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Lønholt dag lørdag d. 28. august.
Jeg var spændt, edder spændt på at se hvor
mange SMCK´ere der ville deltage i det årlige
Lønholt marked.
Derfor blev Pegasoen startet op i god tid, og jeg
var på Statoil tanken som den første, vejret var
ok. Det varede ikke længe førend andre også
begyndte at komme.
Vi nåede i år op på 10 motorcykler. 8 SMCK´ere
meldte sig klar til at køre med børn.
I år havde vi timet det således at vi først skulle komme når cirkuset havde
afsluttet deres forestilling. De foregående år havde vi ligget i skarp
konkurrence med dem om børnenes opmærksomhed.
Straks vi ankom, blev der delt billetter ud, og børnene fik deres første tur. Vi
kørte i kortege, den samme rute som vi havde gjort de tidligere år. Vi nåede
inden maden, at køre 4 ture. Dvs. Kjartan havde problemer med batteriet,
han måtte løbes i gang, så han kørte kun en tur.
Da de første havde fået tilfredsstillet deres kørelyst, blev vi budt på grillsteg
og pølser, menig 52 havde hele formiddagen forberedt maden, og den
smagte pragtfuldt, den første portion måtte vi selv hente, men herefter blev
der serveret for os, vi fik al den mad vi kunne spise, efterfulgt af kaffe og
kage.
Efter maden var der atter nogen som ville køre. M&M fik min boss op bag
på, og jeg selv fik lov til at køre en tur med vores servicemedarbejder.
Det var en rigtig god oplevelse, og jeg ved at alle de deltagende børn hvert
år glæder sig til at de skal ud og køre på motorcykel. Lidt ærgerligt var det,
at der i år ikke var nogen af de rigtig store motorcykler, der var nogen som
havde håbet på en tur bag på en GoldWing.
Tak for jeres deltagelse
Mic

Så kom sommeren i september.

Turen til Dragør 5. september 2004.
10 maskiner var mødt op, nemlig Hanne & John, Anette & Jørgen, Lotte & Jan, Jette &
Kim, Ebbe på sin nye Marauder, Niels, Michael Bo, Bent, Benny og undertegnede. Et
imponerende fremmøde synes jeg.
Klokken godt 10 afgang fra Statoil. Over Kelleris til Kongevejen som vi fulgte til Hørsholm.
Herfra over Grønnegade til parkeringspladsen på Høsterkøbvej. Her holdt vi en rygepause
og nød det gode vejr og den storslåede udsigt over Sjælsø.
Videre gik det gennem Høsterkøb til Vedbæk og strandvejen, som blev fulgt til Langelinie.
Selve Langeliniekajen var spærret for kørende trafik, så vi parkerede i en parallelgade og
gik ud og beså det enormt store containerskib ”Albert Mærsk”.
Fra Langelinie kørte vi langs havnen over Sjællandsbroen til Englandsvej. Det kunne være
lidt svært at holde samling på 10 maskiner med alle de lyskryds vi skulle igennem, men vi
ankom dog samlet til Dragør havn. Her spiste vi frokost, enten medbragt eller købt på
stedet.
Hjemturen foregik over Søvang, ad Kongelundsvejen, over Sjællandsbroen og gennem
København ad O 2 forbi Sophieholm til ”Den gamle Have” ved Frederiksdal. Her fik nogen
en velfortjent is.
Fra ”Den gamle Have” tog vi hver til sit, nogen ad Strandvejen andre ad motorvejen.
Tak for et fint fremmøde.
Poul.

Nyt fra sidste klubaften d. 1. september 2004
Der var mødt 24 personer op denne aften.
Festudvalg: Formand Jan spurgte om der var nogen som kunne tænke sig at deltage i
dette udvalg, men der var ikke mange der ville påtage sig denne opgave. Derfor har
bestyrelsen besluttet sig for at stå for selve festen, men der skal være 4 stk frivillige til at
rydde op efter festen. Dette skal være på plads på næste klubaften ellers kan det jo være
at vi er nødt til at udpege disse på selve afslutningsfesten.
Alle deltagere til afslutningsfesten skal medbringe 1 stk gave som udloddes i Frankies
lotteri. Meget store sponsorgaver kan løbende indleveres hos Frank, men kan selvfølgelig
også medbringe disse til selve festen.
Afslutningstur udvalg: Vi har spurgt om Ulf og Torben Weck kunne tænke sig at være med
og hvis der er andre som vil deltage kontakt da Formand Jan.
Der er arrangeret en tur til MC-Camp på Djursland fredag den 10 til søndag den 12.
Der er 8 personer som har tilmeldt denne tur, men er der nogen som kunne tænke sig at
komme med, har formand Jan nogle ledige booking numre til Odden-Ebeltoft.
Der køres fra Statoil senest kl 14.45.

Michael Bo vil undersøge muligheden for en tur til Louis i Hamburg (for indkøb af diverse
MC-udstyr ) i løbet af februar eller marts måned. Han vender tilbage når der er nyt i sagen.

Til næste klubaften er Formand Jan også blevet kagemand.

Kommende ture:
12. september: Tur til MC-museet i Stubbekøbing, afgang fra Statoil kl. 10
Turen er planlagt som en heldags udflugt.
Vi kører fra Statoil, Espergærde og følger den gamle Kongevej fra Krogerup til Kgs.
Lyngby. Her går vi på motorvejen til Vallensbæk Strand, hvorefter vi følger Gl. Køge
Landevej til Tappernøje.
Her må vi nødvendigvis tilbage til motorvejen for at komme over Farøbroerne til
Stubbekøbing.
Inden vi besøger Motorcykel og Radio Museet i Stubbekøbing spiser vi frokost på
motorvejscafeteriaet på Trafikcentret ved Farøbroerne.
Man kan tage frokost med hjemmefra eller købe på stedet.
Efter frokost fortsætter vi til Stubbekøbing, hvor vi besøger museet 1 til 2 timers tid alt
efter, hvilken interesse deltagerne lægger for dagen.
På tilbageturen snupper vi lige en kop kaffe på motorvejscafeteriaet ved Tappernøje inden
vi fortsætter hjemad af motorvejen til Espergærde.
Hjemkomst ca. kl. 16.30 – 17.00
Vel mødt søndag den 12 sept. Kl. 10.
Mange hilsner
Bimmer Biker Kjeld.

Udstillet MC`er fra Stubbekøbing museet.

19. september: Tur som går Roskilde fjord rundt., afgang fra Statoil kl. 10 og denne tur
står Bent for.

Tilmelding til Afslutningsfest Lørdag d. 30 oktober 2004.
For prisen på 150,00 kr. pr. deltager får I en uforglemmelig buffet, samt en sjov og
underholdende aften.
Husk en sponsorgave pr. deltager – kan indleveres til Franki´s MC kennel Godhåbsvej 21,
3060 Espergærde. Eller medbringes til afslutningsfesten.

Navn og medlemsnummer:_________________________

Vi kommer_______________________personer, vedlægger _______________Kr.
Sidste frist for tilmeldingen er på klubaftenen d. 6. oktober til Michael Bo eller Formand
Jan. Eller afleveres på næste klubaften.

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 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

Til salg: Yamaha Dragstar Classic 650 ccm. Årgang 99 Sort/crem kørt 38.000 km sælges
med udstyr Floorbords motorbøjler silvertail udstødninger, en meget flot maskine som
kører perfekt. Pris 85.000. Henvendelse på tlf 26827228.
Til salg: BMW 1100RT 1998 sølvgrå kun 21.000 km ASO. Der er nye dæk nyt batteri tele
com komplet taske sæt og top taske, elektrisk visir tempostatskrue kun sommerkørsel og
garageopbevaring. Pris 159.500.
Til salg: BMW R25/3 model 1956. Rigtig flot Veretanmotorcykel står fuldstændig som ny,
skal absolut ses, og den er sort med hvide stafferinger. Inck. Nr. plader m.m. pris 29.500.
Til salg
1 stk læderjakke herre sort XL 250 kr.
1 stk læderjakke herre brun XL 450 kr.
1 stk læderjakke dame brun M 350 kr.
1 stk læderdragt dame 2 delt med nye lynsåse str. M, farve sort/rød pris 1.200 kr.
1 stk originalt BMW læderdragt til 60-65 kg, 160 cm høj pris 2.000 kr.
Henvendelse Carsten Lund
Tlf 25890263

