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Fredag den 24-01-2003 havde Søren 
arrangeret en øl smagning som blev et 
stort tilløbsstykke. Lars Amby fra Amby 
Import and Sale kom for at fortælle os 
lidt om belgisk øl. Han havde 16 for-
skellige af slagsen med som vi kunne 
smage.

Nedenstående er et sammenskriv af 
egene noter og en afskrivning fra Amby´s 
hjemmeside www.amby-import.dk. Langt 
fra fyldestgørende for emnet, men du 
kan læse mere på hjemmesiderne og i 
bøgerne nævnt nederst i referatet.
Ølsorter
Øl er delt op i fem forskellige sorter.
Lager
Pilsener
Porter/Stout
Hvedeøl
Røget øl (Rauchbier)

De 16 belgiske øl
De første tre øl i rækken var Lambic.

Lambic er en øl brygget ved spon-
tan gæring, dvs. der er ikke tilsat gær. 
Gæringen starter spontan på grund af 
de gærceller der findes i ingredienserne 
(maltbyg og hvede), i luften og i træfa-
dene hvor øllet sættes op. Brygprocessen 
varer ca. 12 måneder, hvorefter øllet er 
klar til at blive tappet på flasker. Denne 
øl kaldes ung Lambic og er meget syrlig 
og for mange næsten udrikkelig. Øllet 
modnes derfor på træfade i op til 2 år 
og man blander ung og gammel Lambic 
og får på den måde en øl, der kaldes 
Gueuze. 

Brygningen af de øvrige frugtøl er 
lidt anderledes. Man starter brygproces-
sen op på samme måde som til en ung 
Lambic. Når gæringsprocessen er godt 
i gang, efter ca. 14 dage, tilsættes der 
20% frugtkød og frugtsaft, det kan f.eks. 
være kirsebær, fersken, abrikos, ana-
nas, lemon, hindbær, jordbær, solbær 
, ja – hvor utrolig det end lyder, også 
banan. Øllet gærer færdig i ca. 12 
måneder, modnes og tappes på flasker. 
Serveringstemperatur 10-12 grader og 
gerne med en isterning i glasset.

Vi smagte først en Lambic Framboise 

Ølsmagning
MC Højbjerg den 24-01-2003
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(Hindbær) på 3,5% - øllets svar på 
champagne. Den kunne de fleste vist 
godt lide, da den smagte dejlig frisk og 
frugtig – næsten som saftevand. Dejlig 
drik på en varm sommerdag.

Efter hindbær øllet kom en Lambic 
Lemon igen på 3,5%. Den første mund-
fuld var meget sur, men derefter vænne-
de man sig til smagen og den var igen 
lækker frisk.

Den tredje Lambic var en Faro–øl 
tilsat glukose og karamel. Den faldt ikke 
i vores smag. De fleste var enige om at 
den smagte en smule mærkelig.

Øl nummer fire var en hvedeøl.
Watou´s Wit Beer 5% – en øl bryg-

get på en blanding af pale barley malt, 
hvede og en soft type af humle fra 
Poperinge.

Meget velsmagende, frisk øl – hvis 
altså man er til hvedeøl.

Øl nummer fem var også en hvedeøl.
Celis White 5% - en kendt og respek-

teret witbier brygget i Texas af Perre 
Celis, der var indvandrer fra Belgien. 
Krydret med vanille og lemon.

Øl nummer seks var en bok.
Celis Pale Bok 5,2%. En mørk, rødlig 

øl med en fyldig smag.
Øl nummer syv var en brown ale.
Het Kapieel Pater 6% - en abbey ale, 

der har en historie helt tilbage til klosteret 
Watou i 1629. Øllet er brygget på to 
forskellige slags humle, som giver en lidt 
sødlig og krydret smag.

Øl nummer otte var en humle øl.
Popering Hommel Bier 7,5%. Watou 

er en del af Poperinge og et af de få ste-
der i Belgien hvor der stadig dyrkes den 
eftertragtede humle. Øllet er brygget på 
3 varianter af denne humle og 2 varian-
ter af malt.

Øllet smager meget af humle, som 
Jesper er ret vild med.

Øl nummer ni var en munke øl.
Augustijn Abbey Ale 8%. Øllet er 

brygget på en 700 år gammel tradition 
og har fået flere udmærkelser ved ølfesti-
valer.

Smagen er krydret, maltet og med en 
undertone af humle.

Øl nummer ti var en bok.
Leute Bok 8,2% - en blanding mel-

lem bok og ale. Leute bok er en mørk, 
lidt tung øl, overgæret og eftergæret på 
flaske.

Øl nummer elleve var en munke øl.
Corsendonk Agnus 7,5% - en triple øl, 

den lyse af de to Corsendonk øl.
Bryggeriet blev grundlagt i 1398 

og blev allerede dengang indbefattet 
af Priory of Corsendonk, som et vigtigt 
bryggeri- og malthus.

Øl nummer tolv var igen en munke øl.
Corsendonk Pater 7,5% - den mørke 

af de to Corsendonk.
Det her er min personlige favorit 

– meget smagfuld øl med godt skum.
Øl nummer tretten var en munke øl.
Bornem Trippel 9% - trippel betyder at 

bryggeren har tilføjet 3 gange den nor-
male mængde af malt, hvilket giver øllet 
en stor fylde og større alkoholindhold.

Øl nummer fjorten var en munke øl.
Augustijn Grand Cru 9% - lagret et år 

længere end den almindelige Augustijn.
Øl nummer femten var en trappist øl.
Wastmalle Bier Dubbel 7% - en 

stærkt overgæret øl brygget på klosteret 
Westmalle. Der findes kun meget få 
klostre der må kalde deres øl Trappist 
– munkene taler kun med mennesker 
udenfor klosteret én gang om året. Det 
eneste hollandske kloster der hidtil har 
brygget trappist øl har mistet sin tilladelse 
da munkene havde kontakt til andre mere 
end en gang om året.

Denne øl fik to kryds – meget lækker 
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øl med en velafbalanceret smag!
Den sidste øl var endnu en trappist øl.
Westmalle Bier Triple 9,5% - en stærkt 

overgæret øl med en lys og gylden 
farve.

Dem der havde holdt ud til den sidste 
øl og dermed nedsvælget ca. 2 liter øl, 
var ved at få røde kinder og være lettere 
selskabeligt overrislet. Smag kan man 
som bekendt ikke skændes om og menin-
gerne om øllene var da også meget 
forskellige.

Lars gav os mulighed for at købe nog-
le af de øl vi havde smagt til en meget 
favorable pris og det var der nogle af 
os der benyttede os af – der står også 
nogle Cordendonk Pater i kølbeskabet i 
klubben, som du kan købe for 15,- styk-
ket.

Hvis du har lyst til at smage nogle 
flere øl, kan du købe dem hos diverse 
forhandlere her i Århus eller tage på 
”You never walk alone” i Kolding, som 
det værtshus i Danmark der har flest for-
skellige ølmærker.

Er du interesseret i at læse mere om 
dansk og udenlandsk øl er der her lidt 
litteratur:
Anders Egewald: 
Gyldendals Ølguide
En bog om dansk øl
Alan Mylius Thomsen: 
Dansk ølguide
Michael Jackson 
(nej, ikke ham – den anden, ham der 
også skriver om Whiskey): 
Den store bog om øl.
Bogen er desværre udsolgt og kan kun købes 
antikvarisk eller på engelsk over Jacksons 
hjemmeside: www.beerhunter.com 
Se mere på:
http://www.amby-import.dk/
belgisk.html

Elisabeth von Hellermann
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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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JUBI, jubi….. 
 

Endelig onsdag i uge 29, mor har ferie 
og vi skal til børnetræf. I år går turen til 
Møn, Marielyst Camping. 

Vores kusine Henriette skal med i år 
igen, fedt nok, men det er godt nok 
snyd, for hun må sidde bagpå og vi skal 
i vognen. 

Da mor langt om længe er færdig 
med at pakke Yamahaen, kører vi ind til 
Århus og sejler til Sjællands Odde. 

Efter mor har rodet lidt rundt i det 
sjællandske landskab, når vi endelig 
Storstrømsbroen og så er det ikke langt 
igen. 

På campingpladsen møder vi Anders 
og Kim + forældre, de kommer fra 
Svendborg. Vi kommer til at ligge et 
stykke fra dem, men pyt. 

Det starter ikke for godt, mor knækker 
en teltstang (det er ved at være varmt og 
hun koger). Vi løber op til Claus og Tom 
for at få hjælp. Claus har heldigvis noget 
Gafatape med, men han kører jo også 
Nimbus, så han har værktøjet i orden.

Så skal der pumpes luftmadrasser op, 
men mor der skulle pumpes…hun har 
lige købt en el-pumpe, og det er første 
gang hun prøver den, den suger i stedet 
for at blæse, Uha, Uha nu er det vist 
tiden vi forsvinder ud for at kigge på 
campingpladsen, og lader hende være 
i fred, for som hun siger ”nu er jeg ikke 
børnevenlig mere” 

Torsdag og fredag var der mange for-
skellige konkurrencer, men vi havde mest 
travlt på hoppepuden og vores ”kamp-
plads”. Stine Anders´s storesøster vandt 
en bronzemedalje i natorienteringsløb for 
de store. 

YES så er det fredag aften, det er 

discoaften. I bad, frem tøjet og få håret 
sat, så er vi klar. Fed aften, voksenfri fra 
19.00 til 24.00. 

Lørdag var der fællestur og ringrid-
ning. 

Søndag surt show, nu skal vi rundt og 
sige farvel til alle dem vi kender, men vi 
ses jo heldigvis til næste år.
 
Lasse og Marie Kusk Varming
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Efter at have læst så meget om at det 
var så dejligt i Kroatien, besluttede vi os 
for at prøve at køre ned til Pulahalvøen 
Istrien. Det med at der havde været 
krig dernede så vi ikke noget til, og det 
skulle også blive sjovt at gense Pula, da 
det var her jeg som lille og forsagt ung 
mand på 17 år var på min første motor-
cykeltur.

Som altid var der afgang fra Hørning, 
sammen med Arne og Linda, Flemming 
og Anette. 

For at turet ikke skulle blive for lang, 
kørte vi først ned til Balatonfüred og 
havde et par dejlige dage der. Derefter 
gik turen ad små veje ned mod Kroatien, 
en utrolig flot tur. 

Vi havde valgt en Campingplads 
hjemmefra som hed Lanternacamp, lidt 
nord for byen Porec. Campingpladsen 
var meget stor, plads til ca. 8.600 per-
soner, men der var også alt hvad man 
havde brug for på campen. 

Den plads vi fandt var så skrå af vi 
måtte slå pløkker fast gennem teltbunden, 
for at have noget at holde fast i om nat-
ten, men tæt på vandet, toilettet, og ikke 
langt fra øllet. De første par dage gik 

med at se på campingpladsen, og se 
hvor man kan få aftensmad. Vi prøvede 
et meget stort sted med plads til mange, 
og derved meget lang ventetid på 
maden, men vi kunne bruge ventetiden 
på at danse, for der var live musik hver 
aften. Og når maden enlig kom var vi 
enten fulde eller også var Flemming sur. 

For Michelle og Simone var det bed-
ste nok på hele sommerferien at Karina 
og Mette også kom der ned, så havde 
de nogle at danse med, og der gik ikke 
lang tid før påklædningen var måske lidt 
smart efter Deres fars mening. 

Pigerne brugte utroligt meget tid ved 
swimmingpoolen, og nød den dejlige 
varme og de kolde drinks. Det var ikke 
noget for os drenge, vi ville heller ud at 
se på noget ”natur” og gå lange ture 
ved vandet og måske en lille tur forbi 
vores lille ”Ispige”.

Efter et par dage kom Uffe og Birgit 
også til sydens varme, og så skulle vi 
alle ud og lege turister og på en sejltur, 
det blev en flot tur langs kysten og ind i 
laguner og til en gammel by med mange 
seværdigheder, men vi tænkte mest på 
at komme i skyggen og kolde øller. Om 

Sommerferie 
i Kroatien



9

For Michelle og Simone var det bedste nok på hele sommerferien at Karina og Mette også kom.

Der skal ikke meget skib til før folk fører sig frem.
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bord på skibet på vej hjem var der mad, 
man kunne vælge mellem svinekød eller 
grillet fisk, det var måske ikke den bedste 
madeoplevelse vi havde på den som-
merferie. 

For at komme os over den oplevelse 
besluttede vi os for at holde en ”Uffe 
aften” med helstegt pattegris. Det kan 
nok være at de gjorde store øjne da vi 
bestilte en halv gris for os selv. Men vi 
havde nok overvurderet vores sult, for vi 
måtte give op før alt var spist. 

Når vi nu er ved maden startede 
dagen med æg og bacon, spejlæg, og 
alt hvad er høre til en rigtigt morgenmad. 
Derefter var der tid til en morgenbajer og 
måske en lille tur til vandet. Vi havde ikke 
nogen grill med hjemme fra, så vi købte 
en dernede og så havde vi en fælles 
grill. For den skulle også være stor til de 
store bøffer vi købte. 

Vi fandt en utrolig dejlig fiskerestauran 
ved en lille fiskeleje med udsigt over 
vandet, men vi skulle køre derned. De 
to piger, Mette og Karina samt Michelle 
og Simone ned i sidevognen og Sanne 
bagpå gik det med fuld musik mod vores 
lille spisested, leveret lige til døren til stor 
morskab for de andre gæster. Her var 
maden i høj kvalitet og i rigelige mæng-
der. Også her var der live musik og 
dans, lige noget for os unge som gamle. 
En fast del af ferien var en aftentur forbi 
Is-pigen for at få en isdessert eller en 
godnat drinks. 

Dagene gik alt for hurtig, med alt lige 
byture med mulighed for at få en tatove-
ring, ”skrue i Honda”, ik’ Arne, bade, 
dase, eller en tur på vandscooter. Det 
sidste var godt at vi først prøvede den 
sidste dag, for ellers havde vi nok ikke 
kunne holde vores sommerbudget.

Dagene gik alt for hurtig, med med mulighed for at ”skrue i Honda”......
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....bade, dase, eller en tur på vandscooter

For at komme os over den oplevelse besluttede vi os for at holde en ”Uffe aften” med helstegt 
pattegris.
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For Michelle og Simone var det bedste nok på hele sommerferien at Karina og Mette også kom.

Som ved alle gode sommerferier får 
de en ende, og hjemturen truer, men vi 
havde bestemt at hjemturen også skulle 
være en del af sommerferien, så vi brug-
te 3 dage på at køre hjem, med dejlige 
kro ophold, og ikke så meget stress. 

Til sidst vil jeg sige tak for en dejlig 
sommerferie. 

Således opfattede af Preben 

Kommentar unødvendig.
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FELDBALLE MC CENTER

Lufthavnsvej 1.Feldballe,8410 Rønde
www.feldballemc.dk

Årgang Model Pris
DUCATI
2003  Ducati 999 S Biposto / Monoposto, pris u/afgift 157.000,- 
2003  Ducati 999, pris u/afgift 122.742,-  325.017,- 
2003  Ducati 749 S, førpris 276.418,- Specialtilbud! 257.162,- 
2003  Ducati 749 Carbon, Div. carbon/Termignoni/Marchesini Titanium fælge 299.999,- 
2004  Ducati 749 Dark  229.498,- 
2003  Ducati Multistrada, rød  212.284,- 
2003  Ducati 1000 SS, rød, helkåbe  183.435,- 
2003  Ducati 800 S, Silver Dark, helkåbe, førpris 161.803,- Specialtilbud!  141.435,- 
2003  Ducati 620 S Silver Dark, helkåbe, ekstra forbremsekit +3.755 kr.  135.438,- 
2004  Ducati Monster S4R, kan leveres nu!  226.499,- 
2003  Ducati Monster 800 Silver Dark, førpris 161.797,- Specialtilbud!  139.355,- 
2004  Ducati Monster 620 Dark, kan leveres nu!  124.980,- 
2004  Ducati ST3  205.995,- 
2003  Ducati ST4 S, rød eller titanium, førpris 242.815,- Specialtilbud!  222.448,- 
KAWASAKI 
2004  Kawasaki ZX-12R Ninja  234.994,- 
2004  Kawasaki ZX-10R Ninja, grøn eller sort  227.997,- 
2004  Kawasaki ZX-6R “636” Ninja  166.999,- 
2004  Kawasaki ZX-6RR Ninja, pris u/afgift  73.549,- 
2004  Kawasaki Z 1000  179.997,- 
2004  Kawasaki Z 750  114.998,- 
2004  Kawasaki VN 2000 Classic  299.996,- 
2004  Kawasaki ER-5  69.996,- 
2004  Kawasaki EN 500  79.995,- 
2003  Kawasaki ZX-6R “636” Ninja, blå  159.997,- 
2003  Kawasaki KLR 650, grøn  74.997,- 

MOTORCYKLER
KAWASAKI DUCATI MOTO GUZZI BIMOTA DERBY APRILIA
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FRANZ KROON’s EFTF
Nørrebrogade 2 • 8000 Århus C. • Tlf 86 13 15 77 • kroonmc@post6.tele.dk

YAMAHA
RUKKA • IXS • ARAI 
AGV • SCHUBERT

BRIDGESTONE • PIRELLI
Aut forhandler & værksted

(også skader)
Nye og brugte MC ˚ Tilbehør

Udstyr • Reservedele
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Årets Gespanne treffen var i år tilbage 
i St. Andreasberg kurpark, og ryg-
tet vil vide at træffet vil skifte mellem 
Redigshausen ved Bergeburg og her. 
Jeg havde besluttet at køre torsdag for at 
have mulighed for at kære tur i Hartzen 
om fredagen, og for at undgå fredags- 
stau!

Da jeg ankommer til pladsen har 
Preben og Flemming allerede udvalgt det 
område der skulle være Højbjerg camp. 
Kurparken er placeret på en temme-lig 
krap bjergskråning, så det at placere 
teltet, så man ikke triller af H.T. er noget 
af en udfordring. Da vi går til køjs ved 
midnatstid begynder det at regne, Å nej, 
ikke igen tænker jeg og mindes for 2 år 
siden da det blæste og regnede 3 dage 
i træk. 

Nå men ved 9 tiden fredag stopper 
regnen, men så kommer tågen. Ingen 
køretur med en sigt på 50 m. I stedet 
udforsker vi St. Andreasberg på gåben, 
som viser sig, at have alt hvad man kan 
ønske sig af butikker. Vi returnerer til 
pladsen, for at sparke dæk, hvor Uffe 
vel ankommet, kan fortælle os, at 50 km 
herfra nede i Lavlandet skinner solen. 

Resten af dagen går med vanlig træf 
ånd, æde, drikke og røverhistorier, og et 
eller to besøg i Lunø lejeren, hvor også 
Per og Totte og en enkelt Valby’er huse-
rer.

Lørdag skinner solen så den bliver tur 
dag. Da ingen af de andre kan smøle 
sig færdig eller gider, kører jeg alene. 
Med mit ny indkøbte kort går det først til 
Bad Harzburg derefter øst på og senere 

Kø ved pølseboden.

Gespanne treffen 
i Kurgarten
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sydpå mod Bocken, Bloksbjerg. Her viser 
det sig, at vil man derop, kan man enten 
gå eller tage en lille skinnebus, der når 
at køre omkring bjerget 2-3 gange inden 
toppen. Da det nu hverken er Interrail 
eller en vandretur jeg er på, kører jeg 
længere øst på. Her har de driftige øst-
tyskere anlagt kæmpe åbne stenbrud/
miner bygget dæmninger til kunstige 
søer. Nu går turen hjemover ad Harzen 
turiststrasse, bred vej med gode kurver, 
hvilket også afspejler det antal motor-
cyklister jeg møder. En lille afstikker fra 
hovedvejen og Kurparken nås efter 280 
km. Vores dansk-tyske venner Mijanne og 
Thomas (1) plus Højbjerg sidder nu til fro-
kost-taffel, hvilket jeg straks tilslutter mig. 

Efter indtagelse af div. ”Leverwurst und 
wien” er det tid til at gå op og se, hvad 
de forskellige sidevognsforhandlere har 
at byde på.

På parkeringspladsen foran kurparken 
har en halv snes sidevognsforhand-lere. 
Taget opstilling med deres mest moderne 
udstyr. Det skal ses så her nævnes ingen 
navne, kun at Preben var meget forelsket 
i at få en ETZ Summit på sin K 1200.

Efter lidt mere dækspark, mad 
og øl endte vi alle oppe i den store 
”Tanzenhalle”.

Underholdningen her er for egen reg-
ning, øl og div. ved langborde. Der skal 
selvfølgelig også uddeles præmier for 
længstkørende af alle arter, heriblandt 
var der mange børnepræmier. Sluttelig 
var der så hovedpræmien i amerikansk 
lotteri, en fabriksny sidevogn fra Jewel. 
Den blev vundet af en tysker. Da vi nu 
alle (næsten) har sidevogn gik vi i baren 
og var ikke sure om rønnebærene. Ved 
2 tiden måtte vi tænke på næste dags 
hjemtur.

Min hjemtur foregik uden problemer 
i pænt vejr, så jeg forventer at næste 
år går turen til Gespanne treffen i 
Reddrigshausen ved Berleburg

”K”



Ølsmagning MC 
Højbjerg d.7/11 2003

Bryggeri Navn Type-Land Indhold % Temp Pris
Svaneke Mørk Guld Lager - Bornholm 0,7 L 6,2 5°C 40,00
Denne mørke lager øl, er noget helt unikt for dansk 
øl, den er meget mørk af en dansk lager øl at være, 
den er ufiltreret og særdeles velsmagende. Den kara-
melliserede malt sætter sit præg på smagen uden at 
den bliver sød, derimod kan der anes en let brændt 
kaffe eller lakrids smag.
Dens finish er tør og humlet som en lager øl skal 
være.

Hoegarden Grand Cru Strong ale/triple - Belgien 0,33 L 8,7 5°C 17,50
Dejlig Belgisk ale, der gærer på flasken, hvilket 
giver den et lidt grumset udseende, men smagen 
fejler absolut ikke noget. Smagen er frugtagtig med 
humlet eftersmag, Kroppen er fyldig / stor, skum-
met rejser sig højt og flot men falder hurtigt igen. 
En Grand Cru, er ikke en hvedeøl, som en alm. 
Hoegaarden, men en Belgisk ale.Ps. Der kan godt 
være lidt bundfald i flasken.

Erdinger Wiess Dunkel Wiess - Tyskland 0,5 L 5,6 4°C 15,00
En mørk hvede øl med en nydelig frugt/chokolade 
smag.



Cristoffell Blonde Ale - Holland 2,00 L  5°C 99,00
Hollandsk typisk ”belgisk” blonde ale. Cristoffell er et 
microbryggeri der er vokset sig stort på få år
Fåes også i 0.33 L

Brøckhouse Julebryg Sæsonbryg 0,50 L 8 10°C 45,00
Julebryggen er en potent herre på 8,4 procent og 
dejlig fyldig og aromatisk.En ægte klosterøl med 
duft af julens faste ingredienser som figner, dadler, 
nelliker og abrikos. Den er brygget på en belgisk 
overgær og med hele fem forskellige malte og sukre. 
Den har lagret i tre måneder og kan gemmes i op til 
ti år. 

Spaten Oktober Fest Sæsonbryg - Tyskland 0,5 L 5,9 4°C 20,75
Maltet sæsonbryg der brygges i foråret for at være 
klar til Oktober Festen i München der jo afholdes i 
september!!

Chimay Premiere(Red Cap) Trappetist - Belgien 0,75 L 7 9°C 49,00
Denne trappist øl er af typen dubbel, hvilket kan ken-
des på at det er en mørk øl på ca. 7% alkohol Det 
er en flot og mørk øl, med et fint og højt lag skum. 
Smagen er tydelig, også i skummet. Den er humlet 
men mere end bare det, for den indeholder også 
en krydret smag af karamelliseret malt, der er også 
et anstrøg af brændt kaffe og lidt lakrids. Sidste slat 
i flasken kan godt smage lidt af gær, så skænk den 
forsigtigt, for at undgå bundfald.



Refsvindinge AZ ale Ale - Refvindinge 0,33 5,7 5°C 7,50
Flere gange kåret til Danmarks bedste øl. Brygges 
faktisk på Vestfyns bryggeri pga. manglende kapaci-
tet på det lille bryggeri ved Nyborg.

Kozel Dark Lager/Dark - Tjekkiet 0,5 3,8 5°C 16,75
Bemærk det mørke skum der stammer fra den mørke 
malt type der er brugt i modsætning til som normalt 
at tilsætte frugtfarve for at give farve.

Carlsberg Criollo Stout (Semper Ardens) Porter - København 0,75  5°C 40,00
Dejlig varm stout, der er fyldig i smagen, det er 
tydeligt at der er brugt både chokolade og lakrids i 
denne øl. Af andre nuancer kan der anes lidt kirse-
bær. Rugmalten gør at den smager lidt af mørkt rug-
brød (Schwarzbrot). Den er brygget på: Chokolade-, 
karamel-, rug- og hvedemalt, Fransk chokolade, 
engelsk lakrids og aroma humle.

Refsvindinge Brygmesteres Egen Pils Ale/Bitter - Refsvindinge 0,33 4,6 5°C 5,75
Selv om navnet siger noget andet er der tale om en 
overgæret øl i den engelske Bitter stil



Staropramen Lager Pilsner - Tjekkiet 0,33  5°C 15,00
Typisk tjekkisk pilsner...den originale måde at drikke 
pilsner på.

http://iglo.lundegaard.cz/staropramen_new/centrum/eng/index.html
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FORHANDLER AF:

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

Vi har alt i udstyr fra Shoei, Bieffe, Caberg, Held, Frank 
Thomas, Givi, Metzeler, Bridgestone, Motul, Motorex og Abus. 
Nye og brugte motorcykler, reservedele og udstyr.
Specialværksted for motorcykler: 86 16 37 66

PGO



NAVN MC (mile=1,6 km) START SLUT km
Alice Suzuki GSX600F 9400 13402 4002
Alice Suzuki 500E 52118 59076 6958
Arne P Honda ST1100 48763 62671 13908
Benny Honda VF1000F2 114110 121830 7720
Berit Honda ST1100 m/sidev. 37868 46266 8398
Birgit BMW K100RT   0
Calle Yamaha XZ550 40215 40215 0
Busse Suzuki GT500 72623 74235 1612
Elisabeth Triumph 600 812 15889 15077
Elisabeth Yamaha Virago 1000 miles 22653 22985 531
Elisabeth Honda 400 m/sidev. 7337 8991 1654
Ellen M. Yamaha 900 m/sidev.  35823 38628 2805
Flemming Honda VF1000F2 149600 162001 12401
Flemming Ped Gold Wing 1200 Miles 55337 57357 3232
Flemming P Gammel Gold Wing 0 3000 3000
Flemming P Gold Wing 1500 48000 61768 13768
Frikke BMW R 60 m/sidev. 2459 2459 0
Frikke Suzuki 1400 9725 14658 4933
Hans Honda CBR1000F 2385 4589 2204
Helge Nimbus 750 m/sidev. 56964 56964 0
Helge Honda GL1000 m/sidev. 66178 72119 5941
Jan  Moto Guzzi 850 Lemans 1.8 87738 90534 2796
Jan K. Yamaha XJ 900 m/sidevogn 39453 40515 1062
Jan K. Yamaha V-MAX m/sidevogn 31889 37370 5481
Jan K. Yamaha XJ900 m/sidevogn 77640 87745 10105
Jesper Yamaha XS650SE miles 31075 33157 3331
Jesper Triumph Sprint RS 14573 34254 19681
Jesper Yamaha XJ900 m/sidevogn 130350 131212 862
John Kud. Yamaha XJ750 Seca 11042 12042 1000
Lars G.G. BMW K1200RS 2530 8860 6330
Lars G.G. Yamaha FZ750 69856 70507 651
Magne Honda GL 1000 miles 91625 91625 0
Marie-Louise Yamaha 650 Diversion  46184 48565 2381
Max BMW K1 18781 22782 4001

Kilometer og træf-
konkurrence 2002



Mogens MZ 250  34939 34940 1
Ole Schou Honda VF1000F2 74210 77022 2812
Ole Schou Honda CB400F m/sidev 86100 87725 1625
Ole Schou Honda CB400 28218 28720 502
Ole Schou Triumph miles 2483 2492 14
Ole Ozon Yamaha 1200 83250 91153 7903
Per DSB Yamaha XJ750 32130 32130 0
Per E BMW K1100 LT SE 39000 47935 8935
Per E Yamaha XJ 900 61142 63500 2358
Per Preus Honda VFR 800 5592 10181 4589
Per Simonsen Honda 900 85500 87530 2030
Peter Nissen Honda CB 750 miles 23553 25194 2625
Poul G BMW K100RS 105090 120414 15324
Poul G Suzuki 185/2001 7613 7613 0
Preben BMW K1100 m/sidev. 73773 81316 7543
Steen Bing Honda CBR 1000 26111 27684 1573
Stefan XJ 900 Classic 88220 90236 2016
Søren Honda CX650E 52850 55409 2559
Tina Yamaha XJ900F 70503 70540 37
Uffe BMW 60 m/sidev. 43628 44223 595
Uffe BMW K1100 LT SE 46769 60987 14218



24

 TOP 33 2002 
1 Jesper 23874 
2 Elisabeth 17262 
3 Flemming P 16768 
4 Jan K 16648 
5 Poul G 15324 
6 Uffe 14813 
7 Arne P 13908 
8 Flemming 12401 
9 Per E 11293
10 Alice 10960
11 Berit 8398
12 Ole Ozon 7903
13 Benny 7720
14 Preben 7543
15 Lars G.G. 6981
16 Helge 5941
17 Ole Schou 4953
18 Frikke 4933
19 Per Preus 4589
20 Max 4001
21 Marie-Louise 3565
22 Flemming Ped 3232
23 Ellen M 2805
24 Jan  2796
25 Peter Nissen 2625
26 Søren 2559
27 Hans 2204
28 Per Simonsen 2030
29 Stefan 2016
30 Busse 1612
31 Steen Bing 1573
32 John Kud. 1000
33 Tina 37
34 Mogens 1
35 Birgit 0
36 Calle 0
37 Magne 0
38 Per DSB 0
 2002 246270
 2001 195131
 2000 218569
 1999 209021
 1998 231422

 1997 296587
 1996 228552
 
 Sidevogn 2002
1 Jan K 16648
2 Berit 8398
3 Preben 7543
4 Helge 5941
5 Ellen M. 2805
6 Elisabeth 1654
7 Jesper 862
8 Uffe 595
 2002 44446
 2001 27726
 1999 41918
 1998 45225
 1997 51074
 1996 37804

 Damer 2002
1 Elisabeth 17262
2 Alice 10960
3 Berit 8398
4 Marie-Louise 3565
5 Ellen M 2805
6 Tina 37
 2002 43027
 2001 34375
 2000 38473
 1999 20505
 1998 53420
 1997 51406
 1996 35042
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  Træf 2002
 Poul G 
1 Gudenå Vinter 
2 Mc. Vennerne 
3 Exterminators 
4 Snigers 
5 Knagstrup Pinsetræf 
6 Silkeborg  
7 Humle 
8 Galten 
9 Als
10 Papillion
11 Daffy
12 Krudtuglerne
13 Yamaha Høstfest
14 Najars Tref Holland
15 Fraugde
16 Tequilafest Kantana
 
 Uffe 
1 Gudenå Vinter 
2 Silkeborg Vinter 
3 Roetræf Vinter 
4 Knagstrup Pinsetræf 
5 Vestbirk Sidevogn 
6 Silkeborg  
7 Assen Nl 
8 Scorpion D 
9 Int. Dsk Træf
10 Gespann D
11 Brædstrup Dk
12 Najars Tref Nl
13 Julezielfahrt
 Alice 
1 Exterminators 
2 Knagstrup Pinsetræf 
3 Silkeborg  
4 Humle 
5 Als 
6 Papillon 
7 Daffy 
8 Krudtuglerne 
9 Yamaha Høstfest
10 Najars Tref Holland
11 Fraugde

 
 Per E 
1 Knagstrup Pinsetræf 
2 Vestbirk 
3 Gudenå Vinter 
4 Træls Træf
 
 Per Preus 
1 Kongeå
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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


