Nyhedsbrev nr. 04. 2011.

Nyt Fra Sidste Klubaften
Vi nåede op på at blive 23 SMCKére på denne
dejlige onsdags klubaften. Bo Hansen havde
bagt nogle pragtfulde chokoladeboller, som vi
nød sammen med hans hjemmelavede syltetøj.
Formanden holdt en lille tale, hvorunder han
fortalte om de arrangementer som har været.
Veterantræf i Græsted, hvor mindst 4 SMCKére deltog. 777 træf
i Hornbæk, hvor Kent deltog. Snerlernes Erimitage tur hvor vi
havde 8 motorcykler med, kørte ud i tørvejr, og vendte hjem i
styrtregn, en temmelig våd fornøjelse. Vores venner i
Nordsjællands MC havde 10 års jubilæum d 2. juni, og så vidt vi
ved, deltog kun Bendt fra SMCK, Kassereren nåede inden
arrangementet at overrække deres Formand en gave i
anledning af deres jubilæum. Formanden nåede også at fortælle
om hans og Mic`s weekend tur på MC til Øland i Sverige.
Formand Jan fik også reklameret og fortalt om de kommende
ture (se under kommende ture).
Pilborg annoncerede at der i løbet af efterår/vinter vil blive
afholdt et 1. hjælps kursus primært med sigte på MC ulykker. På
kurset vil der max være plads til 20 personer, kurset vil blive
afholdt på Egegården visse onsdag aftner.(mere herom senere).
Jannik og Zanne havde dagen i forvejen afholdt deres
sølvbryllup, i den anledning gav de en omgang øl eller vand.
Stort tillykke til dem.
Snerlerne fik indkittet deres nye LT motorcykel i klubben, de gav
også en omgang. Velkommen til den nye LTér. Og tillykke til
Snerlerne som langt om længe har fået en motorcykel som de
kan stige op på uden at hidkalde sig speciel opmærksomhed.
Hr. og Fru Benelli alias Per og Hanne som visse af os nåede at
stifte bekendtskab med på Hartzenturen, har valgt at søge
optagelse i klubben.
Per har fået no. 156 og vil være optaget i klubben så snart
kassereren har modtaget 200 kr. Velkommen i klubben.
100manden tilbød at han vil bage kage til næste gang.
Mic.
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Søndag den 10. juli 2011
Tur til Maglesø Traktørsted.
Vi kører fra tanken kl. 10,00 over Roskilde til Maglesø. Og hjem via Frederikssund. Husk
at tage madpakke/og evt. kaffe med hjemmefra, da vi holder frokostpause på Roskilde
havn. Her er der dog mulighed for at købe lidt mad.
Jan Snerle

Lørdag den 16. juli, Hundested havn.
Et fif til en kanon oplevelse.
d 16-7 er der skaldyrs tag selv bord i hundested havn om aftenen, fra kl. ca. 17.30 jeg har
aldrig set noget så imponerende, der er bare alt hvad hjertet begærer af skaldyr, og så
rigeligt, fra jomfru haler , halve krebs, krabbeklør pil selv rejer, hjemmelavet krappe og
rejesalat, blåmuslinger, og så selvfølgelig en hummer suppe som bare smager u-mmm og så prisen 150.00kr for alt hvad du/i kan æde, og nå ja så er der jazz fra kl. 19.00 med
Dogwill jazz quintet.
Frister det, det burde det gøre

En venlig hilsen fra menig 52
Søren Torrense Hansen.

Motorcykelfascination Brandbjerg uge 32
Højskoleophold på Brandbjerg Højskole 7300 Jelling. Pris 4.500,00 kr.
Se evt. Brandbjerg Højskoles hjemmeside om motorcykelfascination, eller kontakt
kursusleder John de Summer - Brason på tlf. 2991 4729.
Stephan deltog på kurset sidste år ham kan I også kontakte på tlf. 2674 8672.

Lørdag d. 10. september
Bryllup i Sverige se tidligere mail fra Düsse Jürgen og Hanne
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Førstehjælps kursus
Efterår/vinter 2011 Pilborg arrangere
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Leos krambod.
Søren T. Hansen sælger.
Burgmann 400 Hej Jan, jeg vil sælge min Burgmann, får næsten ikke kørt på den - den har
fået en lille skramme, så derfor sælger jeg den til højestbydende over 20,000 kr.

Mic sælger.
Gode kun lidt brugte MC støvler str. 45 sælges 300 kr.
Henvendelse til Mic 2233 2088

Kjeld Thor sælger
Et par nye Harley Davidson støvler str. 43 sælges 300 kr.
Henvendelse til Kjeld Thor 2945 4620
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Faste indslag.

07-07-2011

Hver søndag kl. 10.00 for dem der vil køre langt. Og for dem som kun har tid til en kort søndagstur kan
mødes kl. 14.00. Onsdag turen starter kl. 19.00. Fælles mødested er på Statoil tanken i Espergærde, med
mindre andet er bestemt.
Husk vores klubaften, den første onsdag i hver måned kl. 19.00. På Egegården. Egegårdsvej 3. B. 3060
Espergærde.
Har du nyheder til vores klubblad, hilses de meget velkomne, bedst er det hvis indlægget bliver skrevet i
Word og mailet til Jan Wiinberg esp.smck@gmail.com Har du ikke en PC´er, så aflever din historie alligevel,
til en fra bestyrelsen så finder vi også ud af det.
Bestyrelsen:
Formand:
Jan Wiinberg
Mobil 28405487

Kløvermarken 15
3060 Espergærde
janwiinberg@hotmail.com
E-Mail

Næstformand: Michael Sejer Holmen
Mobil 22332088

Skovparken 10 2. tv. 3060 Espergærde 49718282
E-Mail
holmen@kabelmail.dk

Kasserer:
Ole Trier Nielsen
Mobil 61694289

Sv. Poulsensvej 144 3060 Espergærde
E-Mail
otn@webspeed.dk

Best. No. 1. Frank Lyby
Mobil 20281365

Godthåbsvej 21
3060 Espergærde 49136580
E-Mail
fjep@privat.dk

Best. No. 2. Jan Snerle
Mobil 21815010

Dalager 10
E-Mail

Suppleant 1. Karsten Pileborg
Mobil 20999596

Holmegårdsvej 16
3100 Hornbæk
E-Mail
kpileborg@gmail.com

Suppleant 2. Jan Vesth Marker
Mobil 20109221

Marievej 29

3230 Græsted
snerle@it.dk

48392580

3060 Espergærde
Jan.marker@stofanet.dk

Der holdes åbne bestyrelsesmøder, kl. 19.00. den førstkommende tirsdag efter et klubmøde. På Strandhøj,
Gylfesvej 17, bygning D. (i kælderen) 3060 Espergærde.
Husk også lige at klubben er i besiddelse af et 14 personers Wig-wam som lånes ud til medlemmer af
klubben, kontakt Formand Jan eller Frank.

Klubben har en alkoholtester som kan lånes med på træf og ture.

Husk at give besked til formand Jan, hvis der er ændringer til medlemslisten (mail og adresse) det er vigtigt
at disse ting er i orden af hensyn til udsendelse af nyhedsbrevet.

Ved indbetaling af kontingent og diverse er kassernes konto nr. 2259 – 8474441955
NB. Husk at opgive medlemsnummer ved betaling.

Klubbens hjemmeside: www.s-smck.dk
Klubbens nye mail adresse esp.smck@gmail.com
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