Tour Kalender.
13. til 20. august MC tur til Cesky Krumlov og
Dresden.

Nyhedsbrev nr. 04. 2016.

20. august MC udstilling i Espergærde Center kl.
9.00. (aflyst).
03 september er familietræf på Egegården
(aflyst).

Klubaftenen onsdag d. 3. august:
25 mere eller mindre solbrændte medlemmer dukkede op og nød Svens
æblekage med flødeskum. Der var så livlig en snak om sommerferie der
havde været og sommerferie der kom, at formanden kom lidt sent i gang
med opsamling på den forgangne måned. Han beklagede at nyhedsbrev 4
ikke udkom som normalt, men hverdagen havde overhalet den nødvendige
fritid. Som det blev nævnt ved sidste klubaften, vil vi fremover krydse af på
medlemslisten, når et medlem havde givet kage til en klubaften. På den
måde vil alle medlemmer kun skulle give kage 1 gang – over en ca. 4-årig
periode. Næste gang er det John Rossings tur.
Dernæst nævnte formanden:
Jürgens invitation til en tur til Tyskland til Pinsen næste år. Alle
skulle have fået invitationen via mail, ligesom den er lagt ind i vores
kalender. Invitationen indsat senere i nyhedsbrevet.
Bestyreren af Egegården havde klaget over vores krummer på
borde og gulv efter møderne, samt at vi ikke tømte opvaskemasminen. Det
første kunne var uforståeligt, da vi altid ryddede op og ja, sidste gang fik vi
ikke tømt opvaskemaskinen, fordi den blev sat i gang meget sent.
At klubmedlemmerne nu igen tilbydes t-shirts, poloshirts og
sweatshirts med logo. Se senere i nyhedsbrevet.
Fra ”salen” meddelte Lisa, at afgangstiden for dem der skulle med til
Krumlou den 13. august, skulle være klar til afgang fra Statoiltanken kl.
0600 og ikke kl. 0615, som tidligere meddelt.
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Indlæg til Nyhedsbrevet:
Den 29. juni 2016 var der afgang fra Statoil. Jan Marker havde arrangeret onsdags-tur til
Mortensens gartneri i Dragstrup ved Gilleleje. Men det var langtfra planter og blomster, der
udgjorde hovedattraktionerne ved besøget.
Derimod lokkede Gilleleje Gruppen med en spændende tidslomme – nærmere perioden
1939-45, hvor 2. Verdenskrig blev dokumenteret og
forsøgt levendegjort med tysk krigsmateriel og alle
mulige effekter og militaria fra de forskellige tyske
værn.
Først fik deltagerne en levende fortælling og om
familiens fortid og oplevelser før, under og efter
krigen. Og dernæst fik vi adgang til de mange
udstillingsmontrer og opstillinger. Det, som efter min
mening karakteriserer denne fantastiske udstilling,
er omfanget og mængden af effekter – samt at der
kan røres og studeres på nærmeste hold.
Lige fra at klatre op på en af tre tilbageværende Messerschmidt ME 110 i verden, til at få
et indtryk af, hvordan en tysk artilleribesætning så ud på Østfronten (med røg- og
lydeffekter som kulisse). Og et besøg i tandlægestolen i Sanitätsbunker’en var der
minsandten også tid til.
Dette arbejdende museum gør en stor indsats for at
bevare og restaurere tidstypiske køretøjer fra 2.
Verdenskrig, og der skal lyde en stor tak herfra for
det fine arrangement. Et absolut ”must see” med
unikke effekter og flot iscenesættelse. Blot er pladsen
noget trang, når man skal manøvrere sig rundt. Så vi
kan håbe på, at der på sigt kan skaffes mere plads til
de spændende udstillinger.
I kan læse mere om Gilleleje Gruppen her:
www.gillelejegruppen.dk
Skrevet af Benelli-Per

Tyskland Tur 2017 (Intet emne)
Transferservice Hein
sø 10-07
Kaere SMCK’er,
vi haber I alle har en rigtig god cykel saeson. Maske, det er nu den rigtige tidspunkt for at taenke
om naeste…
(undskyld fo min Dansk, videre pa Engelsk):
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Last month I had to be twice in Thuringia and found more or less by occasion a very nice place to
stay for a biker- group. Started thinking about a new tour and hereby propose the first blueprint of a
possible
Tyskland-tur 2017.
The hotel mentioned has max. 29 beds in double, single and 3- four-bed-rooms, a reasonable price
and is located near a motorway, but hidden in the forest, not too far from both wonderful
small country roads and two major cities oft he district. In other words it provides the possibilities of
dreamful cruising as well as of „consumtioning“ cultur.
Having asked for free allocation was told that at the moment both holidays in May/June
(kristihimmelfartsdag og pinse) are still available. But to block a contingent of rooms I have to know
the following:
1. Is there a general interest in such a tour?
2. If so, who will certainly come with us (number of bikes and persons) and?
3. Which one oft he two periods (25.-28.5. or 2.-5.6. would you prefer?
The price can be calculated only later on when we have detailed figures. It is planned to fix it
around 200,-€ per naese (+/-) for 3 gange overnatning med morgenmad plus eventual diner (still a
matter of negotiations).
With the hotel lady we agreed to keep it open until week 29.. Other places like Weserbergland are
already closed fort he next year. So we have to decide soon.
Your short answer will be appreciated til next weekend. In week 29 we have another date down in
that region and can manage to call in there to fix it.
Thank you very much for your attention.
We wish all bikers a c(r)ash-free season.
Left hand out!
mvH
Ute og Jürgen
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Hein

Indlæg fra den store verden:
Det tyske blad MOTORRAD fra 24/6 skriver:
- Honda tilbagekalder Goldwing 1800, årgang 2006-2010, på grund af fejl i airbaggen. I
Tyskland drejer det sig om 734 Goldwing. Firmaet der har leveret airbaggen har konstateret
samme fejl i airbags til biler og derfor skal der samlet set tilbagekaldes 50 millioner
køretøjer, med airbag fra pågældende firma.
- Firmaet Digades har udviklet en e-call sender, kaldet ”dguard”, som kan eftermonteres på
motorcykler. Systemet kalder automatisk op til alarmcentralen og meddeler position,
såfremt motorcyklen forulykker. Systemet koster 479 € og kan på sigt tilkobles en
tyverialarm. Læs mere på (www.dguard.com.
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Tiden nærmer sig og vi skal til at tænke på vores afslutningstur og fest.
Afslutningsfest bliver ved sommertids afslutning, lige som den plejer.
Lørdag den 29 oktober 2016 kl. 18.00.
Eventuelt i Tibberupparkens Beboerhus. Kofoed Anchersvej 87, 3060 Espergærde.
Vi har som sædvanligt Frankis gavelotteri. Alle tager en gave med til ca. 50 kr.
Sponsorgaver kan indleveres til Franki´s MC kennel Godhåbsvej 21, 3060 Espergærde.
Eller medbringes til afslutningsfesten.
Oplæg fra bestyrelsen til afslutningsfesten den 29. oktober 2016, bliver præsenteret ved
klubmødet den 7. september 2016.

Pris- og bestillingsliste, såfremt du ønsker at bestille tøj med klublogo.
Bemærk at prisen er næsten den samme som ved sidste bestilling, men til gengæld er der kun
mulighed for et lille (10x10 cm) logo i enten sort eller hvid logo på brystet. Til gengæld kan du frit
vælge hvilken farve tøjet skal have.
I den elektroniske version, kan du ved ”klik på dette link” komme ind på forhandlerens hjemmeside,
hvor farvevalget for enten t-shirts, poloshirts eller sweatshirts fremgår. (de er nemlig ikke helt
identiske).
Ligesom sidst, skal du udfylde blanketten og aflevere den til kassereren, sammen med det beløb
du bestiller for. Pengene kan overføres via Mobile Pay eller på klubbens bankkonto. Når betalingen
er registreret, videregives bestillingslisten til Jan Marker.
Denne gang behøver vi ikke at bestille et vist antal, for at prisen holder. Vi aftaler blot ved
klubmødet, hvornår det er sidste frist for aflevering af bestillingsliste.
Bestillingsliste på næste side:
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T-shirt
Poloshirt
Sweatshirt

Pris m tryk
kr. 105,00
kr. 156,00
kr. 220,00

Farvevalg
Klik på dette link
Klik på dette link
Klik på dette link

Tryk er 10x10 cm. logo på venstre side af brystet. Vælg selv mellem sort eller hvidt tryk.

BESTILLINGSLISTE 2016
Farve

Størrelse

Antal

Trykfarve

T-shirt

a´pris
kr. 105,00
kr. 105,00
kr. 105,00
kr. 105,00
kr. 105,00

I alt

Poloshirt
kr.
kr.
kr.
kr.

156,00
156,00
156,00
156,00

kr.
kr.
kr.
kr.

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

Sweatshirt

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.
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Faste indslag. 08-06-2016
Sms kæde. Hvis du ønsker selskab på en køretur, så sender du en SMS besked, med tidspunkt, sted og
formål med turen til Karsten Pileborg på tlf. 53833801 eller Jan Marker på tlf. 20109221 så vil de
videreformidle budskabet til klubbens øvrige medlemmer.
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, eller til et af de andre bestyrelses medlemmer. Gå også ind på SMCK
Facebook og tilmeld jer – lukket gruppe.
Bestyrelsen:
Formand:
Jan Wiinberg
Mobil 28405487

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

Næstformand: Jan Vesth Marker
Mobil 20109221

Jørgensvej 2

3250 Gilleleje
Jan.marker@hotmail.com

Kasserer:
Frank Lyby
Mobil 20281365

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

Best. No. 1. Ole Trier
Mobil 61694289

Sv. Poulsensvej 144 3060 Espergærde
E-Mail
oletriernielsen@outlook.com

Best. No. 2. Karsten Pileborg
Mobil 53833801

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

Supplant 1. Per Bjerregaard Rasmussen. Skadevænget 12 Vellerup.4050 Skibby
Mobil 40297501
E-Mail
perbras@me.com
Supplant 2. Jesper Harding Jensen.
Mobil 61335350

Egedalsvænget 40. 2. Tv 2980 Kokkedal
E-Mail
jesper.harding.jensen@gmail.com

Der holdes åbne bestyrelsesmøder, kl. 19.00. den førstkommende tirsdag efter et klubmøde. På Strandhøj,
Gylfesvej 17, bygning D. (i kælderen) 3060 Espergærde.
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
Reg. nr. 3572. konto nr. 3572 872 866 - husk medlemsnummer eller MobilePay til tlf. 20 28 13 65.
Husk altid at opgive medlemsnummer ved indbetaling.

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