
Nyhedsbrev 4  – 2019 
 
Information til medlemmerne 
 
Juli klubmødet 
blev åbnet af Kjeld Thor, der på sin helt egen dramatiske facon fortalte om sin og Erik Pades deltagelse på 
MC Touring Klubbens tur i Østrig. Selv om de to herrer deltog på “kaffe- og kageholdet”, med en ung dame 
som MC-fører, på udflugt til den lokale gletcher, lykkedes det Kjeld – på nedturen – at spille ping-pong med 
sin Suzuki V-Strom mod serpentine-vejens klippeside. Hele tre gange røg den i klippen, før den væltede 
ovenpå Kjelds ben.  
 
Stor ståhej, men heldigvis er det vist mest gået ud over Kjelds stolthed, idet han på nærmest mirakuløs vis 
er sluppet med nogle ordentlige knubs. Altså – ikke noget brækket. Men han har fået nogle eftervirkninger i 
form af hævet knæ og en regnbuefarvet krop. Efter slagene, som Kjeld så malerisk beskrev situationen. 
 
Ovenpå den oplevelse har Kjeld truffet den beslutning, at sætte sit MC-grej til salg, og afhænde V-Strom’en 
til Jens Winther MC i Roskilde.  
 
SMCK’s bestyrelse har, i henhold til klubvedtægterne, besluttet at Kjeld Thor fortsat kan være medlem af 
klubben, uanset at Kjeld i fremtiden ikke er i besiddelse af en motorcykel. Bestyrelsen håber, at Kjeld fortsat 
vil underholde os med sine initiativer og sit saglige og humoristiske væsen.  
 
Månedens historie 
Efterskrift: Kjelds dramatiske historie behøver altså ikke inspirere klubbens øvrige medlemmer, når vi 
fremover skal lytte til medlemmernes anekdoter og “røverhistorier”. Det rækker rigeligt at høre om jeres 

oplevelser i opret kørestilling 😎 
 
Udover Kjelds indlæg, var det lige før at juli-klubmødet havde udviklet sit til et slanke-kursus. Kage-damen 
(ingen nævnt) havde nemlig glemt sin tjans. Til gengæld har kage-damen lovet et stærkt comeback til 
august klubmødet.  
 
Turarrangør - august 2019 
Som bekendt har bestyrelsen introduceret “månedens turarrangør”. Formålet er, at medlemmerne på skift 
får fornøjelsen af at stå i spidsen for en klubtur. Turen kan – efter turarrangørens valg -lægges en onsdag 
aften eller en søndag. Vi starter turnus i den øverste ende af medlemslisten. Så det er medlem nummer 3, 
Ole Trier, der arrangerer en tur i august måned  
 
Afslutningsfest 26/10-19: 
Interesserede til festkomiteen kan melde sig til Karin fra bestyrelsen. Festens afviklingsform afhænger 
nemlig af, om vi kan få samlet en festkomite fra medlemskredsen. 
 
HUSK: - at tjekke klubbens Facebook-side, hvis du løbende vil modtage opdateringer – og se billeder – fra 
vores ture. Det er også via FB, at du får detaljeret information vedrørende de kommende begivenheder i 

SMCK. I må gerne være lidt flittigere til at skrive og sætte billeder på FB, f.eks. fra en interessant tur 😁 



Kommende SMCK aktiviteter   
 
18/8-19: Søndagstur til Ninas Naturcafé i Allerød (kagebuffet) v/Jesper 
23-25/8-19: SMCK Hyggetur til MC Touring Club Camp  i Djursland v/Stephan, 12+ tilmeldte 
4/9-19: Klubmøde hvor Arne H. og Leif viser dias/video og fortæller om deres tur til Italien (bl.a. Sardinien 
og Korsika) 
2/10-19: Klubmøde med MC førstehjælpskursus m. Johnny Svanholm Møller v/Jan Marker 
21-24/5-20: Klubtur til B&B Dannevirke v/Per. Tilmelding på SMCK’s Facebookside: sæt X i “deltager” el. 
mail til Per 
 
 
Stadig under planlægning:  
Sparke-dæk-arrangement m. grill v/Jan Wiinberg 
Sparke-dæk-arrangement m. grill v/kasserer Claus 
Tur til Panzermuseum East v/Ole T. 
GPS-aften v/Per fmd. 
Afslutningstur og -fest d. 26/10-19 
 
 
10. juli 2019/Per Bjerregaard Rasmussen, fmd.   


