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Sidste klubaften onsdag den 6. juni. 
Den rullende underbuks, også kaldet Arne, havde 
chokoladekage med til os i klubben. Formanden 
blev dog lidt betænkelig, da han så de små æsker 
som han havde pakket kagen ind i, han skønnede 
ikke at der var nok. Men det var der, og 
chokoladekagen smagte rigtig godt, og der var 
rigeligt til alle 25 personer, som havde valgt at 
møde op på denne onsdag aften, her i blandt var 
også Hejdi og Dieter, to potentielle nye 
medlemmer. 
 
Formanden holdt som han plejede, en lille tale, hvor han berettede om 
småt og stort fra tiden der er gået, og om tiden der skal komme, han 
udtrykte bekymring omkring vores dalende medlemstal, som aktuelt er på 
47 medlemmer.  
 
Mic lavede lidt reklame for Lønholt turen, lørdag den 16. hvor 7 SMCKere 
gav tilsagn om at deltage. – turen er desværre senere blevet aflyst Pga. for 
få tilmeldinger.  
 
Det blev aftalt at Bager Jørgen (Dysse Jürgen) tager kage med til næste 
klubaften den4. juli.  
 
Mic.   

 
Kommende ture. 
 
Lørdag d. 16. juni kl.11.00. 
Lønholtdagén er aflyst. Pga. for få forældre tilmeldinger.  
 
 

Søndag d. 17. juni kl. 9.30. Den store Slotstur. 
Det er en heldagstur på min. 7 timer. Afgang fra Statoil kl. 9.30.  
Vi kører ad motorvejen til Roskilde. Derfra går turen sydvest mod 
Skælskør, derfra over det syd sjællandske omkring Næstved, mod øst til 
Køge, og derfra Hjem. 
Vi kommer forbi 13 slotte og Herregårde, med stop ved to eller tre 
seværdigheder.  
Der er indlagt kaffe og spisepause et sted med stort frokostbord til 149 kr. 
Men man kan også medbringe sin egen madpakke og evt. kaffe og the.  
Mød op på Statoil eller kontakt Jannik 4044 1306 eller Karsten 2327 2689 

  
Onsdag d. 27. juni kl. 18.00. 
Snerlernes Erimitagetour. Vi mødes på Statoil kl. 18.00. og begiver os i en 
smuk rute igennem vores elskede Nordsjælland til Erimitage slottet, hvor vi 
drikker vores medbragte kaffe og deler ud af de forskellige medbragte 
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kager. Turen plejer at blive afsluttet i Hareskoven med en dejlig kop øl. Husk kaffe og 
kage. 

 
Lørdag den 30. juni. 
Menig 52, et gammelt klubmedlem har opfordret os til at komme til Blues og Jazz på 
Hundested havn, han vil foreslå at vi kommer omkring kl. 18.00. 
 
Selve arrangementet foregår på midter kajen, hvor flere spisesteder bl.a. Bryghuset og 
Havnens Perle har åbent, man vil kunne købe ta` selv skaldyrsbuffet for 200 kr. og lytte til 
Menig 52`s band.  
 
Interesserede vil kunne mødes på Statoil kl. 17.00. for i fælles flok at køre derop. Man er 
også meget velkommen til at komme alene.  
 
Mic.     

 
Tur til Kurhusene lørdag den 7. juli. Kl. 10.00. 
Frankis moster og onkel invitere til grill i deres sommerhus. 
 

Søndag d. 12. august kl. 9.50. 
Vandets dag. Vi mødes ved færgerne i Helsingør kl. 9.50., tager færgen til Sverige. Kører 
ad nogle smukke svenske veje frem til en sluse, hvor vi ser det fantastiske skue der er, når 
sluseportene bliver åbnet. Der er forskellige boder, med mange forskellige lokale 
specialiteter, så som kaffe æbleskiver, kage, pølse og mange andre ting, stemningen 
omkring arrangementet er at sammenligne med Sct. Hans aften herhjemme.    

 
Egegaardstræf den 9. september. 
En hyggelig eftermiddag med mange aktiviteter, med Jazz, gratis sildebord og boder med 
lækkerier. Hvor Smck også stiller op med vores MCer og køre ture med gæsterne.  
Mere om selve arrangementet senere.    
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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   E-Mail  janwiinberg@hotmail.com  
 
Næstformand:  Michael Sejer Holmen       Skovparken 10 2. tv.     3060 Espergærde  49718282 
Mobil 22332088  E-Mail  holmen@kabelmail.dk 
 
Kasserer: Ole Trier Nielsen      Sv. Poulsensvej 144     3060 Espergærde   
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. Jan Snerle  Dalager 10                   3230 Græsted        48392580 
Mobil 21815010  E-Mail   snerle@it.dk  
 
Suppleant 1. Karsten Pileborg   Holmegårdsvej 16       3100 Hornbæk         
Mobil 23272689  E-Mail   kpileborg@gmail.com  
 
Suppleant 2. Jan Vesth Marker Jørgensvej 2                3250 Gilleleje    
Mobil 20109221   Jan.marker@hotmail.com     
 
Der holdes åbne bestyrelsesmøder, kl. 19.00. den førstkommende tirsdag efter et klubmøde. På Strandhøj, 
Gylfesvej 17, bygning D. (i kælderen) 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 kassernes 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 
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