der serveret Grill 
pølser og sandwich af libitum, 
det benyttede vi os af. 
Der var styr på det hele som 
sædvanligt, undtagen vejret, det 
blæste rigtigt meget, og en 

enkelt kraftig byge oplevede vi da også. Synd for dem, for det 
var et rigtigt hyggeligt arrangement.  
Men et stort tillykke herfra med jeres nye klubhus.  
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Eremitagen onsdag den 16. juni  
 

Snerlerne 
havde igen 
overgået sig 
selv med en 
fantastisk tur i 

blændende 
aften sol. Vi var 
11 motorcykler 
som kørte ud af 
de små snoede 
veje med Jans 

kyndige 
vejvisning  til 

Eremitagen hvor vi drak kaffe og de andres kage. Der var rigtigt 
meget Kronvildt at se på, et smukt syn.  
Turen gik videre til Hareskoven hvor vi skulle besøge Skovlyst hvor 
klubben gav en øl, vand eller kaffe, nu da kassere ikke var med 
måtte formanden lave et udlæg for øl og vand. En hyggelig aften 
hvor vi skumringen skiltes, og begav os hjemad i små grupper, var 
hjemme ved 23 tiden.  
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Lønholt lørdag den 19. juni.     
 
Jeg var lige så spændt som jeg plejer at være op til denne dag, hvor jeg 
havde lovet at SMCK nok skulle stille op, og køre med de forventningsfulde 
børn. Jeg var spændt fordi jeg jo ikke vidste hvor mange SMCKére der ville 
stille op. Jeg havde meddelt Familieplejen, at vi nok ville komme 15 personer 
(Jeg ville sikre mig at vi kunne blive mætte af maden). 

Formanden havde været så venlig, at sende en påmindelse på mail, ud til 
samtlige medlemmer, dagen inden arrangementet. 
Det var derfor dejligt at se hele 11 motorcykler nede på Statoil inden afgang. 
Vi kørte i kortege til Lønholt, hvor der myldrede med liv, der var hoppeborge, 
tombolaer, flødebollemaskine, klovne og meget meget mere. Men den største 
attraktion, var alligevel os fra SMCK.  
Det tog ikke lang tid at få samlet de første 11 børn til en køretur, de fik hjelme 
på, og blev fordelt til de forskellige motorcykler, og vi kørte den rute som vi 
har kørt i alle de år vi har deltaget, ganske kort på hovedvejen mod 
Hørsholm, hvor efter vi drejede til højre ad en lille snoet vej mod Grønholt, 
hvor vi drejede til højre ind igennem skoven ud mod Asminderød, hvor vi igen 
drejede til højre på hovedvejen ud imod Lønholt, vores udgangspunkt. Turen 
er egentlig ret god til formålet, fordi vi i starten kører nogen lunde ad lige 
landevej, ved lav hastighed, derefter er vejen snoet, og der bliver stadig kørt 
ved lav hastighed, børnene er blevet mere fortrolige ved at side bagpå, og til 
sidst når vi atter er ude på landevejen, kan der gasses lidt op. 
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Vi kørte i alt 6 ture, hvilket betød at mange af børnene fik flere ture. Den 
motorcykel som var mest populær var Pers flotte GoldWing. Vi måtte sige nej 
til et barn som var under 135 cm., hun glæder sig allerede til næste år, hvor 
hun forhåbentlig har vokset sig til den rette størrelse. 
Vi fik som lovet 
både pølser 
grillbøffer, 
sodavand, 
salat, kaffe og 
kage, og 
bøfferne var 
bare så gode 
og møre, at de 
sagtens kunne 
spises med 
plastic bestik. 
Der var en lille 
fyr, Mikkel 
hedder han, 
som i løbet af 
dagen havde forsøgt at sælge sine to for små styrthjelme, det havde han ikke 
held til, jeg lovede at vi kunne annoncere dem til salg i klubbladet. Så 
mangler du en børnehjelm, så kig lige i Leo´s krambod. 
Stor tak til alle Jer som deltog  
Mic           
 
 
 
Nyt fra sidste klubaften.  
 
Vi var i alt 16 deltagere på denne onsdags klubaften. Det var ikke mange, 
men det er nok fordi at mange allerede var gået på ferie, eller også kunne det 
være fordi det var VM i fodbold. 
Men vi som var mødt op, vi hyggede os mad kaffe og flere stykker af Bo 
Hansens gode kage. Det er 4. gang Bo har haft kage med, i den relativ korte 
tid han har været medlem af klubben - godt gået Bo. 
Vi hilste velkommen til Susanne og Jannick, som var kommet på besøg med 
henblik på at søge optagelse i klubben. 
Formanden bød velkommen til to gamle, nye medlemmer, Tom og Torben, 
som godt nok ikke var mødt op, men nu har de betalt deres kontingent. 
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Formanden holdt i øvrigt også en lille tale, og refererede fra de ture som har 
været i den forgangne måned.  
Ca. 10 SMCKére har været til indvielse af NMCC`s indvielse af nyt klubhus. 
Der har været ca. 11 motorcykler med masser af bagsædepassagerer med 
på Snerlernes årlige tur til Erimitagen. Der var 11 motorcykler som kørte med 
børn, til den årlige Lønholtdag. Og endelig var der 10 cykler som tog en 
onsdagsaftentur sammen med Snerlerne rundt om Arresø. 
Der blev talt lidt om kommende ture, 100manden nævnte noget om træf på 
Orø, Formanden talte om at ville køre med Karin og Bendt til MCtræf i 
1000årsskoven. 
Vi blev mindet om at Bakken lukker d. 29. august. 
Kim Gibsben vil tage kage med til næste klubaften. 
Mic 
 
 
Kommende ture  
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Torsdag d. 19. – 22. august 1000 årsskoven. 
 
Karin og Bendt har planer om at tage til træf på Fyn det er en MC Musik festival som 
starter om torsdagen og slutter om søndagen. Hele arrangementet koster blot 125 kr. Og 
et skulle være ganske muntert og hyggeligt. Interesserede kan kontakte Karin og Bendt på 
tlf. 3929 8172   
 
 

Bakkelukning 
 
Bakkelukning - Lidt praktisk info og erfaringer  
 
Score:  4 (1-5) | Bedøm denne side | Kommentar?  

Bakkelukning forgår i 2010 søndag den 29. august - se bakkens hjemmeside og vores 
mc træf oversigt. 

Mange motorcyklister betragter bakkelukningen som starten på enden af sæsonen. 

Afgang sker fra Nørrebrogade kl. 19.00  

Politiet afspærrer Nørrebrogade lige før 
jernbanebroen ( den røde kasse på 
billedet ) "når det er tid". Det svinger 
meget fra år til år hvornår det sker i 
praksis, det afhænger i høj grad af vejret 
og dermed antallet af fremmødte 
motorcykler. 

Holder man i den forreste 4.del, vil 
kørslen til bakken være rimeligt glidende 
- holder man længere bagud får man 
trænet koblingens-hånden og testet køle-
systemet. 

Personligt har jeg engang været placeret 
ved runddelen og først passeret 
jernbanebroen klokken 19.45, altså en 
god kilometer på 45 minutter ;-) 

Hvis man kommer i god tid, kan man 
benytte sig af bydelens kulinariske 
tilbud. 
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Ruten for turen er: Nørrebrogade – Lygten – Tagensvej – Tuborgvej – Strandvejen – 
Kystvejen – Dyrehavevej – Christianholmsvej – Klampenborgvej – P-pladsen ved 
Skovporten. 

For dem som ikke kender Bakkens P-Plads: Det er en god idé at medbringe en plade 
til at forbygge at sidestøttebenet synker ned i gruset. 

Lidt erfaringer fra nyhedsgruppen: 

Lukning af bakken 
Årets Ulykke til Bakkelukning 
Bakken lukker 

For mere information om Bakken se Bakkens hjemmeside og Wikipedia 

Se også siden om Bakkeåbning og info om kolonekørsel. 

 
Tip en ven  Bedøm denne side    

 
 
 
Invitation 
Vi er blevet inviteret til noget som hedder O løb af Stenløse Mc, det skal 
foregå lørdag d. 18.september. det er angiveligt en eller anden form for 
orienteringsløb på MC, efterfulgt af en eller anden form for festivitas, der vil 
være overnatningsmulighed. Hvis der er nogen som er interesseret, må I 
gerne kontakte Mic tlf. 2233 2088     
 
 
 
Leo´s krambod 
2 stk. velholdte MC.hjelme af mrk. Uvex i børnestørrelser sælges for 200 kr. 
pr. stk. Henvendelse Mikkel Hvirgelholm tlf. 4825 3484    
 
 

 
Rigtig god ferie til jer alle  


