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 Tour Kalender 
Eremitageslottet  onsdag den 10. juni 18.30 fra 
Statoil v. Jan Snerle 
Julemærkehjemmet 27 juni fra Statoil 9.45 
Biker meal i Lynæs d. 2. juli 
Kulhusene 9. august  
Egegårdstræf 2015 6. september 
Polens tur med Christian d. 25.til d. 30. august v. 
Kristian Heldt 
Tierkiet august 2016 v. Goldwing Per 

 
Sidste klubaften onsdag d. 3. juni 2015 
 
Så skal vi da ellers love for at MC sæsonen er kommet i gang, jeg tror 
aldrig i SMCK´s historie, at der har været arrangeret så mange ture, som i 
maj 2015. 
Vores klubaftner er også velbesøgte. Denne onsdag aften, nåede vi i antal 
af SMCKére op på 35 medlemmer.  
Benelli Per diskede op med boller, smør, ost, syltetøj og pålægschokolade, 
det smagte dejligt sammen med vores klubkaffe og SMCK øl og vand. 
Formanden startede sin tale omkring kl. 19.30. Han fortalte om de mange 
ture der i maj måned var kørt. Jürgen og Jørgen har haft hver deres 
flerdages ture til destinationer i Tyskland. Så har der været veteran marked 
i Græsted, hvor nogle SMCKére også dukkede op. Og der blev refereret 
fra Benelli Pers tur rundt i Hornsherred med besøg på Egholm slot, og en 
rigtig pæn deltagelse af SMCK. 
 
Benelli Per fortalte yderligere om 100mandens, og hans egen tur til B&B 
Dannevirke. Hvor 100manden på heroisk vis kastede sig ned under en 
yngre kvindes motorcykel, kun for at forhindre at kvinden selv skulle 
komme til skade. Den unge kvinde kunne efterfølgende fortsætte hendes 
rejse vidererundt i Europa, 100manden måtte en tur over sygehuset og 
måtte behandles for nogle brækkede ribben samt en brækket arm!!! I 
skrivende stund er han endnu ikke blevet klar til at motorcykle, og BMWén 
holder angiveligt stadig nede hos Carsten på B&B Dannevirke. 
 
Der har også i løbet af måneden været andre arrangementer i klubben. Der 
blev bl.a. onsdag d. 20. afholdt et 1.hjælpskursus, i vores klub lokaler, det 
var Pileborg og Møller som stod for det. Møller, havde en lille film, og 
projekter med.  
Senere da ingen frivilligt, stillede op, havde Møller 3 ”dukker” med. 
Et utroligt godt arrangement. Stor tak til Møller. 
Møller har forsigtigt, utalt at han gerne vil lave et, kursus mere, med fokus 
på Mc køre. 
 
Tøseklubben ser også ud til at være kommet godt i gang, de holder en 
tøseaften 1 x om måneden, med det formål, at lære hinanden at kende 
bedre – det er et tilbud for alle tøserne i klubben. 
Der blev yderligere gjort reklame for Christians tur til Polen i august, sidste 
frist for tilmelding er d. 1. onsdag i august. 
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Goldwing Per og Lonnie gjorde også reklame for deres tur til Tierkiet i 2016, sidste frist for 
tilmeldingen er d. 4. august 2015. 
Formanden gjorde opmærksom på at der er Egegårds træf søndag d. 6. september. 
Jan Marker havde håbet at det han kunne have haft det bestilte klub tøj med til 
klubaftenen, men damen havde desværre ikke kunne nå at få det færdigt, der var for 
mange variationer i bestillingerne. Men han håber på at de meget snart kommer, og så 
rundsender han en mail. 
Vi skal også huske på at vi er inviteret sammen med vores venskabs motorcykel klub 
MCC- Nordsjælland, at køre med børn fra Julemærkehjemmet ved Frederiksværk d. 27. 
juni. 
Til gengæld oplyste Kalle at vi ikke var inviteret med til Fars dag på teknisk museum. 
Gode gamle Menig 52, er blevet køkkenchef på en restaurant, eller måske nærmere et 
folkekøkken i Lynæs, vi blev spurgt om vi troede det ville være en idé at han forsøgte et 
invitere os til en Biker menu på en onsdag aften i sommerhalvåret, det lod der til at være 
stemning for, så det arbejder vi videre med. 
Frankie mangler lige en dato for hvornår hans onkel og tante vil se os i Kulhuse. Men vi 
skal nok få besked. 
Benelli Per reklamerede lidt for hjemmesiden på Face book. Arne reklamerede for Touring 
klubben og at man derigennem kan forsikre sig og sin MC i Top danmark. 
Kage mand i juli bliver Pade. 
 
Ref. Mic  
 

Pinsetur til Jurgen i Tyskland  
 
Jürgen havde lavet en fantastik tur. Vi var 5 cykler fra Danmark. Ren herretur. 
Jannik, Per vinduespudser, Pileborg. Kørte fra Hornbæk kl. 4 00 torsdag morgen. Med 
fokus på Rødby. 
Her ringede vi til Christian, og hans ven, Kim, som var kørt ned dagen før. 
Vil skulle mødes ved en rasteplads, men dette glippede. Heldigvis har vi telefon på cyklen, 
så forbindelsen blev ordnet, og alle mødtes til aftalt til på Aftalt sted. Hvor Jürgen troede 
han kunne nå at få en lille morfar inden danskerne ankom. Griner. Undskyld Jürgen. 
Herfar var det som sædvanligt, en tur, hvor alt var timet og tilrettelagt. 
Et super hotel, biker. Ca. 100 Mc folk, af begge køn. 
Kan kun sige at det er svært at skrive om, skal opleves. 
Mange mange tak til Jürgen for det store arbejde. 
Ref. Pileborg 
 
Undskyldning 
 
Vi skal beklage at vi i det forrige nyhedsbrev, kom til at udstille for mange SMCKére som vi 
troede ikke havde betalt rettidig kontingent. Det drejer sig om Jan Jørgensen no. 19, 
Carsten Lund no. 20, Lennart Nielsen no. 40, Jürgen Hein no. 129, Jesper Harding Jensen 
no. 171, Steffen Aunø No. 173 og John Elgaard Rossing no 178. – Vi har tjekket 
regnskabet igennem og fundet ud af at ovennævnte personer alle er fuldgyldige 
medlemmer af klubben, vi beklager fejlen og skønner nu at vi har fundet frem til en mere 
sikker betalings model, kun ved elektronisk betaling eller mobil pay. Vi vedlægger en ny 
redigeret medlemsliste.  
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Nye medlemmer 
 
Velkommen til Kim H. Povlsen no.182 og Arne Birk no. 183  

 

Tur til Julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted 
 
Vi mødes 9.45 på Statoil, og kører derefter til Mcc- Nordsjællands 
klubhus i Kvistgård.  
Den 27. juni 2015. Vi mødes kl. 10.00 i vores klubhus Kongevejen 425 Kvistgård ved 
køreteknisk anlæg.  
Turen vil koste kr. 30.00 pr.næse, som vil gå ubeskåret til Julemærkehjemmet, har man 
lyst til at bidrage med et større beløb end dette, er man meget velkommen til det.  
Vi kører i samlet flok fra klubhuset kl. 11.00. Inden da er der mulighed for at købe en kop 
kaffe eller en sodavand i klubhuset.  
Vi forventer at være ved Julemærkehjemmet ved 12 tiden, der venter de på os med kaffe 
og kage til fornuftige priser.  
Ungerne vil så vise os rundt og fortælle om deres hverdag.  
Efter dette er der mulighed for at køre en tur med de unger der har fået en skriftlig 
tilladelse af deres forældre og eventuelt blive fotograferet  
Så husk en ekstra hjelm  
Vi vil afslutte dagen med hygge og evt. spille noget bold med ungerne.  
Håber på stor tilslutning til glæde for Børnene  
Med venlig hilsen MCC-Nordsjælland 
 
. 
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  Hej formand, 

som aftalt her et par ord om Krakowturen. 

Et par dage i Krakow med mulighed for lidt sving i Tatrabjergene. 

Turen derned gennem Polen hvor der ikke køres meget på motorvej. Motorvejen får vi på hjemturen, 
der køres via Tyskland en søndag, hvor motorvejene er dejligt lastbilfrie. 

Tirsdag d 25.aug kl 18:00 er der afgang fra Espergærde. Der køres til Ystad. Og videre derfra med 
færgen til Świnoujście. Ankomst Świnoujście onsdag morgen. 

Fra Świnoujście til Krakow er der ca 730 km (8:45). For at se lidt af Polen kører vi dog ikke den direkte 
vej. Vi vælger en MC-egnet rute uden motorveje. Der er så ca 14:00 timer (800 km).  Det gøres på to 
dage (onsdag og torsdag). Og kommer vi i tidsnød, kan vi blot tage lidt motorvej. 

Krakow ankommer vi til om eftermiddagen torsdag d 27. Vi bliver tre nætter i Krakow. 

Fredag d 28 og lørdag d 29 deles mellem, at se Krakow og få lidt bjergkørsel i Tatrabjergene, der ligger 
ca 100 km syd for Krakow. 

Der køres hjem igen efter morgenmad søndag d 30.aug. Der køres direkte fra Krakow til Rostock. Der 
er 850 km (9:30 + pauser). Vi burde være hjemme omkring midnat, natten til mandag. 

Økonomi: 

Bro/færge til Sverige små 200 kr 

Færge (m kahy) til Świnoujście ca 550 kr 

Færge Rostock-Gedser ca 400 kr 

4 overnatninger på hotel 750 kr (baseret på to i hvert værelse) = ca 2.000 kr 

Målet er, at have turen aftalt inden vi går på sommerferie. Blot to deltager gennemfører vi turen – og 
jeg melder mig gerne som den ene af de to….. 

Forslag og/el ønsker er meget velkommende. 

Tidsplan: Tilmelding (uden forpligtigelse) 15.juni Endelig fastlæggelse af turen 1.juli 

Forpligtende tilmelding 15.juli (evt betaling af færge) 

 Kristian Heldt nr. 160   
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Faste indslag.  
  
Sms kæde 
Hvis du ønsker selskab på en køretur, så bedes du sende en SMS til Karsten Pileborg på tlf. 23272689. 
Karsten vil så videreformidle budskabet til klubbens øvrige medlemmer    
  
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       Brombærvangen 11.          3120 Dronningmølle   
Mobil 22332088  E-Mail  msholmen55@gmail.com  
 
Kasserer:    Frank Lyby       Gothåbsvej 21                   3060 Espergærde   
Mobil 20281365  E-Mail fjep@privat.dk  
 
Best. No. 1.   Ole trier Nielsen      Sv. Pouelsensvej 144        3060 Espergærde   
Mobil 61694289  E-Mail Oletriernielsen@outook.com 
  
Best. No. 2.   Karsten Pileborg Holmegårdsvej 16             3100 Hornbæk 
Mobil 23272689  E-Mail   kpileborg@gmail.com  
 
Suppleant 1.  Jan Vesth Marker   Jørgensvej 2                     3250 Gilleleje         
Mobil 20109221  E-Mail   jan.marker@hotmail.com 
  
Suppleant 2. Per Bjerregaard Rasmussen Skadevænget 12 Vellerup.  4050 Skibby    
Mobil 40297501  E-Mail perbras@me.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. 
 
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  
reg.nr. 3572 konto nr. 3572872866 
 
Nyt tiltag, vi har også fået Mobile Pay 20281365 NB. Husk at opgive medlemsnummer ved betaling.  
 

Klubbens hjemmeside: www.s-smck.dk 
Klubbens nye mail adresse esp.smck@gmail.com 


