Træf på toppen 09- 11 juli 2004.

Nyhedsbrev nr. 06. 2004.

Der var træf på toppen i uge 28 det skulle blive
en våd oplevelse.
Fredag morgen mødtes vi på Statoil som
sædvanligt, vi var blevet enige om at starte tidligt
kl. 6,00 for at så tage den med ro, og køre af de
små veje for at undgå motorvejene. Det var
frygtelig overskyet men dog tørvejr, så vi blev
enige om at vente med at iføre os vores regn
dragter og så se tiden an om vejr situationen ville
ændre sig.
Bent (kran) som altid er trofast til at møde op på tur, korte som lange, Hanne
og John (Sussi og Leo), var mødt op på lånt MCèr, Bennys Gold Wing som
han havde stillet til rådighed, for snakken har gået i et stykke tid at der skulle
investeres i ny MCèr og som vi alle ved har Hanne altid haft et godt øje til
sådan en pølsevogn. Preben (fætter BR) og formand Jan på Guzzien med
ny monteret sidetasker så nu er der plads til det nødvendige og det absolut
nødvendige (rødvin og dåseøller) på en gang.
Fortroppen var sendt i forvejen om onsdagen, Mads og Iris, Jean med
sønnen lille Claus og en kammerat, de ville så reservere pladser til os
sammen med vores venner fra Nordsjælland MC – John og Lene og store
Claus med sin datter.
Turen fra Espergærde til Sjællands Odde foregik stort set i tørvejr, ombord
på færgen blev vi enige om at det ville være klogt at iføre os vores regntøj
da skylaget så meget truende ud, men det er lige som når man tager
paraplyen med i byen så bliver det ikke regnvejr og det var det samme i
dette tilfælde, så næste gang Bent var smøgtrængende røg regndragterne
af. Jeg gejlede os igennem Ålborg og ned på havnen hvor vi fik noget
velfortjent frokost (to døde finger
med det hele) videre mod
Skagen (på motorvej) til
Frederikshavn, der var
naturligvis mange motorcykler
på vejen, men vi undrede os
over at der var så mange der
kom retur i den modsatte
kørebane med fuld oppakning
fra Skagen, det viste sig at der
havde været et frygteligt uvejr
om torsdagen og det havde fået
en del til at opgive før tid.
Vi ankom til pladsen ca. kl.
14,00 og lige som vi kørte ind på
teltpladsen kom Carsten
(smiley) og sluttede sig til os,
han var i sommerhus i det jyske og ville godt bruge en dag på Skagen træffet. Vi fandt de
andre fra klubben og fik sat teltene op i en fart og pustet luft i vores luftmadrasser – min

kompresser eller var det luftmadrassen var lidt umulig det tog nok en halv time at fylde den
op, jeg fandt senere ud af at det var luftmadrassen der ikke var helt ok.
John og jeg tog pølsevognen ned til Netto i Skagen by for at provantere øl og diverse, der
var nu mere plads på Gold Wingen end på Guzzien.
Senere på dagen ankom Jette og Kim Gibsben de havde stort set kørt i regnvejr, men her
på Skagen var solen begyndt at skinne, så det endte med en dejlig og hyggelig aften med
et par ture ned til festpladsen og burger baren (skaw burger) som var en god og populær
spise.
I løbet af natten begyndte det at regne voldsomt, igloen holde stort set tæt, jeg sendte
smiley en tanke, hans telt ligede ikke et telt der ville kunne stå for et kraftigt regnvejr, 175
kr. i Føtex fortalte han, og så havde konen købt det, jeg tilbød ham at vi kunne sove
sammen i mit telt, han afslog høfligt, da han mente at det nok skulle gå, og han var heller
ikke så god til mislyde.
Lørdag morgen da jeg stod op var smiley og hans telt væk, så mon ikke hans telt har
været et bedre fuglebad - surt, det fortsatte stort set med at regne hele dagen så det
lagde naturligvis en dæmper på selskabet, men vores venner fra Nordsjælland MC var
flinke til at invitere os ind i deres villaer af telte, med god plads til borde og bænke og ikke
at forglemme med ståhøjde. I skrivende stund har jeg selv skiftet igloen ud med et telt med
ståhøjde så nu behøver jeg ikke at ligge ned for at tage bukser på.
Den tilsandede kirke ligger i gå afstand fra teltpladsen så vi samlede et hold og regntøjet
og begav os af sted for at aflægge kirken et besøg – da vi kom frem til kirken blev vi
inviteret til beiker gudstjeneste men vi sprang over.
Resten af dagen gik med at beundre de mange flotte motorcykler og nyde et par Harbo
dåseøl og så lige ned på pladsen igen for at se om der skete noget. Det var dårligt vejr så
de fleste af os gik tidligt til køjs den aften, det sidste jeg registrerede inden jeg faldt i søvn
var et mega festfyrværkeri som var ganske flot i det kraftige regnvejr.
Søndag morgen skinnede solen fra en næsten skyfri himmel, det var da positivt nu da vi
skulle have vores telte pakket sammen, vi startede med et solidt morgenmåltid 35 kr. og
spis så meget du vil, den ros skal de have på Skagen træffet, tingene fungerer, og er godt
tilrettelagt.
Vi fik pakket teltene sammen og kom af sted, jeg skulle til Thisted og besøge min datter.
Hanne - John og Bent havde planlagt et par dage på Touring-camp. De insisterede på at
følge mig på
vej, en flot
gestus, de
skulle
alligevel ikke
nå noget, jeg
lagde mig
forrest, det
var dejligt at
mærke
vinden og
den bagende
sol i ansigtet
igen.
Da vi ankom
til

Frederikshavn var der panik – politiet havde arrangeret stor legedag på alle
indfaldsvejene, vi blev alle vinket ind til siden for at afgive en sprit prøve, og om der var
ulovligheder på cyklerne. Jeg må sige alle SMCK medlemmerne klarede testen med
bravur, og sådan skal det også være, men det gipper lidt i en når man holder og afventer
ens tur, det var for mit vedkommen første gang jeg skulle prøve dette. (0,0) det er OK.
Nå men af sti af sted med os igen, mod Hjørring og ned til Løkken hvor vi drejede ned til
The Vesterhav for at nyde en is og strække ben, videre til Åbybro og Fjerritslev hvor vores
veje skiltes, Vi aftalte at mødes tirsdag kl. 12,00 i Ølgod / Varde hos Xpedit som er BMW
forhandler, for Hanne og John havde fået fornemmelse for en BMW R 1100 RT
Hanne – John og Bent kørte til Aggersund og videre til Randers og Touring - camp, jeg
forsatte til Thisted. Rart at se tøsen igen og få et velfortjent bad, og et solidt måltid mad og
en time på sofaen gjorde underværker for krop og sjæl.
Mandag dasede vi rundt i byen, og kørte en tur i området, vi var inde og se på motorcykel,
for som hun sagde, nu ville hun også have en MCèr og ikke nøjes med at sidde på
bagsædet, fiksk gjort – men farmand blev nok noget betænkelig.
Tirsdag formiddag havde jeg pakket, og sagt pænt farvel til datteren, det var tørvejr men
overskyet - af sted mod Ølgod for at møde de andre, der blæste en frisk vind ned igennem
Thy til Struer jeg følte at jeg lå i ca. 45 grader med motorcyklen, det var lidt ubehageligt,
men en meget smuk tur.
Fremme i Ølgod hos
Xpedit kl. ca. 12,00,
de andre var ikke
dukket op endnu så
jeg tog en tur rundt i
udstillingslokalet og
værksted, blev budt
på kaffe og en lille
snak, en behagelig og
hjælpsom ejer og et
pinligt rent værksted,
det er rart at se, jeg
har indtryk af at det
hører de færreste
værksteder til. De
andre dukkede op, og
der gik ikke lang tid
så havde de da også
forelsket sig i en
næsten ny BMW, Bent og jeg osede lidt rundt mens der blev forhandlet, og som de fleste
af os ved blev der handlet ny cykel – tillykke med den.
Efter et par timer gik turen hjemover mod Vejle og henover Fyn til broen, oppe på broen
blæste det en pelikan ca. 20 meter i sek. Så det var ikke noget med at klø sig på næsen,
det var bare om at holde retningen og et fast greb omkring styret. Ved Karlslunde et kort
ophold en bid mad og af sted igen. Vel hjemme i Espergærde ved 18,00 tiden hos fruen og
en kølig og fortjent bajer - en rar og god tur på tros af vejret, - tak til jer alle.
Formand Jan.

Turen til Nyvang 18.juli 2004.
Kun 2 var mødt frem til denne tur, nemlig Bent Nilsson og undertegnede. Vejrudsigten:
byger og torden, har nok holdt nogen væk. Vi besluttede imidlertid at gennemføre turen,
og det viste sig, at vejret blev ganske udmærket, vi fik kun meget få dråber regn på turen.
Fra Statoil kørte vi via Fredensborg og Grønholt til en skovparkeringsplads ved
Overdrevsvejen i Hillerød. Her holdt vi vores første pause.
Videre gik det over Slangerup til Frederikssund, hvor vi holdt pause ved brokiosken.
Til andelslandsbyen Nyvang nåede vi via Munkholmbroen ved 12 tiden. Der var meget at
se på i landsbyen bl. a en gammel brugsforening og en slagterforretning, begge
bemandede. I en stor hal var der alle mulige slags hestekøretøjer. Et andet sted var der
gamle traktorer og damptromler.
Mens vi sad og nød vores frokost uden for caféen i flot solskin fik vi et mobilopkald fra
Benny. Han ville gerne have været med på turen, men Sisse og han måtte ledsage en
veninde til hospitalet på grund af en blodprop. Benny spurgte, om vi ikke kunne mødes et
sted, og vi blev enige om Roskilde havn, som i forvejen lå på vores hjem-rute.
Efter at have nydt Bents medbragte kaffe forlod vi Nyvang selv om vi ikke fik set det hele,
men så må vi komme igen en anden gang. Vi kørte ad den gamle Roskilde landevej over
Vipperød, Gevninge, Kornerup, Kattinge og Boserup skov til havnen i Roskilde.
Kort efter ankom Sisse og Benny på Gold-Wingen. Vi hyggede os en god stund, men da
Sisse syntes at køen ved is-boden var for lang besluttede vi os for at frekventere en bod i
Sørup. Køen her viste sig også at være lang, men nu holdt vi ud, og kunne omsider nyde
en velfortjent is og udsigten over Esrum sø.
Fra Sørup kørte vi hver til sit efter en god tur. Bent og jeg havde kørt 170 km.
Poul.

Nyt fra sidste klubaften.
Der var mødt 26 medlemmer op, og flere på deres nyindkøbte motorcykler Ebbe på en
Suzuki Marauder , John og Hanne på en næsten ny BMW, Michael Bo på en ny
Kawasaki, og Lotte har lige fået kørekørt og har købt en brugt Suzuki GS 500 E, Poul har
også købt en brugt BMW R 1100 RT tillykke med det til jer alle, selvom det kun er Kim og
John der har givet indkitning i forbindelse med deres køb !!!!!!! . Benny var kagemand, men
havde glemt kage - så han havde i stedet købt vaffel is til alle, det var dejligt forfriskende
på denne varme sommeraften.
Niels har lovet at tage kage med til næste møde.

Kommende ture.
Odense træf

100 manden vil gerne til træf i Odense, træffet er planlagt i
weekenden d. 13.14.15 august, han kunne rigtig godt tænke sig
at have nogle andre SMCK´ere med.
Er du interesseret kontakt Claus på tlf : 4917 0301 eller
2859 1702

Lønholt marked

Lørdag d. 28 august
Vi mødes på Statoil kl. 12.30. kører i samlet flok til
Familieplejen i Fredensborg, Mic laver en rundvisning på sin
arbejdsplads, vi kører nogle ture med nogle af de mange
forventningsfulde børn og voksne, bagefter kan der købes lidt
legetøj og bamser i de mange boder. Og Menig 52 disker op med
nogle gode bøffer, pølser og lidt salat, dertil kan nydes en vand
samt en kop kaffe.
Mød talstærkt op og medbring en ekstra hjelm.

Dragør (søndag 5. september)
Vi kører fra Statoil-tanken kl 10 delvis ad Kongevejen delvis ad Strandvejen til
Langeliniekajen.
Herfra fortsættes langs Københavns havn over Sjællandsbroen til den gamle havn i
Dragør. Her kan vi nyde vores medbragte mad eller vi kan benytte en af grill-barerne.
Hjemad kører vi via Søvang, Kongelundsvejen og over Sjællandsbroen. Gennem
København følger vi stort set O 2 til Nybrovej, som fører os til dagens sidste mål, nemlig
Sophienholm ved Bagsværd sø.
Poul

Bakkens lukning (mandag d. 05 september)
Bakkelukningen er i år flyttet ca.14 dage for at gøre sæsonen længere så
derfor det senere tidspunkt.
Vi kører igen i år derind i flere hold, for dem som gerne vil køre med på hele turen er der
afgang fra Statoil kl. 16.30.
For dem som vil være med på en kigger er der afgang fra Statoil kl. 18.00 med stop ved
Jorden drejer.

Tur til Touring Camp (10-12 september)
Der er forslag om at arrangere en fællestur til Touring camp på Djursland ca. 20 km. fra
Æbletoft, og bruge campingpladsen som base.
Køre ture i Molsbjerge, eller besøge Randers regnskov og fregatten Jylland eller hvad der
nu vil være stemning for - tilmelding til John og Hanne.

Afslutnings tur og fest. (lørdag d. 30 oktober)
Allerede nu begynder vi at tale om afslutningstur og afslutningsfest, det bliver når
sommertiden ophører Lørdag d. 30. oktober
Vi får brug for et superb tur og festudvalg. Endvidere må I meget gerne allerede nu
begynde at skaffe sponsorgaver til Frankie´s Amerikanske lotteri. Ring evt. til ham om hvor
man indleverer de mange gaveartikler.

Lidt praktisk hjælp ved uskrivning af nyhedsbrevet fra hjemmesiden.
Åben Nyhedsbrevet på hjemmesiden
Klik på Filer
Klik på Rediger med Microsoft Word
Og Nyhedsbrevet vil nu komme i Words format
I Words peg på visning af Udskriftslayout
i nederste Venstre Hjørne og Klik på den
så vil Nyhedsbrevet blive til almindelig tekst
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Leos krambod.
Pegaso til salg 45.000.kr. henvendelse til Mic tlf. 4917 0783 eller 2268 3820
Nimbus med sidevogn sælges som beset – Marts 1953 – Pris 60.000.kr. Jørgen
Mobil 60616498
Honda VF 1000F er til salg – sølvgrå – kørt 85.000 km. – 40.000 kr. kontakt Michael Bo
4913 1063
Der er også en Yamaha Farzer 600 pris 90.000kr årgang 2002, sølvgrå km. 11.000
Kontakt Kim gipsben tlf. 20134335. SOLGT
Suzuki Bandit 600 til salg – velholdt - årgang 2000 - blå metal - kørt 16.000 km. Pris
68.000 kr. Kontakt John tlf. 49133049 SOLGT
Udstødning til Suzuki 600 Bandit til salg til årgang 2000 NY Pris 1000 kr.
Udstødning Universal Titanium sport (slipon)
Pris 1000 kr.
Kontakt Kim Gipsben tlf. 27124814
Indertaske til topboks BMW R1100 RT købes

Kontakt John tlf. 49133049

