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Sidste klubaften onsdag d.1. juli 2015 
 
Vi var 23 klubmedlemmer som denne onsdag 
havde valgt at møde op til klubaftenen, og det 
blev næsten lige så hyggeligt som det plejer at 
være. Og det næsten, det var fordi vores gode 
formand bare havde glemt klubmødet!!!!!!!!!!-  
 
Jeg stod som jeg plejer at gøre det, og lavede 
kaffe i køkkenet, og spejdede ud af vinduet efter formanden, som jo plejer 
at komme i god tid. Men der skete ikke noget. Mange andre dukkede op, 
og det var jo helt fint, men ingen formand….  
 
 Kl. ca. 19.15. tog jeg mig sammen og ringede til ham. – Han sad 
derhjemme ”Ude i det Blå”, og slog mave, oven på en formidabel middag, 
alt i mens han hyggede sig med fruen. Han spurgte, høflig som han er: 
”Hvad kan jeg gøre for dig, min ven?”. Og jeg var lidt dum, for der var da 
rigtig mange ting, jeg godt kunne tænke mig, at han kunne gøre for mig. 
Men lige i situationen, kunne jeg altså ikke komme i tanke om, at spørge 
om andet end, hvor han blev af.  
 
Og så var det jeg måtte indse, at efter vi hver den første onsdag i måneden 
nu i 17 år har haft klubmøde, så kan man altså godt blive forført af vin, god 
mad og måske lidt kærlighed og glemme noget af det vigtigste i verden 
nemlig klubmøde i SMCK. 
 
Nå, men så måtte vi andre jo bare forsøge at få en god klubaften. – Pade 
havde gudskelov ikke glemt at tage kage med, han havde bagt både boller 
og kage. Per Goldwing havde fået fat i et parti blød nougat, som han 
rundhåndet delte ud af, og da vi havde drukket den obligatoriske kaffe, gik 
vi i gang med den officielle del af klubmødet. 
 
Jan Marker delte nogle af de indkøbte klubtrøjer ud.  
 
Snerlerne høstede ros for deres Eremitage Tour.  
 
Dameklubben annoncerede, at de næste gang onsdag d. 19. august har 
sat hinanden og evt. andre kvinder i klubben stævne kl. 19.00. på 
Espergærde havn ved fiskehuset, det er meningen at damerne vil spise 
sammen. 
 
Benelli Per, Goldwing Per og Frankie har sat sig sammen i en 
arbejdsgruppe, som vil undersøge mulighederne for at tage til USA i 
vinteren 2017 (februar/marts). Planen er at pakke vores egne motorcykler i 
en container, og fragte dem til USA, hvorfra der så skal køres tur i 3 uger. – 
Er du interesseret, så kontakt en af de tre herrer. 
 
Menig 52, et tidligere medlem af SMCK er blevet køkkenchef ”Hos 
Thomas” i Lynæs, vi var blevet spurgt til om vi ville besøge stedet en 
torsdag til noget som kunne ligne folkekøkken mad, torsdag d. 9. juli, skulle 
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menuen angivelig være svineskank. – Der var kun tre som meldte sig til turen! 
 
Stephan gjorde reklame for et kursus gennem touringklubben, hvor man skulle kunne lære 
at bruge sin GPS, kurset er planlagt at forgå lørdag d.11. juli. 
 
Pileborg fortalte at tiden nærmer sig for den årlige vandets dag. Det er aftalt at vi skal 
mødes søndag d. 9. august kl. 9. 30. foran billetlugen til Sverigesfærgerne i Helsingør. Der 
er ikke forhåndstilmelding.  
 
Samme dag d. 9. august havde Frankie en aftale med sin onkel i Kulhuse om den årlige 
grill tour. Frankie vil tale med onkel og finde en ny dato. 
 
Kristian fortalte lidt om den kommende Polens tour, der er fortsat ledige pladser. Absolut 
sidste tilmelding vil være på næste klubaften. Samme Kristian glemte i øvrigt både pung 
og telefon, inden han kørte hjem til Bagsværd. - Benelli Per’s Hanne tog det med på 
arbejde, til afhentning i Glostrup. 
 
Det blev i øvrigt aftalt at formanden, fordi han havde glemt klubmøde, fik pålagt en 
passende bod, han blev enstemmigt valgt til at have kage med til næste klubaften onsdag 
d. 5. august. 
 
Da jeg kørte hjem fra klubmødet, fik jeg et uhyggeligt syn. Jeg kørte ad strandvejen via 
Helsingør mod Munkerup. Men da jeg kom til bådudlejningen, ved roklubben på 
strandvejen i Helsingør. Så var der en masse blåt blink. Der holdt der både politi, 
ambulance og fejeblad.  - Jeg så en total smadret motorcykel, den var delt i to. - Det er 
svært at forestille sig at nogen kunne have overlevet den ulykke. - Det er også svært at 
forestille sig hvad der egentlig var sket, siden motorcyklen var smadret så voldsomt. 
Imidlertid så ikke ud til at ligne nogle af de motorcykler jeg kender fra klubben, men det var 
godt nok uhyggeligt. 
 
Ref. 
Mic   

 
 
 
Tour Kalender 
Vandets dag i Sverige den 9 august. Vi mødes ved færgen kl. 9.30. (Pileborg er tour 
guide)   
Polens tur med Christian d. 25.til d. 30. august v. Kristian Heldt. Sidste tilmelding den 5. 
August, næste klubaften.  
Tierkiet august 2016 v. Goldwing Per 
Egegårdstræf 2015 6. september 

 
 

Rigtig god sommer til jer alle 
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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 


