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Sidste klubaften d. august 2015 
Vi var i alt 27 medlemmer som mødte op denne 
dejlige onsdagssommeraften. Formanden havde 
ferie, så han var blevet hjemme med hende den 
rødhårede i det blå. Han havde dog som lovet, 
været forbi med kage, så det var bare i den 
fineste orden. 
Lisa og Frankie har investeret i ny brugt MC, de 
har købt en flot rød Gold Wing 1800, fra 2005. 
Den var flot, og de nye ejere viste den stolt frem i 
klubben, og selve motorcyklen blev behørigt indkittet med øl, vand og vin. 
Der har ikke været så mange arrangerede ture i den sidste måned, dvs. at 
Formanden, Badedyret, 100manden og jeg selv, mødte op til en 
onsdagstur annonceret på SMS. Vi havde den store fornøjelse at køre 
sammen med et af vores tidligere medlemmer Jes. Vi kørte ad motorvejen 
ind til Flyver Grillen på Amager, hvor formanden fik en burger, vi andre en 
is. Hjemturen gik ad strandvejen, til Skodsborg, hvor Jes fik mad, mens vi 
andre drak kaffe og fik et par småkager. Vi afsluttede turen hjemme hos 
100manden, hvor vi kiggede hans motorcykel samling og sparkede lidt 
dæk. Alt i alt en meget hyggelig tur. 
Der blev også fortalt om en tirsdagstur Lisa havde arrangeret og rundsendt 
over facebook, turen gik ad nogle smukke omveje op til Gilleleje, hvor der 
på kigget og studeret gamle og klassiske køretøjer. Det lod til at der var en 
rigtig god tilslutning til den tur. 
Der blev gjort lidt reklame for de kommende ture, Vandets dag d. 9. august 
og Christians Polenstur, sidst i august, der skulle ikke være tilmelding til 
Vandets dags turen til Sverige, der skulle man blot møde op ved 
færgeterminalen søndag d. 9. august kl. 9.30. – Men Christian vil godt 
have bindende tilmeldinger til hans tur til Polen, indtil videre er der blot to 
tilmeldte. – Hvilket formodentlig vil betyde at turen pakkes sammen og 
udsættes til et tidspunkt, hvor flere har mulighed for at deltage. 
Gold Wing Per og Lonnie lukkede for tilmeldingen til deres Tierkiet tur til 
næste år, der er allerede mange tilmeldte. 
Amerikaner gruppen som denne aften bestod af Frankie og Gold Wing Per, 
fortalte at de stadig arbejder med en idé om at transportere deltagernes 
egne motorcykler i container til USA, men der har også vist sig en ikke så 
dyr mulighed ved at leje motorcykler der ovre, det er de alt sammen i færd 
med at undersøge. 
Badedyret Ole, blev presset til at bage kage til næste klubmøde, så det gør 
han nok. 
Ref. V. Mic     
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Tour Kalender 
 
Egegårdstræf  6. september, med gratis sildebord, vi tilbyder turer på vores MCer 
 
Julemærkehjemmet ved MCC – Nordsjælland  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi mangler nogle gode historier til klubbladet af jeres oplevelser på MC/ferie  

Vi ses til næste klubaften onsdag den 3. september kl. 19,00  
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Tur til Julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted 
Vi mødes 9.45 på Statoil, og kører derefter til Mcc-Nordsjællands 
klubhus i Kvistgård.  
 
Den 06. september 2015. Vi mødes 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. 13.00. Inden da er der mulighed for at købe en kop 
kaffe eller en sodavand i klubhuset.  
Vi forventer at være ved Julemærkehjemmet ved 14 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/voksne der har fået en skriftlig 
tilladelse af deres forældre og eventuelt blive fotograferet  
Så husk en ekstra hjelm  
Håber på stor tilslutning til glæde for Børnene  
 
Med venlig hilsen MCC-Nordsjælland 
 
 

Kaere SMCK’er, 

sidste ar jeg var naest til for sener med sin forslag for turen. Derfor kommer den for 2016 hermed: 

 1.      Kristihimmelfartsdag- Tur til „Weserbergland“ (5.-8.5.) ca. 350 km fra Putgarden.  Biker-hotel med 
god spise og öl. Jannik, Karsten, Peer, Kristian og Kim kan fortale om den. 

Vi kan vaere max. 16 personer i 8 varealser, morgenmad og aftensmad inkl. 

Prisen (for den moment) ca. 200,- € per naese.  

 Tur-Karakter: mange sma landevejer, typisk MC-hotel med mange andere MC-guester og god service 
for alle den. 

 Sidste tilmelding til 15.9.2015 (mange MC’er som var i ar har bestillt for 2016, derfor er kun 8 ledige 
var. som jeg har reserveret alle til september monad) 

 Goldwingerne (eller alle)kan gerne komme 1 dag tideliger for (inspektjonen med) Fuchs (feste priser 
for 1500’er og 1800’er). 

Tidelig bestillning rekommanderet. 

 2.      „Kirmes“ (by-fest) i Mühlhausen 26.-29. 8. Förste overnatning ca. 400 km fra Rostock, god hotel i 
en gamle sma by.  Lördag om dagen- tur, om aften by-fest, sondag-morgen by-fest plus evtl. en lille tur 
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om aftermidagen. Mondagmorgen afgang til Putgarden eller Rostock. Hotel i Mühlhausen: den 
samme…Mange SMCK’er var med i 2007og 2012, spör dem… 

Prisen ca. 400,-€ per naese. Syner mange, men gode hotellerne, mid i saisonen, plus by-fest (ingen 
rabat). 

Det er idag(!) kun 4 enkelt v. og 10 dobbelte, som jeg har reserveret alle. Derfor tilmelding so hurtig 
som mulig, „dead line“ 1.10.2015 

 Tur-Karakter: god mikstur af fine lange turer (motorvej til Berlin, rest pa landevej)), to smukke gamle 
byer med mange pladser for dem som har interesse i historie, arkitektur, typiske lokale spiser og öl 
plus den by-fest som er unik. 

 For dem som vil gerne blive en-to dage laenger(?) for at se mere i Mühlhausen eller Eisenach, Erfurt 
eller…kan vi gerne bestille et hotel der. 

 Jeg vil glaeder meget hvis I har interessen fa turen. 

 Mange Hilsener fra kontinenten. 

 Mit freundlichen Grüßen 

 Jürgen Hein 

 UNSER SERVICE – IHR TRANSFER 

freundlich-komfortabel-zuverlässig 

 TRANSFERSERVICE HEIN 

Mietwagenbetrieb 

Mark-Twain-Str. 3 

12627 Berlin 

 Tel:     +49 (0)30 998 97 43 

Fax:    +49 (0)30 991 71 58 

E-Mail:  transfer@reisen-und-kultur.de 

 Sitz des Unternehmens:     Berlin 

Rechtsform:                          Einzelunternehmen 

Inhaber:                                 Jürgen Hein 

mailto:transfer@reisen-und-kultur.de
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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 


