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Nyhedsbrevet
udsendes fortsat, men i slanket udgave. Facebook egner sig nemlig bedre til dynamisk
planlægning af ture og aktiviteter i klubben – og ikke mindst deling af billeder fra vores ture m.v.
Udgangspunktet er, at I alle har mulighed for at bidrage til vores aktiviteter, så klubben fortsat
kan danne en levende ramme for vores køre- og sociale aktiviteter. Husk, vi er alle med til at
give liv til SMCK
De af vores medlemmer, der ikke er på Facebook, er meget velkomne til på klubmøderne at
sige til – eller eventuelt at kontakte et medlem af bestyrelsen. Så hjælper vi gerne med råd og
vejledning.
Per Bjerregaard Rasmussen, formand
Henrik Jensen, næstformand
Frank Lyby, kasserer
Jan Marker, bestyrelsesmedlem 1
Karin Andersen, bestyrelsesmedlem 2
Jesper H. Jensen, suppleant 1
Claus B. Rasmussen, suppleant 2
Medlemskartotek
Vi er p.t. 32 medlemmer. Den opdaterede medlemsliste er fremsendt sammen med dette
nyhedsbrev. I medlemslisten finder i også bestyrelsens kontaktoplysninger. I må meget gerne
tjekke jeres oplysninger efter på listen.
Åbningsturen 2018
var arrangeret af Kjeld Thor med assistance af Klaus 100-mand. Og Karin, der befandt sig i
følgebilen under turen, har givet denne personlige førstehånds-reportage af begivenheden, der
fandt sted søndag den 29. maj 2018:
“Afgang fra Circle K tanken kl 10, hvor vi inden da blev fløjtet til rors af Kjeld Thor. Vi var 20
deltagere, deraf 3 i følgevogn; Karin, Frank og Lisa.
De første 55 km mod Roskilde havn blev kørt igennem skønne landskaber og trods et par
vendepunkter kom vi alle til havnen uden mén. Der mødtes vi med Formand Per og Fru Hanne.
Der var mange andre end os der havde fået den idé med Roskilde Havn. Nogen fik lidt kaffe og
medbragt morgenmad og ellers var det en sludder for en sladder i det fantastiske vejr.
Fløjten lød, det var total humor og gjorde vi stod vagt i gevær. Det var tid til næste etape, som
ville være på de næste 55 km. Endnu engang finder vi ud af, hvor smuk Danmark er. Kjeld Thor
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og Hundredmanden havde gjort et godt forarbejde mht at vælge rute. Vi var alle rørende enige
om at det var helt vidunderligt med alle de små veje.
Vi landede ved traktørstedet Højeruplund ved Stevns Klint. Blev anvist et langbord, hvor vi alle
fik stillet tørsten og sulten. Som Kjeld Thor og Hundredemanden havde fortalt, så var det en god
æggekage med brød, sennep, 2 styk bacon og rødbeder til.
Efterfølgende mødtes vi allesammen til det kulturelle indslag ved Kjeld Thor, som berettede om
, hvordan det kunne være der var 2 kirker lige op og ned af hinanden, alderen på den ældste og
grunden til at der kun var halvdelen tilbage og hvem der havde valgt at der skulle være en kirke
lige der. Ud mod vandet er resterne af kirken understøttet, så vi fik alle fornøjelsen af en
vidunderlig udsigt. Tak for chokolade, kokusmakroner, cigarer og is til kaffen.
Hele området kan varmt anbefales som turmål. Hjemturen var rutemæssigt efter eget valg. Tak
for en dejlig tur.
PS. Som passager i bil observerede jeg, vigtigheden af at få repeteret reglerne for
kolonnekørsel.”
Efterskrift: Tak til Karin for tur-historien. Den styrker vigtigheden af, at vi på hver tur minder
hinanden om kørereglerne. Antallet af deltagere er ofte bestemmende for, om der skal sættes
en MC af ved svingning. Samt hvordan vi kører forskudt kolonnekørsel, også kaldet “lynlås”,
hvor nr. 3 i kolonnen typisk rykker en plads op og til siden, hvis forreste mand/turlederen
sætter nr. 2 mand af. Husk at forreste mand altid kører i yderste/venstre side af kørebanen.
Den MC, der er blevet sat af og markerer den ændrede retning for deltagerne, må gerne være
lidt vaks ved havelågen, og være klar til at indtage sin (næstsidste) plads i kolonnen, når
vedkommende ser den røde kørevest på agtermanden og kan indtage næstsidstepladsen foran
agtermanden. Så undgår vi farlige stop for agtermanden.
Arrangementer og ture
Klubbens aktiviteter og ture lægges ind på klubbens kalender på hjemmesiden www.s-smck.dk .
I skal venligst være opmærksomme på, at nogle af siderne kræver kodeord. Det er netop
ændret til: baghjul
PS. Til at overtage pasningen af oplysningerne på klubbens hjemmeside efter Jan M. har Karin
påtaget sig opgaven.
Desuden kan I på Facebook-siden SMCK Espergærde finde vores aktiviteter og turene som
“begivenheder”. Så kan deltagerne tilmelde sig de enkelte aktiviteter/ture, og arrangørerne kan
planlægge efter det.
GPS-tracking af ture?
Karin foreslår, at når vi planlægger - eller fortæller historier fra ture - at vi lægger et billede af
ruten op sammen med øvrige billeder.
Kommende SMCK-aktiviteter
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Sverigestur m. færge v/Claus N. lø. 26/5-18
20-års jubi-fest m. køretur lø. 16/6-18
Sauerland-tur v/Per, fmd. m. afgang lø. 23/6-18
Eremitagetur v/Michael H. (formentlig en onsdag i juli måned)
Touring Camp-tur v/Stephan J. fr. 24/8-18
Stadig på planlægningsstadiet:
Tur til Panzermuseum East
Tur til Stevnsfortet
“Stegt flæsk m. persillesovs-søndagstur”
GPS-aften
10/5-18/Per Bjerregaard Rasmussen, fmd.
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