Tour Kalender.
Stevns Fortet.

Nyhedsbrev nr. 06. 2016.

Pileborg prøver igen med en tur til Stevns Fortet
lørdag den 15 oktober, hvis vejret tilader det.
15. oktober kl. 0900 afgang fra Cirkel K
(Heldagstur til Stevnsfortet)

Afslutningsturen: og besøg hos Kjeld thorsen.
Afslutningsturen i år står Karsten Pileborg for som sædvanlig, ca. 130 km.
Der er afgang fra Statoiltanken den 29. oktober kl. 1000 og forventet
hjemkomst ved 14-tiden.
Kære formand Jan
Kunne du på det kommende møde tage dette emne op med de øvrige
medlemmer.For at berolige dig, så er jeg ikke blevet rablende skør. Jeg
lider heller ikke af storhedsvanvid. Og dog …Men jeg har en idé til,
hvordan SMCK kan få lidt opmærksomhed i vores lokale avis..
Afslutningsturen finder sted lørdag den 29. oktober samtidig med, at jeg
fylder 80 år. Det vil jeg gerne markere med champagne til samtlige kørere
på turen, fordi klubben har givet mig så meget. Hvis det nu kunne lade sig
gøre at svinge forbi Tibberup Møllevej 11 straks efter starten fra Statoil, vil
jeg og min familie stå klar med et glas champagne til hver af kørerne – et
ophold på højst 5 min. Jeg vil så til gengæld prøve at få Helsingør Dagblad
til at komme og tage billeder, så klubben kunne komme i avisen. Blandt
medlemmer i klubben – hvem er da ældst?. Hvis det er mig, kunne
overskriften på artiklen i avisen være: ”MC-parade hylder ældste medlem”
og efterfølgende kunne historien handle om klubbens afslutningstur med
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efterfølgende fest om aftenen samt at klubbens ældste medlem fylder 80 år og still going
strong. Hvis ikke HD vil komme, så tager jeg selv billeder og skriver historien og sender til
avisen..
Lidt skør er jeg vel, når jeg foreslår sådan noget, Og dog
Bedste hilsen Kjeld Thor

Nyt fra sidste klubaften.
34 medlemmer, hvoraf flere var på MC, mødte op på Egegården og havde som
sædvanligt en masse at tale med hinanden om inden mødestart.
Små glas blev omdelt og alle blev tilbudt ”en enkelt”. Det var formandens omgang, da han
lige havde haft fødselsdag. Tak for det
Claus Rasmussen diskede op med lækre variationer af hjemmebagt fynsk drømmekage
og chokoladekage, som begge passede perfekt til Frank Lybys kaffe (vores lokale Barista).
Formanden åbnede mødet med at oplyse at Kjeld Thorsen gav kage næste gang, selv om
det ikke var hans tur. Årsagen får vi oplyst ved næste klubmøde.
Dernæst fik vi en personlig skildring af formanden om hans og Mic’s tur til Sønderjylland
og Flensborg, for bl.a. at se ”sort sol”. Vejret havde ikke just vist sig fra sin bedste side.
Jannik og Susanne Hansens udtræden af klubben var næste punkt. Det blev her
understreget at det var en enig bestyrelsesbeslutning, at det kun var Susanne der ikke var
ønsket i klubben. Specielt i denne sæson havde hendes væsen udfordret den ellers altid
gode stemning under ture i ind og udland. Jannik valgte derfor også at trække sig. De
tilstedeværende medlemmer havde ingen kommentarer til formandens uddybende
forklaring.
Afslutningsturen bestyres stadig af Pileborg og der er afgang fra Cirkel K tanken (Statoil)
lørdag den 29. oktober kl. 1000. Turen forventes at blive på ca. 130 kilometer, så vi burde
være hjemme igen ved 14-tiden. HUSK en mellemmad og lidt varmt at drikke.
Afhængig af vejr og vind på turen, bliver klubpokalen overdraget til sin nye ejer.
Tilmeldingerne til afslutningsfesten fortsætter med at strømme ind og på klubaftenen
nåede vi 27 deltagere, som er næsten samme antal som deltog sidst år. Hvis du stadig
ikke er tilmeldt og føler dig fristet, så kontakt Frank om der stadig er ledige pladser.
Der skal ikke betales ”startgebyr” for at deltage, da vi selv betaler for det de ønsker at
fortære og drikke. For de interesserede samles vi inden spisning på Axelhus bodega kl.
1800. Vi spiser kl. 1900.
Som det fremgår af kalenderen, pusler Pileborg også med en tur til Stevns Fortet den 15.
oktober. Nærmere fremgår i Tour kalenderen i nyhedsbrevet.
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I Nyhedsbrev nr. 5 blev det annonceret, at interesserede kunne få et kursus i brugen af
Tom-Tom GPS-er her til aften. Der var 5 Tom-Tom brugere der fik et indblik i brugen af
deres GPS af Per Benelli.
Arne Birk fortalte en grusom historie om hvor tæt han var ved at forlise med sin Yamaha
1300 Midnight. Baghjulet ikke var korrekt tilspændt, efter et autoriseret værksted havde
monteret et nyt bagdæk. Den forkerte tilspænding resulterede i et delvis smeltet, delvis
splittet baghjulsnav. Heldigvis nåede han at køre ind på en rasteplads inden det gik helt
galt. Værkstedet har beklaget fejlen og udbedret skaderne uden beregning.
Lidt nyt fra den store verden:
Tilbagekaldelser:
-

BMW G650GS 2013-2016: Fejl i ECU (motorstyring)

-

Aprilia Caponord og Tueno, seneste model: Risiko for luft i forbremsens hydraulik.

-

Ducati XDiavel 2016-17: Remstrammer til baghjul kan løsne sig.

Gadgets du ikke vidste du savnede:
-

Arai AX-12 visir er elektronisk styret: Tryk på knappen og visiret bliver mørkere eller
lysere. Læs mere på amipowersports.com

-

Har du det med at køre for stærkt – så er radardetektor Adaptive Tecnologies TPX
Bluetooth transmitter måske sagen. Læs mere på adaptivtechnologies.com

-

Problemer med at motorcykelhandsker og smartphone eller GPS, så er GloveTacts
Touchscreen Stickers måske sagen. Læs mere på glovetacts.com

-

Flere problemer med motorcykelhandsker og smartphones, så er store knapper til
trådløs styring af musik fra smartphone måske sagen. Læs mere på satechi.net

-

Brug hjelmen som en stor højttaler/surround system. Bluetooth forbindelse. Læs
mere på headwave.de
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Program:
Axelhus kl. 1800, for dem der vil. - Asia House kl. 1900. - Den Irske Pub kl. 2200.

Sudergade 27 - ved Axeltorv

Asia House Bjergegade 22, Axeltorv Helsingør.
.

Old Irish Pub, Søstræde 4. Helsingør
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Faste indslag. 12-10-2016
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

Nyt tiltag, vi har fået MobilePay. 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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