Nyhedsbrev nr. 06. 2017.
TURKALENDEREN:
28. oktober

24-25. februar 2018
23-30. juni 2018

Afslutningstur og efterfølgende fest i Tibberupparkens
festlokaler. Menuen er 3 slags kød, ovnstegte kartofler,
div. salater og dessert (overraskelse). PRIS 200,-kr. pr.
deltager. Husk gave til Frankies Lotteri(værdi 50,-kr.).
Tilmeldingsfrist 13. oktober (endelig dato)
Arrangør til afslutningsturen søges.
GIGA motorcykeludstilling i København. (se indlæg)
Sauerland, Tyskland, klubtur. Nærmere følger.

SIDEN SIDST:
Sæsonen lakker mod enden og vi kan efterhånden se tilbage på en sæson præget af
et hidtil uset dårligt motorcykelvejr. Ja-ja, jeg ved godt det er et spørgsmål om
påklædning, men det er sjovere at køre i tørvejr. 
Bortset fra åbningsturen og Bakkelukning, har vi vist ikke oplevet en eneste tur i indeller udland, uden regn. For mit eget vedkommende er sidste års 12.000 km hen over
sommeren skrumpet ind til under 2.000 km. i år.
Ved denne måneds klubmøde var ingen på to hjul.
Kagemand (M/K) var Per og Hanne, som præsenterede noget nyt ved et klubmøde. De
havde bagt en ordentlig stak pandekager, der var lunet og serveret med flormelis,
sukker og forskellig marmelade til. Et lækkert alternativ, der faldt i god smag.
Næste måneds kageleverandør er Jens Ørkild. Han er i øvrigt den første i år, der har
været til stede ved tildeling af opgaven. 
Alle vores udenlandsrejsende var igen tilbage på dansk grund, med rygsækken fyldt
med positive oplevelser og Per (Benelli) fortalte meget indlevende og suppleret af
øvrige deltagere om Englandsturen.
Billeder fra turen er lagt op på klubbens hjemmeside og kan ses på vores Facebook
side.
Stephan gav en lille en til alle, da han for det første havde haft fødselsdag (TILLYKKE),
men også havde købt endnu en motorcykel og dermed foretaget et markant stilskifte.
Han har investeret i en smuk Suzuki Intruder 1500, som står snorlige, men som han
alligevel vil personificere i løbet af vinteren (MERE TILLYKKE).
Carsten (nr.69) gav også en omgang, da nogen havde ”moppet” ham som ”nyt”
medlem, til at give en ramme. Tak for det 
Ved mødet blev følgende emner vendt:
-

-

Medlemslisten gik igen rundt, for at sikre at alle var registreret med de rigtige
data og kontaktinformationer.
Afslutningsfesten blev vendt, hvor Lisa kom med en mere detaljeret beskrivelse
af afslutningsmiddagen. Der var kø ved Mobile Pay, da der skulle indbetales til
festen. For at få så mange som muligt med til festen, har vi af hensyn til dem
der var forhindret i at møde op i dag, udskudt tilmeldingsfristen til den 13.
oktober.
Der blev igen opfordret til at et medlem udenfor bestyrelsen tilbød at stå for
afslutningsturen.
Mens vi var i festhumør, blev næste års fødselsdagsfest berørt. Bestyrelsen har
bedt festudvalget fremlægge yderligere forslag til festindhold og sted. Det
tidligere nævnte Vandrehjem i Holbæk er stadig i spil, men bestyrelsen ønsker
et (eller flere) alternativer, så beslutningsgrundlaget er så solidt som muligt. Vi
skulle jo gerne holde en fest for hele klubben. 

-

Den rundsendte mail fra René Juul, om tilbud på vinteropbevaring af
motorcyklen, blev kort berørt.
Hanne (Per´s hustru) foreslog at dem der skulle give kage til klubmøderne, ved
valg af ”kage” tænkte på at flere i klubben kæmpede med sukkersyge.
Opfordringen blev modtaget positivt og er hermed givet videre.

NYT FRA BESTYRELSEN
-

-

Kassereren har fundet ud af, at der er mulighed for Mobile Pay betaling direkte
til klubkontoen, uden at skifte telefonnummer. Foreninger kan nemlig få
oprettet et særligt 5-cifret nummer, så betalinger via Mobile Pay går til
foreningskontoen.
Den til klubben indkøbte projektor, har desværre en svær fødsel. Indtil nu har
det ikke været muligt at få den til at fungere via det lovede Bluetooth, så vi
forsøger at få pengene tilbage.
Et flertal i bestyrelsen har besluttet, at afviklingen af klubbens fødselsdagsfest i
2018 skal ske på Holbæk vandrehjem. Med klubtilskud forventes den enkeltes
udgift til deltagelsen at ligge på 275,-kr. Der ydes ikke tilskud til eventuel
overnatning (ca. 800,-kr. for et dobbeltværelse). Se i øvrigt vedlagte poster.

NYT FRA DEN STORE VERDEN
DUKATI bliver hos VW:
Talrige salgsrygter om Ducati er nu en gang for alle manet i jorden: Ducati forbliver
som en del af VW koncernen. Det står klart efter de tyske fagforeninger, som har
pladser i VW bestyrelsen, endegyldigt har sagt nej til frasalget.
Ledelsen har ønsket et frasalg for at finansiere dieselskandalen; fagforeningerne sagde
nej, og og for at lægge låg på striden, har ledelsen nu givet sig. Det kan nu give
Ducati arbejdsro og mindske utrygheden for at skulle tilpasse sig nye ejeres ønsker.
Nyheden er videreformidlet af både Ducatis CEO Claudio Domenicali og Audi's ditto,
Rupert Stadler. Audi er den formelle ejer af Ducati.
Flere potentielle købere har ellers været nævnt: Harley-Davidson, Benetton (ja, dem
med tøjet), amerikanske Polaris og indiske Eicher Motors, som ejer Royal Enfield. Det
blev der ikke noget af - for nu. En trængt økonomi ved VW kan nemt bringe emnet op
igen. (Kilde Magasin 123)
Motorcyklen der giver TESLA baghjul:
Sølle 2,8 sekunder bruges på at gå fra 0-100 km/t. Motorcyklerne fra Energica er af
de mere hidsige slags - så det er ikke første gang vi skriver om dem. Og de er lavet
med performance for øje med en tophastighed begrænset til 240 km/t, bremser fra
Brembo og ABS fra Bosch. Den indbyggede computers algoritmer sørger for, at dosere
kraften optimalt. Affjedring foran er fra Marzocchi. Kulfiberdele sørger for at holde
vægten nede (og prisen oppe).
Rækkevidden er opgivet til 150 km, men batteriet kan til gengæld oplades til 85% på
30 minutter.
Ego og Eva hedder de to modeller, hvor Ego er med kåbe og Eva er en naked bike. De
giver et indblik i, at el helt sikkert bliver interessant i fremtiden. Og at design betyder
noget, selvom el er drivmidlet.
Motorcyklerne sælges desværre ikke i Danmark (endnu). Ifølge producenten kan de
oplades ved samme stik som eksempelvis Clever anvender til opladning af elbiler, så
de ville passe fint i Danmark. Prisen er nok den største forhindring. Vi tør ikke engang
gætte. (Kilde Magasin 123)
Se videoen: https://youtu.be/tpF4abFeyyw
GIGA motorcykeludstilling i København.
Det bliver fantastisk igen at få en helt stor motorcykel-udstilling til København. For
første gang i mange år kommer der igen i 2018 en rigtig importør-udstilling i vores
hovedstad. Uldjyderne er blevet forfordelt de senere år, men nu kommer København

altså tilbage på landkortet med en stor MIF (Motorcykel Importør Foreningen)
udstilling.
Udstillingen skal afvikles samme sted i København, som dette års forhandlerudstilling. Nemlig i Lokomotiv-værkstedet tæt ved Fisketorvet. Men da den kommende
udstilling bliver langt større end seneste års udstilling på lokationen, er det ikke kun
hovedhallen der skal indeholde motorcykler. Også tillægshallerne er booket til
motorcykler i 2018. Det bliver altså rigtig stort.
Det betyder store rammer, alle motorcykelmærkerne samlet på et sted og mængder
af spisesteder med kulinariske oplevelser. Alt samlet i en flot opsætning.
Arrangementet afvikles 24.-25. februar 2018. Otto Busses Vej 5A, 2450 København
SV. (Kilde Magasin 123)
3D effekt sænker hastigheden:

Rent instinktivt vil man bremse når man ser dem. Fodgængerfelter, der er malet med
3D-effekter og fremstår som store, fritsvævende stenklodser, der kan smadre dit
køretøj.
De er lavet i den i den islandske by Ísafjörður, som en økonomisk måde at sænke
trafikanternes hastighed. Med god effekt, hvad de motoriserede trafikanter angår. 3Deffekten virker naturligvis kun fra én vinkel, så cyklister vil ikke nødvendigvis blive
skræmt af effekten.
Virksomheden bag asfaltmaleriet, Vegamálun, fik grønt lys til eksperimentet efter kun
få ugers behandlingstid i byrådet. Inspirationen kommer fra New Delhi i Indien, der
har lavet lignende tiltag.
Hvis forsøget viser sig at være succesfuldt, vil flere fodgængerfelter blive malet om.
(Kilde Magasin 123)

TØJBESTILLING
Klubben har igen mulighed for at bestille tøj med logo og priserne er næsten de
samme som i 2015. Kun T-shirt er blevet lidt dyrere.
Som nævnt tidligere i nyhedsbrevet, ønsker leverandøren at begrænse
farvemulighederne for alle tre tøjtyper og bestyrelsen fik ved seneste klubmøde
”mandat” til at bestemme farverne. Samtidigt kan der kun tilbydes et hvidt eller sort
klublogo (10x10cm) på brystet.
Bestilling sker ved at udskrive bestillingslisten, udfylde den og aflevere den og
pengene til kassereren. Bestillingen sendes derefter til leverandøren.
Tøjets design kan findes på tøjleverandørens hjemmeside:
http://www.james-nicholson.de/de/ hvor du i søgefeltet (shopsuche) skriver det
nummer (ex. JN002) som står ud for den enkelte tøjgenstand.

SMCK BESTILLINGSLISTE 2017
Alle tryk er på 10x10 cm. på venstre side af brystet i sort.

Farve

Størrelse

Antal

Trykfarve
Sort

T-shirt
JN002

Poloshirt
JN070

Sweatshirt
JN040

a´pris
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

120,00
120,00
120,00
120,00
120,00

kr.
kr.
kr.
kr.

155,00
155,00
155,00
155,00

kr.
kr.
kr.
kr.

220,00
220,00
220,00
220,00

I alt

Samlet

Bestilt af:
Medlem nr.:

Kassererens noter

Betalt kontant

Mobile Pay

Andet

Dato
Signatur

Bestillingssedlen afleveres til kassereren og genudleveres sammen med det bestilte tøj.
Farvevalg:

Halvt
bryst
Længde
fra
skulder
Ærme
længde
inkl.
manchet

graphite

grenadine

royal

turquoise

white

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

54,00 cm

57,00 cm

60,00 cm

63,00 cm

66,00 cm

69,00 cm

74,00 cm

80,00 cm

66,00 cm

69,00 cm

72,00 cm

75,00 cm

78,00 cm

81,00 cm

83,00 cm

85,00 cm

55,00 cm

57,50 cm

60,00 cm

62,50 cm

65,00 cm

67,50 cm

70,00 cm

70,00 cm

Vaskeanvisning:

275

Turen er fuldt booket, men det er muligt at blive skrevet op på en venteliste

FAST INDSLAG:
Særlige ture og arrangementer:
Du er altid velkommen til at planlægge en tur eller et arrangement og du kan vælge at stå
for det alene eller sammen med andre.
Ture og arrangementer meddeles på vores klubaftner og kan postes på vores Facebook side
og/eller på klubkalenderen på vores Google konto. Kalenderen vises også på hjemmesiden.
Alternativt kan ture også planlægges via vores SMS-kæde, der forvaltes af formanden.
Mellem kalenderens sommertid og vintertid, er der mulighed for fælleskørsel
- Søndag kl. 10:00 for dem som vil køre en lang tur.
- Søndag kl. 14:00 for dem, der kun har tid til en kort tur.
- Onsdag kl. 19:00.
De to dage er forbeholdt de spontane, hvor man bare kører ud i det blå. Ofte sker
planlægningen når man bare mødes, men kan også annonceres kort forinden på vores
Facebook side eller via SMS-kæden.
Mødestedet for alle ture er Circle K tanken, Hovvej 52, 3060 Espergærde, med mindre
andet er aftalt.
Året rundt afvikler vi klubaften den første onsdag i hver måned kl. 19:00 på Egegården,
Egegårdsvej 3 B. 3060 Espergærde.
Første tirsdag efter klubaftenen, holdes åbent bestyrelsesmøde kl. 19:00 på Egegården,
Egegårdsvej 3B, 3060 Espergærde.
Kontingent og anden indbetaling:
Indbetaling af kontingent eller til arrangementer skal ske til:
- Bankkonto reg.nr. 3572 konto nr. 3572 872 866 (Husk at oplyse dit
medlemsnummer).
- Mobile Pay tlf. 20 28 13 65 (Husk at oplyse dit medlemsnummer).
- Kontant til kassereren på klubaftenen.
Bestyrelsen:
Formand

Jan Vesth Marker

20 93 36 46

jan.marker@hotmail.com

Næstformand

Per Bjerregaard Rasmussen

40 29 75 01

perbras@me.com

Kasserer

Frank Lyby

20 28 13 65

fjep@privat.dk

Bestyrelsesmedlem 1

Ole Trier

61 69 42 89

oletriernielsen@outlook.com

Bestyrelsesmedlem 2

Henrik Jensen

26 70 28 32

henrik.lene.jensen@gmail.com

Suppleant 1

Jesper Harding Jensen

61 33 53 50

jesper.harding.jensen@gmail.com

Suppleant 2

Vakant

Klubbens informationsmuligheder:
Mail esp.smck@gmail.com
Kalender Google konto: ”esp.smck@gmail.com”
SMS kæde 20 93 36 46
Facebook SMCK Espergærde
Hjemmeside www.s-smck.dk

