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Klubbens medlemmer har været på Jan Kaae’s arbejdlejr. F. P beretter.
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Er bilen træt af livet - er du bare træt af bilen -
Så giv den nyt liv hos

SCHOU’S AUTO
Kvalitetsreparation og vedligeholdelse af alle mærker og til bedste pris!

Få fast pris eller efter regning - bestem selv!
Kort leveringstid - i reglen samme dag - mirakler tager lidt længere!

Holme Ringvej 139
8260 Viby J
86 14 27 00
Mandag til torsdag: 730 til 1700

Fredag: 730 til 1500
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Marie fejrer
fødselsdag
I januarvinterens mørke holdt
Marie en ”lille” fødselsdags-
fest, med deltagelse af alt
hvad der kunne krybe og
gå. Elisabeth var der
og havde tilsynela-
dende ikke fået nok
af julepapiret, 
K og hund sad
som så ofte før
(ikke sandt
Max?) og
kom

fremmed til sig selv, dog ikke værre end
at han sagtens kunne tage del i køk-

kenskriveriet. Og Helge havde været
til julefrokost. Selv påstår han at det

havde været en helt almindelig
aften, stille og rolig, og han var

blot snublet på trappen og
Helge er jo en altid stille og

rolig og meget fornuftig
mand med høj trovær-

dighed, men var der
nogen der troede på

ham?



Lørdag d. 3 marts var der indkaldt til øl-
smagning i klubben og som forventeligt
var fremmødet ganske pænt. Kaae hav-
de været indvolveret i tilrettelæggelsen
og Søren stod som toastmaster.

Der var indkøbt 27! slags øl i nogle
eksemplarer så at alle kunne smage en
tår. Jeg gennemgår dem i rækkefølge
med min karraktergivning og mine per-
sonlige kommentarer, der IKKE er udtryk
for nogen fælles afstemning. Smag og
behag er som bekendt forskellig.

Der blev udleveret et skema med en
oversigt over hvad der ventede os med
mulighed for at krydse af i karakter-
skalaerne:
Sprængfarlig ••••
Næsten kanon •••
Lidt godt ••
Bør smides væk •

1. Budojovicky Budvar, Tjekkiet: ••••
rund smag med lidt karamel.

2. Erdinger Pikantus, Tyskland: ••
svag smag, eftersmag mangler.

3. Guiness, Irland: •••
let bitter, serveret for kold.

4. Gl. Carlsberg, Danmark: •••
rund, fyldig smag.

5. Budwiser, USA: •
tyndt pjask.

6. Erdinger Pikantus, Tyskland: ••
tja.

7. Heineken Premium, Holland: ••
neutral smag, god mod tørst.

8. Fischer Alsace, Frankrig: ••
gærsmag.

9. Murphy’s red ale, Irland: ••••

flot farve, god bitter, ikke bælleøl.
10. Tiger Beer, Singapore: ••

kornsmag, gæreftersmag.
11. Master Brew, Danmark: •

som en elefantøl, der er kogt ind.
12. Corona Extra, Mexico: ••

frisk.
13. Beck, Tyskland: ••

sød
14. Skjødstrup Jul, Danmark hjemmebryg: •••

godt indtryk, bitter eftersmag.
15, Miller Draft, USA: •

industriprodukt.
16. Urguell Pilsner, Tjekkiet: ••••

alle pilsneres moder.
17. Erdinger Dunkel, Tyskland: •••

god øl, karakteristisk hvede.
18. St. Feullien Blond, Belgien: ••

kraftig smag.
19. Royal All Malt, Danmark: ••

fadbitter.
20. Peroni Nastro, Italien: ••

industriøl.
21. San Miguel, Spanien: •

industriøl.
22. Gambrinus Light, Danmark: ••••

yes.
23. Høvels bitterbier, Tyskland: ••

24. Newcastle Brown Ale, England: •••
let sødlig karamel.

25. Erdinger Kristallklar, Tyskland: ••
gær.

26. Sol, Mexico: ••
majs.

27. Grolsch, Holland: ••
industriøl.

Kudahl
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ÅRHUS
SCOOTER

Klostergade 74 · 8000 Århus C
Tlf 86 12 21 48

Autoriseret forhandler af:
KAWASAKI YAMAHA SUZUKI

VESPA  APRILIA

MC og scooter værksted



Mange var vi ikke.
Og træffet var heller ikke for fedt – man
skulle betale 100,- for at komme ind og
så var der ikke rigtig organiseret noget –
men NUYIHH!! hvor havde vi det sjovt!
Og det var da helt klart vores egen
skyld.

Vi dryssede lige så stille ind på plad-
sen i Tømmerup i løbet af fredagen og
fik under stor ståhej (”Der skal altså være
3 meter mellem teltene og Mc´ene skal
altså stå derovre!”) slået vores telte op.
Elefanterne der boede sammen med Poul
og Alice i deres cirkustelt fik ikke lov til at
komme ud, ligesom den blege, meget
fulde englænder også blev i sit telt det
meste af dagen – men om ham senere
mere.

Nogen af os havde været så ukloge
ikke selv at sørge for aftensmad – det for-
trød vi så inderligt efter vi først havde
rendt rundt i hallen for at finde et alterna-
tiv til de grillbakker der var til salg i en lil-
le bod der blev „styret“ af en ung, meget
ubehjælpsom pige; havde stået i kø i
evigheder for at få udleveret en bakke
med en frossen bøf (Jeg ville helst have
haft en bakke med pølser, men den var
udsolgt – og det allerede klokken otte!),

slatten salat, kartoffelsalat, som til 70%
bestod af mayonnaise og en sølle lille
bolle. Hele herligheden kostede 60,-!
Efter en time på grillen, hvor undertegne-
de havde været så heldig at finde én der
var varm, var bøffen faktisk rigtig god.
Resten blev skyllet ned med en øl. Og
som min mor siger: Der Hunger treibt´s
rein, der Ekel hinunter (oversat: sulten får
det ind, kvalmen ned) Ja, og så var der
jo selskabet – det hjælper at være sam-
men med nogen man kan lide.

Om aftenen var der musik i hallen.
Copenhagen Blues Brothers spillede op
så vi begyndte at få varmen igen. Det
hjalp jo også at der var nogen fra
Herlev (ikke Harlev!) og fra Ishøj af, eller
var det B? Der var vist også et par der
smed tøjet, men jeg er sikker på at Poul
G´s strip ville have vagt mere lyster end
de to formåede. Men vi havde det sjovt!

Vi havde aftalt ikke at spise den mor-
genmad man for 35,- kunne få i hallen,
men i stedet selv at skaffe brød og hvad
dertil hører. Gummiøre der mente at han
jo alligevel var et morgenmenneske fordi
han ikke sov godt på grund af sin ryg
skulle nok køre til bageren og hente. Ja,
god morgen! Efter at Poul, Alice og jeg
havde siddet og hørt på Gummiøres
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snorken i halvanden time, startede Poul
BMW´en og skulle lige til at køre, da
Monsieur springer ud af teltet og råber
”Ro på, jeg er på vej”. Men han var
altså ikke ædru nok til selv at kunne køre,
så han fik lov til at hoppe op bagpå.
Poul hentede også brød til den stakkels
pige der lå lige ved siden af os og som
var strandet med en af druk fuldstændig
bevidstløs englænder – de var vist gift
og havde aftenen og natten før været til
en fest i nærheden, hvor de åbenbart
havde fået for meget at drikke. (Vi var en
smule i tvivl om hvordan i alverden de
var kommet tilbage til pladsen, men turde
ikke spørge). Når vores ondskab ikke
skulle gå ud over Gummiøre, stod  eng-
lænderen for skud  - til stor moro for hans
kone: „nej, hvor er han bleg”, „trækker
han stadig vejret, eller er han død”? „Luk
teltet, vi bliver blændet”.

Lørdagen gik med fællestur, som de
fleste af os ikke gad deltage i, og en
smule aktiviteter rundt omkring (der var
hele to deltagere til brænder-konkurren-
cen!). Men det var ikke det helt store, så
vi hyggede os med at købe ind til frokost
og aftensmad – det med festmiddagen i
hallen turde vi ikke kaste os ud i! – sidde
og se på folk (blandt andre kom den ful-
de englænder forbi, der var stået op fra
de døde og nu støttet på sin kæreste gik
sig en noget vaklende tur på pladsen), få
en øl eller to og bare nyde at være til.
Vejret kunne næsten ikke have været bed-
re – solen skinnede fra en næsten skyfri
himmel, så vi fik branket næserne og
hænderne. Hvis ikke det havde blæst så
meget havde det været helt perfekt. 

Om aftenen var der igen live musik i
hallen, først et par gutter der med stor
entusiasme sang og spillede en halv tone
forskudt fra hinanden og så (efter en
meget lang time med uddeling af priser

til dem der havde været med i diverse
konkurrencer) – Tina Turner Jam. Og hold
op hvor var de gode! Gang i den til
klokken meget sent! Fordi vi var lidt
ømme i musklerne fra dansen aftenen før
kastede vi os ud i det igen – der er ikke
noget der er bedre mod syrede muskler
end den aktivitet der forårsagede smer-
terne i første omgang.

Søndag var det tid til at tage hjem.
Madrasser blev rullet og telte pakket og
afsted det gik. Jeg drog til hovedstaden
for at hilse på min far – så jeg ved ikke
hvordan turen gik for de andre. Men jeg
nød vejret og landevejene på Sjælland –
lige til jeg vendte næsen mod vest, hvor
regnen kom mig i møde og ramte mig
med 200 km i timen i ansigtet på vej
over Storebælt. Det regnede hele vejen
til Vejle, men så var det slut og Viggo og
jeg var næsten tørre da vi godt trætte
ankom til Brabrand klokken otte søndag
aften.

Det var en fed tur og der er mange
små hændelser der ikke kom med her.

Tak for en dejlig weekend – det må vi
se at prøve igen inden alt for længe!

Elisabeth
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On the roadOn the road

Gl. Skivevej · 8800 Viborg · Tlf. 86 62 83 55

Bike-Shoppen har eksisteret i over 10 år.
Derfor mener vi at, vi ved hvad en rigtigt biker har
brug for. Så skulle du have brug for råd eller vej-
ledning er vi et besøg vær.

Desuden er vores alsidige mekanikere klar til at
efterse din MC på vores store værsted. Trænger du
til luftforandring, er en af vores 200 cykler måske
noget for dig.

Kom også og se alle nyhederne fra Held, bl.a. den
nye “Marlon Brandon” jakke eller den ny “Super
Just One” hjelm fra Caberg.
Se også vores nye cowboyafdeling med alle de
spændende ting vi har medbragt fra vores USA tur.

Bringer MC’en dig forbi Viborg, kan du og dine
venner tage et pit stop ved “bikers Rest” vores
grønne område ved siden af butikken.
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FELDBALLE MC CENTER

Lufthavnsvej 1.Feldballe,8410 Rønde
www.feldballemc.dkFra børneafdelingen

BRUGTE MC
Årgang Model Pris
1999 Aprilia RS 125, 3.400 km. 45.000,-
1999 Ducati 900 SS, rød, carbon potter m. power commander, 12.350 km. 154.800,-
1993 Ducati 900 Superlight II, rød, oplagte carbon potter, alarm, 42.000 km. 126.000,-
1998 Ducati ST2, rød, Spyball alarm, meget flot, 36.000 km. 142.000,-
1999 Kawasaki ZX-9R, rød m/klar lak, komplet Akrapovic, 15.000 km. 159.000,-
1995 Kawasaki ZX-9R, blågrå/sort, flot, 42.300 km. 119.900,-
1999 Kawasaki ZX-6R, grå, m/ Micron slip-on, 14.600 km. 119.900,-
2000 Kawasaki ZX-6R, grøn, 1999 model, m/ Micron slip-on, 5.700 km. 125.000,-
1996 Kawasaki GPZ 500 S, sortmetal, 46.400 km. 58.000,-
1998 Kawasaki VN 800, udstyr bl.a. Lazer custom lydpotter, 14.600 km. 96.800,-
1996 Kawasaki VN 800, m/udstyr, 11.620 km. 92.800,-
2000 Moto Guzzi V10 Centauro, rød, 1.400 km, som ny 169.900,-
1994 Suzuki LS 650 Savage, sort, 19.000 km. 46.000,-
2000 Triumph Trophy 1200, sølv, som ny, 3.000 km., pris u/afgift 65.000,

MOTORCYKLER
KAWASAKI DUCATI MOTO GUZZI BIMOTA DERBY APRILIA



Fredag d. 17. marts (Uffeaften) blev der
afholdt vinsmagning i klubben og igen
var fremmødet imponerende.

Jan Kaae havde indkøbt 9 franske
vine fra forskellige distrikter i det fornufti-
ge prisleje, hvor man kan få en god
vinoplevelse uden at blive flået. Der blev
udleveret en samling fotokopieret fra
”Netto’s Vinskole”, god at blive klog af,
og et skema med en oversigt over hvad
der ventede os med oversigt over:

Område, Distrikt, Slot, Årgang, Drue,
Vol%, plads til personlig vurdering og
endelig plads til at notere prisen, som
Kaae først røbede efter seancen.

Vinene blev serveret parvis for sam-
menligningens skyld, jeg vil dog gennem-
gå dem enkeltvis med mine egne kom-
mentarer baseret på min personlige
smag og behag samt lidt fra klog snak
fra biblioteket.

1:
Område Bourgogne
Årgang 1998
Drue Pinot Noir
Pris 70 kr
Rund, let syre.
En “distriktsvin”, som er stukket sammen
af vin fra hele området. Bourgogne bes-
tår af områderne Chablis, Cote d’Or,
delt i Core de Nuits mod nord og Cote
de Baune mod syd, og videre sydpå
med Cote Chalonaise og Macon og
Beaujolaise.

2:
Område Bourgogne
Distrikt Fleurie/ Beaujolais
Årgang 1999
Drue Gumay
Pris 110 kr
Krydret, syre.
“Jo mere man drikker af den (vinen fra
Beaujolais), desto sødere finder man sin
kone, desto trofastere sine venner, fremti-
den mere lovende og menneskeheden til
at holde ud. - Al verdens ulykke kommer
af én ting: At der på denne jord kun fin-
des et Beaujolais”. Gabriel Chevallier.
Beaujolaisområdet er kendt for sit lystige,
gæstfrie folkefærd og uprætentiøse vin. 
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Vinsmagning!



3:
Område Cote de Rhône
Distrikt Crozes-Hermitage
Årgang 1999
Drue Syrah
Pris 60 kr
Krydret, skarp.
Medens Hermitage er den ”fine” del af
området, er det omkringliggende Crozes-
Hermitage et mere broget område, et af
den slags man kan gå på opdagelse i.

4:
Område Cote de Rhône
Distrikt Vacqueyras
Slot Chateau des Haute Ribes
Årgang 1999
Drue Grenasche, Syrah, Cinsault
Pris 60 kr
Krydret, rund.
Stadig flere småområder i Rhônedalen
rager op over gennemsnittet og får deres
egen appellation.
Vacqueyras, der ligger tæt på Avignon,
er en af dem med pæne rødvine.
Desuden lidt róse. 

5:
Område Cote de Rhône
Distrikt Chateauneuf-du-Pape
Slot Domain du chemin vieux
Årgang 1998
Drue Grenasche, Syrah, Mourvedre
Pris 110 kr
Krydderi og frugt.
I det sydlige Rhône bruger man mange
druer, op til 13 i en Chateauneuf-du-
Pape, hvilket giver komplekse vine.
En god chateauneuf er en stor vin - fyl-
dig, kraftig og krydret. Mange er på det
jævne, men de bedste er de domaine-
aftappede vine. De har pavens våben
med St. Peters korslagte nøgler støbt ind
i flasken.

6:
Område Roussillon
Distrikt Corbieres
Slot Chateau Pech-Latt
Årgang 1999
Drue Carignan, Syrah, Mourvedre
Pris 60 kr
Rund, let syre, frugt.
Languedoc- Roussillon området stod tidli-
gere for del Bælle-vin, men i takt med at
forbrugerne forlanger bedre kvalitet har
man forbedret kvaliteten betragteligt i
området så man i dag kan få udmærke-
de vine. Til en ganske fornuftig pris, da
man er fri for at betale ”snobværdi-
overpris” som i de finere distrikter.

7:
Område Bordeaux
Distrikt Sant-Emilion Grand Cru
Slot Chateau Fougueyrat
Årgang 1998
Drue70%Merlot, 30%CabernetSauvignon
Pris 80 kr
For ung. (Efter min mening nok K‘s eneste
fejl den aften).
Byen Sant-Emilion er en hyggelig lille by
der har bibeholdt sit lilleby-præg. Jorden
udenom er simpelthen for kostbar til at
man har råd til at bygge huse. I modsæt-
ning til Medoc, hvor klassifikationen er
stort set uændret siden 1855, revideres
den i Sant-Emilion hvert 10. år, og lever
man ikke op til kvalitetskravene ryger
man en klasse ned.

8:
Område Bordeaux
Distrikt Medoc, Cru Bourgois
Slot Chateau des granges d’or
Årgang 1996
Drue30%Merlot, 70%CabernetSauvignon
Pris 90 kr
Solbær, fyldig.
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En klassisk Medoc-vin med rygrad.
Klassifikationenerne i Bordeaux er et klas-
sisk eksempel på hvor meget snobberi
der kan være i vin.  Ud over den berøm-
te klassifikation fra 1855 (Grand, første,
anden, tredie, fjerde og femte Cru, som
kun er revideret i 1973, da man optog
Chateau Mouton-Rothschild), har man en
borgerlig cru, ”Cru Bourgois” som blev
indført i 1932. Problemet er at den ikke
er officiel. Ved klassifikationen i 1932
optog man 444 vingårde og ved revisio-
nen i 1978 er der kun medtaget 128.
Men mange af de kasserede bruger sta-
dig betegnelsen. Jeg kan fx. ikke finde
Chateau des Granges d’or på min liste
fra 1989.
Men derfor laves der da alligevel en
masse rasende god vin i Bordeaux.

9:
Område Bordeaux
Distrikt Pomerol
Slot Clos Beauregard
Årgang 1995
Drue Merlot
Pris 120 kr
Let, rund, krydret.
For godt hundrede år siden et upåagtet
område, men i dag et af de ”fineste”
områder, især hovedslottet Chateau
Pétrus, meget på mode især i USA, hvor-
for det handles til gode priser.
Pomerol er det eneste af de store
Bordeaux-områder, der ikke har noget
classification.

Kudahl

Og hvad er
en god vin?
Svaret er meget pædagogisk:
Hvad syntes du selv?

Det afhænger i høj grad af smag og
behag. Selvfølgelig er der nogle rent tek-
niske definitioner på en vins kvalitet.
Vindruernes sortering, kældermesterens
dygtighed, lagring, antallet af smags- og
duftstoffer, dens indhold af antioxidanter
og alt det andet kemi - og her er det
nemt at finde ud af: kvalitet koster! Men
hvad nytter det altsammen hvis du per-
sonligt foretrækker smagen af Bordeaux
frem for Bourgogne, så kan Bourgognen
være lige så ”fin” den har lyst, du vil hel-
lere have Bordeaux.

Her kommer så fidusen i område-klaci-
fikationen ind i billedet. Kan du godt lide
3 vine fra et område er der en til vished
grænsende sandsynlighed for at du også
kan lide den fjerde, og så er det jo bare
at sætte sig ned og tjekke landkortet hver
gang man fik noget der var godt.

Hvad angår priser er der som sagt det
med kvaliteten. Men ikke uden betydning
for prislejet er også efterspørgsel - og
snobberi. Selvfølgelig er de klassiske
franske distrikter de dyreste, enkelte itali-
enske og spanske er også godt med,
men der er masser af mindre kendte
distrikter i mindre kendte lande, især dem
udenfor Europa hvor man kan få vine af
en god kvalitet til en rimelig pris, men så
må man også selv finde den man bryder
sig om.

Kudahl

15



16

FORHANDLER AF:

Brødrene SEJR
Randersvej 36 - 8200 Århus N - 86 16 33 96

Nye og brugte motorcykler, reservedele og udstyr.
Specialværksted for motorcykler:  86 16 37 66

MuZ
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Klubbens sidevognsfraktion har
været i avisen.
Billeder og tekst er tyvstjålet fra
BT.
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Prøv os hvis du har brug for:
Ny eller brugt MC? Vi er klar med professionel vejledning,

service og garanti.

Udstyr og tilbehør? Vi har erfaringen, så vi kan finde det rig-
tige udstyr til dig og din MC.

Reservedele? Vi er specialister, når det gælder
reservedele til Yamaha.

Hurtig levering? De fleste dele klares fra eget lager, også
forsendelse fra dag til dag.

Reparation Autoriseret værksted med erfarne
og vedligeholdelse? mekanikere klarer det hele for dig.

AUTORISERET YAMAHA FORHANDLER

FRANZ KROON’s EFTF. - din sikkerhed

Nørrebrogade 2, 8000 Århus C. Tlf 86 13 15 77



Medarrangør var Jan K’, som hyggeligt
stod og tog i mod os alle ved indgan-
gen, primært tror jeg han stod der mest
for at dirigere trafikken hen i de rigtige
parkeringsbåse, så alle kunne komme til
på området – klogt og praktisk.

Da der desværre ikke var fællestur fra
klubben, havde de fleste valgt at komme
i bil på grund af, at det p.. regnede i

Århus området, men da vi ankom til
Norsminde, var der det dejligste sensom-
mer- og solskinsvejr.

Efter at de fleste var ankommet d.v.s.
Birgit & Uffe, Arne Preus & Anette, Hilde
& Per, M-L og undertegnede Flemming
(F.P. / GoldWing), præsenterede K (som
leder af arbejdslejren) husordenen, han
meldte klart ud, at spisningen skulle fore-
gå udendørs, og hvis nogen skulle på
toilettet eller havde andet ærinde inden
døre (f.eks. brug af køkken), måtte det
foregå ved aftagelse af fodtøj, og i
øvrigt var huset et ”ikke ryger” hus – kla-
re og tydelige husregler, som alle respek-
terede.

Efter nogen tid med snak, tilsmagning
af drikkevarer, nydelse af den særdeles
smukke udsigt ud over hele Århus bugten
fra arbejdslejren – med eller uden kikkert -
fik K’ endelig fyret op i tre gode ”griller”.
De sidste gæster ankom, Flemming Preus
med tilbehør/dame, Per Preus, Bing-Bing
og Nøe. 

”Grillerne” blev klare, og alle fik
arrangeret deres medbragte grillmad på
ovnene, der var alt fra grill spyd, okse-
kød, kylling, revelsben og tun bøf med
diverse tilbehør. Drikkevarer var der tilsy-
neladende også nok af, med undtagelse
af, at undertegnede havde fået en for
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Grill Party i Tinas
sommerhus/arbejdslejr
i Norsminde
15. september 2001.

Tilberedning af grillmad



gammel (1989) hvidvin med, den var
desværre blevet til sherry, hvilket betød,
at man jo havde udsigten til ikke at få for
meget at drikke, men heldigvis havde jeg
en ekstra flaske rødvin i reserve i bilen
plus et antal dåseøl, så alt i alt blev alle
de andre - sidst på aftenen - så fulde, at
jeg næsten ikke kunne se dem til sidst –
pinligt.

Efter udendørs at have nydt maden og
drikkevarer i rigt mål i den pragtfulde
sensommeraften, så var det tid til at træk-
ke ind i de indre gemakker, hvor Tina
havde tændt op i pejsen, der blev råhyg-
ge i stuen med dejlig musik fra en gigant
ghettoblaster, M-L ”swingede” elegant i
sofaen mellem nogle af ”han hundene”
(alle grinte og morede sig), enkelte blev
utilpas af anden årsag, så de måtte
køres hjem (jeg tror det var influenza),
undertegnede fik sidst på aftenen en luk-
sus opredning, da jeg syntes de andre

”ævlede” for meget og M-L fik (efter hvad
jeg har hørt) en lur i et af de andre sove-
rum, men hun vågnede dog op igen, da
nogle af gæsterne tilbød at køre hende
hjem til hendes egen seng.

Næste dags morgenkaffe var perfekt
– selvom Tina syntes K’ var for længe om
at brygge den – til dette svarede K’ uden
unødig råben (heldigvis) ”at kaffe tager
den tid at brygge, som det nu tar’” 

Vi nød alle tre kaffen og endnu
engang den smukke udsigt, mens hunden
lå i kassen med et stort tæppe over sig,
for den havde jo meget tidligere på mor-
genen haft K med ude på morgen
inspektion ved stranden, og den fik også
pisset sit territorium af, så nu kunne han
jo godt tillade sig at nyde tilværelsen,
som vi andre så sandelig også gjorde i
rigt mål – tak for et dejligt og hyggeligt
arrangement.

F.P.
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Mande hygge 
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Nattens havudsigt

Kikkert til havudsigt



Endelig oprandt dagen d. 10 nov.
2001 for den længe planlagte herre-jule-
frokost. Vi havde aftalt at mødes kl.
17.00 til forberedelserne for dækning af
et fint julebord, men ved ankomsten på
det aftalte tidspunkt, havde de kære
piger (Flemmings kone Anette og deres
datter med en veninde) allerede foregre-

bet begivenhedernes gang, ved at have
dækket et særdeles hyggeligt bord til 21
mænd, så i princippet kunne vi bare sæt-
te os og gå til ”fadet” – tak piger.

Før spisningen blev der heldigvis tid til
prøvesmagning af årets julebryg fra de
forskellige bryggerier, med tanke og en
stor tak til Birgit for barens righoldige
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HERRE-
JULEFROKOST 2001

Uffe træner til ”søm i slagning”, Per og Benny jubler over nogle gode kast.



udvalg af disse. Under prøvesmagningen
blev der i det mands dominerende sel-
skab selvfølgelig lagt ud med, og sagt
højt, at det var sgu rart for en gang skyld
at være uden kvindernes råben, knævren
og utidige indblanding, men snart vendte
snakken til (som de gode og fornuftige
mænd vi er), at vi egentlig alle inklusive
kvinder og børn havde en fantastisk god
klub med et godt fællesskab og mange
hyggelige stunder gennem sæsonen – så
til pigerne en tak, fordi vi måtte have en
hyggelig friaften, men vi tænkte alligevel
på Jer.

Undervejs blev der jo også fyret nogle
enkelte grove vittigheder af, samt erin-
dringer fra de unge dages brunstige tid,
men igen vendte snakken sig til den nært
forestående ”tøsernes julefrokost”, hvor
der var bred enighed om, at hvis vi var
nogle små fluer på væggen under ”tøser-
nes” arrangement, ville vi nok alligevel

høre flere og værre saftige ting, end der
kom frem ved bordet hos os.

Det kulinariske, som Flemming Preus
og hans familie stod for, var et hav af
lækkerier, som 2 slags sild, sylte med
stærk og mild sennep og rødbeder, varm
leverpostej med champion og bacon,
skinkesteg med hele asparges, oksesteg
med flødekartofler, masser af rejer til
franskbrødet afsluttende med desserten
risalamande med mandelgaver - appetit-
ten havde ingen grænser, næsten alt blev
spist op, dog kneb det lidt med risala-
manden til sidst, så mange måtte op og
gå rundt i lokalet for at få plads til det
sidste – efter alt dette blev Flemming
Preus med 100% tilslutning genvalgt som
arrangør af næste års herre-julefrokost –
valget blev accepteret.

Efter at have rejst os i god ro og
orden fra dette års herre-julefrokst, var
der flere af deltagerne, der ivrigt hjalp
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Arne er i stødet. Bartenderen i fuld ornat med lys i propellen.



med oprydningen og opvask af køkken-
grej, mens andre startede op til aftenens
små konkurrencer som billard, pilekast
og  i-slagning af søm med specielt frem-
stillet hammer (fremstillet af Poul), hamme-
ren var absolut kun beregnet til at kunne
anvendes af lettere berusede deltagere,
ædru og fulderikker ville ikke kunne
håndtere en sådan specialitet.

Tak for en dejlig og minderig juleaf-
ten.

F.P.
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Artiklens forfatter.

Speciel designet hammer ”julefrokost hammer”
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Arrangør og kok Flemming Preus.
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Marie Oute er ikke længere
iblandt os.

Hun afgik ved døden 
mandag d. 19.03.2001.

Bisættelsen fandt sted
mandag d. 26.03 kl. 13.00 

fra Viborg Domkirke.



Kilometerkonkurrence 2000
NAVN MC          (mile=1,6 km)KM PRIMO
ALICE SUZUKI 500E 29285 42242 12957
BENNY HONDA VF1000F2 101613 109087 7474
BERIT HONDA ST1100 M/SIDEV. 24833 30741 5908
BIRGIT HONDA CX500 46429 48656 2227
BO “VALBY” HONDA VFR750F 81667 83360 1693
BUSSE SUZUKI GT500 69217 70832 1615
ELISABETH YAMAHA VIRAGO 1000 15351
ELISABETH HONDA 400 7336
ELLEN M. YAMAHA 900 M/SIDEV.  31611 34616 3005
FLEMMING HONDA VF1000F2 123271 137516 14245
FREDDY HONDA CX500 62701 62701 0
FRIKKE SUZUKI 1400 2711 6517 3806
HANS HONDA CBR1000F 1945 2385 440
HELGE NIMBUS 750 M/SIDEV. 55505 56961 1456
HELGE HONDA GL1000 M/SIDEV. 56994 62963 5969
JAN K. YAMAHA XJ900 M/SIDEVOGN 61073 70411 9338
JESPER YAMAHA TRX850 10897 26136 15239
JESPER YAMAHA XS650SE MILES 27100 28770 2672
JOHN KUD. YAMAHA XJ750 SECA 0
LARS G.G. YAMAHA FZ750 54667 61621 6954
LARS LØWE. KAWASAKI ER5 21265 35548 14283
LIS SUZUKI GS500 9401
MAGNE HONDA GL 1000
MARIE-LOUISE YAMAHA 650 DIVERSION 1/8 65302 69526 4224
MAX YAMAHA XS1100 45310 49790 4480
MOGENS MZ 250 34862 34939 77
MORTEN M. HONDA  650 98200 100200 2000
OLE SCHOU HONDA VF1000F2 69248 70832 1584
OLE SCHOU HONDA CB400F M/SIDEV 83560 84431 871
OLE SCHOU TRIUMPH     MILES 1425 2045 992
OLE OZON YAMAHA 1200 64224 72735 8511
PER DSB YAMAHA  XJ750 26686
PER YAMAHA  XJ 900 42763 53660 10897
POUL G BMW K100RS 64000 86655 22655
POUL G SUZUKI 185/2000 0 1200 1200
POUL G SUZUKI 185/2001 7146
PREBEN BMW K1100M/SIDEV. 55501 69161 13660
STEEN BING HONDA CBR 1000 16580 23600 7020
STEFAN HONDA VFR750F 48029
SUSANNE Q SUZUKI 450E 88339 92282 3943
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SØREN SUZUKI RF900R MILES 5457 5824 587
SØREN HONDA CX650E 44443 47859 3416
TINA YAMAHA XJ900F 64292 70501 6209
UFFE BMW 60 M/SIDEV. 90919 91388 469
UFFE BMW K100RT 17500 33993 16493

TOP 29 KM ialt
POUL G 23855
JESPER 17911
UFFE 16962
LARS LØWE. 14283
FLEMMING 14245
PREBEN 13660
ALICE 12957
PER 10897
JAN K. 9338
OLE OZON 8511
BENNY 7474
HELGE 7425
STEEN BING 7020
LARS G.G. 6954
TINA 6209
BERIT 5908
MAX 4480
MARIE-LOUISE 4224
SØREN 4003
SUSANNE Q 3943
FRIKKE 3806
OLE SCHOU 3447
ELLEN M. 3005
BIRGIT 2227
MORTEN M. 2000
BO “VALBY” 1693
BUSSE 1615
HANS 440
MOGENS 77
PER DSB ingen oplys.
STEFAN ingen oplys.
FREDDY ny mc
JOHN KUD. km-tæller itu
ialt 218,569

DAME  TOP 7
ALICE 12957
TINA 6209
BERIT 5908
MARIE-LOUISE FRA 01.08.00 4224
ELLEN MAR. 3005
SUSANNE 3943
BIRGIT 2227
ialt 38,473

SIDEVOGN  TOP 7
PREBEN 136600
JAN K 9338
HELGE 7425
BERIT 5908
ELLEN MAR. 3005
OLE SCHOU 871
UFFE 469
ialt 40,676



Træf 2000
1 - POUL G

SILKEBORG VINTERTRÆF
MC VENNERNE
ELMER TRÆF
ULVENE
MC PATRULJEN
JÆVNDØGNSTRÆF
ÅRHUS MC PARADE
C.C. TIGERS
BULLDOGS
PINSETRÆF KNAGSTRUP
SHEPHERDS
SJAKKET
KOLDBY
THY
PANTHER
LEGIONÆRENE
DAFFY
HØSTFEST YAMAHA
SNØVSERNE
VALBY
KANTANA
JULEZIELFART

2 - MAX

BAKKENS ÅBNING
ROAD RIDERS 
MC VENNERNE
ÅRHUS MC PARADE
ULVENE
HIMMERLANDSTRÆF
SILKEBORG MC
PINSETRÆF KNAGSTRUP
TRÆF PÅ TOPPEN
SPINNING WHEELS
VESTBIRK DSK
THY TRÆF
SPINNING WHEELS
GALTEN MC

3 - UFFE

DSK SKÅSTRUP
GUDENÅ
JÆVNDØGNSTRÆF
ELMER MC
SILKEBORG MC
PINSETRÆF KNAGSTRUP
ASSEN - NL
SCORPIONS - D
DSK VESTBIRK
DSK INT.
ZEIST - NL
TRÆLSTRÆF

4 - PREBEN

DSK SKÅSTRUP
GUDENÅ
BAKKENS ÅBNING
ROAD RIDERS
ELMER MC
ÅRHUS MC PARADE
VÅRMØNSTRING  - N
SILKEBORG MC
PINSETRÆF KNAGSTRUP
ASSENS - NL
VESTBIRK DSK

5 - AVIS OLE

SILKEBORG VINTER
GUDENÅ
SILKEBORG MC
PINSETRÆF KNAGSTRUP
DSK BRÆDSTRUP
MC VENNERNE
ZEIST - NL
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GÆT 7 RIGTIGE OG VIND....................
En gættekonkurrence afholdt under generalforsamlingens fest.

SPØRGSMÅL
og svar

ER DER MERE END 10.000 KM FORSKEL MELLEM LÆNGSTKØRENDE SOLO MC OG
LÆNGSTKØRENDE SIDEVOGN ÅR 2000 ?
solo har kørt 23.855 , sidevogn  13.660 solo har kørt 10.195 mere.

ER DER FLERE END 10 PERSONER FRA MCH SOM HAR KØRT OVER 10.000 KM I ÅR 2000 ?
der er 8 pers. som har kørt mere end 10.000

HAR UFFE KØRT FLERE KM END HANS-HELGE-MAX OG AVIS OLE TILSAMMEN ?
uffe har kørt 16.962 km , de andre 15.792, uffe har kørt  1.170 km mere

HAR PER E. KØRT OVER 14.000 KM ?
har kørt 10.897 km

HAR POUL G KØRT 10.000 KM MERE END PER E. ?
poul har kørt 23.855 - per 10.897 forskel på 12.958 km

STARTEDE TRADITIONEN MED AT KØRE TIL BAKKENS ÅBNING I BEGYNDELSEN AF
60’ERNE ?
traditionen startede i begyndelsen af 60.erne på kaffebaren 211 på nørrebrogade,
der var et tilholdssted for mc. en dag sad de og kedede sig, blev de enige om at
køre til bakken, der netop åbnede den dag. efterhånden blev det en fast tradition for
kaffebaren 211 ‘s gæster at køre til bakken på åbningsdagen. i dag er der mellem
3000 - 8000 deltager - afhængig af vejret.
oplysningen kommer fra pressechefen på dyrehavsbakken.

HVOR MANGE KM HAR MCH KØRT TILSAMMEN I 2000
218.569

Per Engholt
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