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Årets første træf

Midtjysk
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Velkommen

Nye cykler
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Pro Bike
Mølbakvej 9
HONDA motorcykel line-up
8520 Lystrup
Nye cykler

Kom og se dem i butikken!

GL 1800 Gold Wing

ST 1300 A Pan-European

CBR 1100 XX Super Blackbird CBR 1000 RR Fireblade

XL 1000 V Varadero

CBF 1000 A

VFR 800 A

Sæsonen skulle startes og det skulle være
til det nystartet Midtjysk vinter træf. I løbet
af efteråret havde jeg hørt at der skulle
afholdes et vinter træf ca. 15 km nord for
Viborg.
Af sted det gik, Yamaha’en var læsset
og kl. 1100 forlod jeg Viby. Først på stedet gør at man finder den plads der efter
ens hoved er den bedste.

sted med en spejder hytte hvor der var
både toilet og bad og køkken faciliteter.
Telt pladsen var stor, let skånende og i dejlige omgivelser. Det med det let skrånende
kommer vi lige tilbage til ;-) Gensynet med
alle vinterbisserne var varmt og dejligt,
ingen nævnt ingen glemt, 26 MC’er med
sidevogn og enkle solo’er kom jævnt hen
ad dagen.

Man kunne købe sig til varm aftensmad
som til min store skræk var gule ærter, men
som en velpakket vinter mc’ist lavede man
sit eget køkken og spiste så man var ved
at flække i ryggen.

VT 750 DC Shadow Spirit

Havde nogle dejlige stille timer for mig
selv inden træffet begyndte. Det var et fint

VT 750 C Shadow

CBR 600 RR

CB 600 FA Hornet

CBF 600 SA

CBF 500 A

XR 125 L

CBR 125 R

SES 125 Dylan

ANF 125 Innova
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SCV 100 Lead

Jeg havde lagt mærke til vejret var ved
at slå om, det blev helt lunt og det begyndte at støvregne, sneen var ikke den samme
som da jeg kom. Sidst på aftenen sad vi
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og mærkelige unævnelig ejendele kom drivende i vandet så der blev nok ryddet op i
et telt eller to.

nogle stykker på en bænk i skoven og gav
gas…… det var vist der jeg blev ligeglad
med både sne og støvregn
Jeg nåede lige at komme op til morgen
maden og fik lidt ned, en rund tur på pladsen gjorde at jeg fik lidt bange anelser.
Sneen var næsten væk og den frosne jord
ville ikke tage vandet, her er det den let
skrånende plads kommer ind i billedet;

vandet kom sivende ned igennem teltpladsen og det blev værre og værre og regnen
tog også til. Fællesturen blev aflyst pga.
vejret og det var måske også godt nok for
dagen gik med at finde ly for regnen og
flytte de telte der ikke havde bund i, og
lå der hvor der efterhånden var opbygget
en tzunami på 12 – 15 cm, man kunne
faktisk se flere tomme øl dåser, slik papir

det våde tøj og bål pladsen var en anelse
våd men det gik alligevel.

Men man kunne se hyggen brede sig i
form af kreativitet med diverse kunstværker
man kunne putte sig i ly af.
Vi skulle jo have varmen og have tørret

Lørdag aften gik med de sædvanlige
løgnehistorier krydret med lidt nyt, bålet
havde fået en styrke der var nok til at pølserne kom frem, der blev hygget. Natten
var lang og det var dejligt ved bålet.
Det blev sent og K kom op til bålet, jeg
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Vintertræf
Kværnen 2011

kunne ikke forstå han smed sig på ryggen
og skulle have hjælp for at kunne komme
op, men der var jo også skide glat. På et
udefinerbar tidspunkt ville jeg hente to øl
i mit telt. Ned over en skrænt på ca. 9,5
meter tog jeg den på maven direkte ned i
tzunamien (våd helt om på ryggen) tænkte
jeg at nu var det vist sovepose tid. Da jeg
vågnede op til dåd og havde fået morgen
mad ville jeg lige tjekke den skrænt fra
aftenen før; den var ca. 20 cm… ups…..

Det var et udmærket træf i dejlige omgivelser, et sted hvor jeg helt sikkert kommer
igen, man kan jo ikke andet ned alle de
vinter bisser og der var gjort noget for at
vi skulle hygge os, at vejret var noget af
en prøvelse det har jeg prøvet før så vi ses
igen næste år 15 km. Nord for Viborg
Set med Palles øjne
Flere billeder og små film stykker af tvivlsom
kvalitet kan ses på vores hjemmeside
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Palles motor havde spist noget at knastkædestrammeren, og derved kunne den ikke
skifte gear mere. Hans XJ 900 lå hjemme
på skafottet, skilt fra sidevogen, og blev
ikke klar til denne weekend. Så han måtte
i sidevognen ved mig. Men her er der
altid plads til en kammerat der vil med til
vintertræf.
Der var mere vand end sne på træfpladsen, og K måtte også på vejen til træffet
igennem en flod over vejen, hvor han
måtte stå på sædet for ikke af få våde fødder, og skifte gear med hånden, det ville
jeg godt havde set. J Han havde jo også
lige fået lagt sin nye 4BB motor i, og den
blev straks døbt mini V-Max.

Jeg ved ikke hvad han er mest glad
for? Den nye motor eller sin nye hund, men
at Tina er på 3. pladsen er der vist ingen
tvivl om.
Efter at havde slået lejr, og fået hilst på
alle nye som gamle vintersidevognskører,
kom en af de indfødte med en lægetaske
fyldt med små spritflasker, ved ikke om det
hjælper når man er syg, men det gør det
sjovere at være syg. J
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Brdr. Sejr - Velkommen til Brdr. Sejr

13/06/2007 19.18

Velkommen til Brdr. Sejr Motorcykler ApS.
Din autoriserede SUZUKI forhandler i Århus.
Kom ind og se vores store udvalg af SUZUKI
motorcykler og div. scootere.
Til finansiering af din motorcykel anbefaler vi MC
Finans eller SUZUKI Finansering
Klik her for ansøgningsskema til MC Finans. Ønsker
du SUZUKI Finansering bedes du henvende dig i
butikken..

I år havde jeg besluttet mig for ikke
komme for tidligt op i klubhuset, tror der en
dårlig luft der, for jeg får det altid så skidt
af at være for længe inde i huset. Tror ikke
det har noget at gøre med at man kan
købe Blå Gajol i metermål L Det er ikke
aftensmaden der fejler noget, det smagte
som altid dejligt og der var rigeligt af det.
Efter at dømme ud fra de billeder jeg
og de andre klubmedlemmer har taget, ser
det ud til at vi havde det sjovt. K var den

eneste der ikke havde fattet at vi var på
vintertræf, han gik rund i korte bukser og
nøgne tær, han var dog så hensynsfuld at
beholde blusen på.
Bøgegade3 - Randersvej 36 | 8200 Århus N | Tlf. 8616 3766 - 8616 3396 | brdrsejr@brdrsejr.dk

Aften gik med at prøve at tømme baren,
hvilket ikke helt lykkes men det føltes sådan
søndag morgen. Normalt sover jeg lidt i
baren inden jeg går i seng, for at være
frisk nok til at finde ned til teltet J sådan
gik det vist nok også i år.
Fik lidt morgenmad og sagt farvel og
på gensyn til alle, og aftalte at mødes ved
de andre vintertræf.
Således opfattet af Preben
Danielsen

Din autoriserede SUZUKI og PGO forhandler i Århus.
Vi har alt i udstyr fra Metzeler, Bridgestone, Motorex, Caberg, Abus, Shoei, Givi, Held, Frank Thomas.
Bøgegade 3 - Randersvej 36 | 8200 Århus N | Tlf. 8616 3766 - 8616 3396 | brdrsejr@brdrsejr.dk

Se flere billeder på:
www.mchojbjerg.dk/VintertraefMcKvaernen/
http://www.brdrsejr.dk/
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ÅRHUS
SCOOTER

Klostergade 74 · 8000 Århus C
Tlf 86 12 21 48 / aarhusscooter.dk
Autoriseret forhandler af:

KAWASAKI · SUZUKI

Dansk Primus
2011 i Grønhøj
lørdag d. 29.01
Det var ikke meningen jeg skulle af sted,
men skiftede mening og fik hurtigt pakket
400 Hondaen så den var klar til en overnatning i det fri.
Det var en hård tur da det blæste utrolig
meget, så Hondaen fik fuld gas i 3. gear.
Preben var kommet til pladsen. Han
havde valgt at køre tidligt da han for første
gang skulle stille sit nye vintertelt op.
Touring Freddy var også ankommet, han
skulle ikke overnatte.
Da jeg havde været rundt og hilse på
dem alle, fandt jeg mig en god plads fik
stillet teltet op og tømt sidevognen for alt
grej.

Som det plejer at være kommer Degnen
forbi med hjemmelavet hydebærsnaps og
så får vi en lille snak.
Jørgen Lunø lavede stegt flæsk i lange
baner, så alle kunne få en smagsprøve.
Eftermiddagen gik med hygge og snakken rundt omkring. Da der ikke er nogen
steder man kan gå ind sidder folk ved teltene og hygger.
Tiden var nu inde til at der skulle kigges
på aftensmaden. Preben havde inviteret
mig til hans telt så vi kunne lave mad sammen i hans dagligstue, det er jo et kæmpe
telt han har købt sig. Preben fik Gule ærter
og jeg traditionen tro biksemad.
Som tak for invitationen havde jeg taget
en Leffe øl med til Preben (den smager
godt) men Preben synes ikke den var så
god, da han kunne smage den en helt uge
efter!! Det viser sig så, at det ikke var øllen
han kunne smage, men noget var en rod-

Gilera · Piaggio · PGO · VESPA

MC og scooter værksted
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behandlet tand, føj da!!
Da vi havde fået ryddet resterne fra
aftensmaden af vejen var det ved at være
chokoladetid.
Vi tog Prebens brænder med til bålet
hvor alle de andre også sad. Der blev
kogt vand til chokoladen, Preben var dog
så uheldig at brænde sin ene hånd, vandet var varmere end han lige havde regnet
med. Der skete ikke noget alvorligt.
Der blev rigtig fortalt historier omkring
chokoladegryden.
Husker ikke mere på grund af for meget
chokolade...
Ole

Ducati
Ducati 1198 Diavel ABS
Ducati 800 Monster S2R
Ducati M 796 Ducati Corse Painted Kit
Ducati 1000 Monster S2R
Ducati Hypermotard 1100
Ducati Hypermotard 1100 SP
Ducati Hypermotard 79
Ducati Street Fighter S
Ducati 696 Monster ABS
Ducati M 796 M 696
Ducati 1100 Monster ABS
Ducati 1198 Diavel S Red
Ducati 1198 SP
Ducati 1198
Ducati 848 EVO
Ducati 1200 Multistrada ABS
Ducati 1200 Multistrada S
Ducati 1200 Multistrada S
Ducati 1200 Multistrada T
Ducati 1200 Multistrada ABS
Ducati 1200 Multistrada
Ducati M 796 ABS
Ducati M 796
Ducati 696 Monster
Bimota DB7
Ducati Hypermotard 1100 S
Ducati Hypermotard 1100
Ducati 848
Ducati 1098 S
Ducati 1098 Mono/Biposto

Årgang

KM

pris

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2008
2008
2008

0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km

312.773 ,135.000 ,170.000 ,165.900 ,216.600 ,258.080 ,158.475 ,361.730 ,141.780 ,Ring for pris
204.990 ,383.275 ,438.450 ,340.985 ,275.585 ,292.025 ,Ring for pris
Ring for pris
Ring for pris
292.025 ,278.800 ,160.890 ,153.480 ,134.630 ,209.995 ,199.995 ,174.995 ,199.999 ,299.000 ,255.000 ,-

BRUGTE MC
Ducati 900 Super Sport
Ducati Sport Touring ST3 ABS
Ducati Sport Touring ST4
Ducati 998 S
Ducati 1000 Multistrada
Ducati 998
Ducati 996 Biposto
Ducati 750 SS FF
Ducati 750 SS HF
Ducati 749 Hyper Sport S Monoposto
Ducati Bayliss
Suzuki GSR 600
Kawasaki ZX10R
Kawasaki VN 1500 Mean Streak
Kawasaki ZR-7
Aprilia RS 125
Pocketbike Crosser Polini X5 L

Årgang

KM

pris

2002
2008
1999
2002
2007
1999
1999
2001
2001
2006
2002
2006
2006
2004
2002
2009
2008

40700 km
6400 km
21150 km
40000 km
9842 km
20242 km
21000 km
45600 km
44000 km
11100 km
6418 km
10800 km
0 km
32000 km
25500 km
3046 km
100 km

78.000 ,140.000 ,110.000 ,165.000 ,119.900 ,149.900 ,45.000 ,77.998 ,72.000 ,149.900 ,179.000 ,59.995 ,80.000 ,119.900 ,57.000 ,29.995 ,9.900 ,-

Vi er en forretning med salg og reparation af alle Motorcykler ATV og scooter
Vi er specialister i Ducati (Ducati Jylland)
Stort udvalg af beklædning og tilbehør:
Ducati Performance - AXO - Arai - Schuberth - Gaerne - Rizoma - ect.
Ny tiltag:Vi kan nu programere din motorstyring

Glad
Rasmussen
MC
Lufthavnsvej 1 - Feldballe 8410 Rønde
Tlf. 86 36 73 76 - www.ducatijylland.dk
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Vintertræf
Silkeborg
At K vil gøre alt for at vi andre har det
sjovt er der ingen tvivl om, men af han vil
udstille sig selv ved at trække sin XJ900
ind på træfpladsen bare fordi der var lidt
mudder J er sgu stort gjort.
I år var der ikke meget vintertræf over
det, ingen sne men til gengæld mange
gode venner og det er jo altid hyggeligt.
Når man er i godt selskab er der altid
noget der skiller sig ud, Kværnen havde
taget en ny legekammerat med ag han
valgte at skabe sig et nyt navn. Om der
var fordi at der var lidt glat ned af bakken eller for meget slingervand ved jeg

ikke, men da han kom frem til Kværnens
tilholdsplads fik han ikke holdt, og gik lige
igennem teltlejren og landede oven på et
bord fyldt med øl og diverse madrester,
gæt hvad hans nye navn blev ……………
Bordbissen J.

tertræf! Og vi kunne bare komme an, jeg
ringede straks til Karin, konen, og spurgte
om han måtte komme med os til Norge i
uge 8, det måtte vi godt hvis vi lovede at
passe godt på ham J. Nu var der ingen
vej tilbage og vi aftalte vi skulle køre sammen.
Aftensmaden var som altid dejlig, flæskesteg med alt tilbehør, kunne ikke få nok
første gang, og man kunne få en gang til
halv pris, det kunne K og jeg ikke stå for.

Leif viste stolt sin nye lille røde sidevogn
frem og fortalte at nu skulle han køre til vin-

Aften tilbragte vi i baren, som man kan
se fandt Svinebunden en artsfælle, en
havenisse, det er svinebunden til højre, tror
jeg nok J ellers var det nok de samme
løgnehistorier der blev fortalt.
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Stod op søndag morgen og fik lidt
morgenmad, og gik en tur rund på træfpladsen, måske kunne jeg få promillen ned
J kom til at se på Bjørns fantastiske sidevogncykel, der er sku flot at han kan holde
den i gang.
Er da vist kun en gang blevet trukket
hjem af Svinebunden, til gengæld har det
set lidt sygt ud. Svinebunde på FJ 1200
med vogn på og trailer bagefter, og til
sidst Bjørn i en snor, de snakker om det
endnu i det meste af Jylland.
Det var hvad jeg kunne/ville huske fra
en god weekend.
Således opfatte af Preben
Danielsen
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Norsk Primus 2011
Jeg havde sendt mange sms til Karin for at
høre om vi måtte få Leif ”fra Vonge” med til
Primus træf i Norge, det måtte vi godt bare
vi passede godt på ham, og vi havde fortalt alt om de fantastiske ture vi har været
på til Norge, og det var han med på J
Vi havde aftalt at skulle køre sammen med farmer Jan og hans søn Toge,
og vi skulle mødes ved Jan lidt nord for
Silkeborg. Da vi kom, var han ikke hjemme
og MZen var ikke pakket, men efter få min
kom de og Jan fortalte at det havde været
en travl dag. Jeg forslog han fandt 2 kolde
øl til Leif og mig så han havde ro til af
pakke, efter en øl tid var vi klar til at drage
nord på.
MZen levede sit eget liv med lid udsætning, ild og store brag ud at udstødningen,
og et par gange forsvandt lyset, men frem
kom vi. Det var vist bare et par løse forbindelser. Vi skulle være fremme kl. 00.30
med afgang kl. 02.00, ikke den fedeste
tid at rejse på L

Vi kom i land i Larvik kl. 06.00 fredag
morgen, og fik tanket og købt sikringer,
til kr. 12,- pr. stk. og benzin til kr. 13,89
så vi skal ikke kladde over i Danmark. Vi
kørte til Hokksund for at få morgenmad,
som er ca. midtvejs og her kan man spise

alt hvad man kan for kr. 100,- lige noget
for os J
Nu havde vi fortalt mange røverhistorier
til Leif om alle de strabadser vi har været
igennem for at komme frem til træffet, men
i år var der næsten sne på vejen og vi
havde ingen problemer med at komme
frem. Nu glæde jeg mig til de sidste 5 km
hvor vi i de andre år har næsten brugt en
time for at komme det sidste stykke, og jeg
havde da også lagt min dåse med pigdæk
på spray, noget der gør at man kan køre
på is, og havde set frem til at bytte dåsen
for alle Leifs øl J men han kom op uden
min hjælp, øv han skulle sku ha lov til af
prøve lidt af alt det besvær vi andre har
været igennem for at nå frem til træffet.
Håber på lidt mere is og sne til næste år.
Som altid skal der trampes sne ned, ca.
40 cm der hvor vi skal gå og hvor teltet
skal være, det tager et par timer før vi er
færdig, nogle er før færdig end andre,
men Leif skal nok lære det J han havde
da en teltstang med der dur denne gang.
Jeg havde lavet mig et par snesko, skal
nok arbejde lidt mere med dem for at de
kan holde fast på fødderne, altid godt
med lidt nyt grej J

efter hvad jeg har hørt var det en fed tur
og de havde hygget sig i hytten med dejligt mad og rødvin.
Mange spørger om hvad vi laver til vinter træf? Alt tager lang tid, der skal smeltes
sne hvis man skal ha varmet øl for at kunne
drikke dem, alt mad skal varmes op, og
helst spises af gryden eller panden. Men
det er jo også det der er det fede ved vintertræf. Og så er der alle de skønne mennesker der kommer til vintertræf, lidt skører
men det skal man vist være J

At fortælle om de mange mærkelige
motorcykler der er kommer frem til træffet,
vil ingen mening gi, da de skal opleves,
eller se de mange billeder der er på vores
hjemmeside. Palle og jeg har mange gange talt om at om få år kører folk til vintertræf på de motorcykler vi køre på om som-

meren. Den tid er nu J en havde taget sin
Honda 1500 GW med EML sidevogn og
trailer med til vintertræf, der bliver nok lidt
rengøring når han kommer hjem J
Ellers gik turen over alt forventning uden
de store problemer, og hjemturen gik til
Oslo med afgang kl. 19.30. Uffe og K
havde været efter Leif og mig fordi vi havde bestilt en seng i 4 personers kahytten,
og de havde en kun for dem selv, sjovt nok
troede de at vi skulle sove sammen med 3
store fede, svedige langturschauffør og vi
håbede på 3 storbarmede blondiner, men
det viste sig at vi fik en 4 personers helt for
os selv J
Således opfattet af Preben
Danielsen
Se flere billeder på:
www.mchojbjerg.dk/Primus2011Preben/
www.mchojbjerg.dk/Primus2011Uffe/

Uffe, K og Kent Vinter havde været
under vejs i 3 dage før os, der kommer
nok en historie om det fra en af dem. Men
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17

Km konkurrence 2010

Km konkurrence 2010

Alle
		 Navn
sum km
40
Frikke
start og slut ikke oplyst
39
Hans
start og slut ikke oplyst
38
Karsten Tügel
0
37
Per Simonsen
0
36
Marie-Louise
0
35
Søren J.
359
34
Busse
498
33
Helge
716
32
Ellen M.
1.550
31
Sanne
1.719
30
Peter Nissen
1.912
29
Per E.
2.402
28
Diana
2.819
27
Arne Thorsen
3.883
26
Ole Ozon
3.916
25
Poul G.
4.193
24
Preben Bjørn
4.630
23
Max
4.744
22
Ole Schou
5.151
21
Flemming Preus
5.342
20
Søren B.
5.489
19
Berit
5.568
18
John Kudahl
5.647
17
Jesper
6.079
16
Freddy
6.175
15
Elisabeth
6.461
14
Birgit
7.631
13
Trine
8.422
12
Peer Låsby
8.537
11
Alice
9.697
10
Jan K.
9.941
9
Palle
10.406
8
Arne Preus
10.510
7
Lars G.G.
10.933
6
Jan ”Farner”
12.952
5
Mike
15.718
4
Uffe
16.446
3
Henrik
16.659
2
Preben
17.596
1
Flemming Bay
20.215
		
		 Total
254.916

Kvinder
		 Navn
sum km Hvoraf følgende er m. sidevogn
9
Marie-Louise
0		
8
Ellen M.
1.550 sidevogn
1.550
7
Sanne
1.719 sidevogn
1.719
6
Diana
2.819		
5
Berit
5.568 sidevogn
5.568
4
Elisabeth
6.461		
3
Birgit
7.631 sidevogn
7.631
2
Trine
8.422		
1
Alice
9.697 sidevogn
9.697
				
		 Total
43.867		
26.165

Sidevogn
		 Navn
18
Peer Låsby
17
Jan ”Farmer”
16
Freddy
15
Karsten Tügel
14
Helge
13
Henrik
12
Ole Schou
11
Ellen M.
10
Sanne
9
Jesper
8
Poul G.
7
Palle
6
Uffe
5
Berit
4
Birgit
3
Alice
2
Jan K.
1
Preben
		
		 Total

sum km
0
0
0
0
716
749
948
1.550
1.719
2.582
3.041
3.384
4.015
5.568
7.631
9.697
9.941
10.561
62.102

350.000
300.000
250.000
200.000

Sidevogn

150.000

Total

Kvinder

100.000
50.000

19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10

0
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2011 Konkurrence

Så 2 afgørende spørgsmål uden valg muligheder.
Sidevognskørene har tilsammen i 2010 kørt		
62.102 km
Kvinderne har tilsammen i 2010 kørt		
43.867 km

Hvor meget ved du om MC Højbjerg og gamle dage?
20 spørgsmål om MC Højbjerg
1975

1976

1977

Falkene

MC
Touristerne

Farmers

1976

1977

1978

24. dec.

25. dec.

26. dec.

5 Hvad var menuen nytårs aften 1980 ?

Oksemørbrad

Smørrebrød

Buffet

Hvor gik pinsetur til i 1981,
6 1983 og 1985?

Bagenkop

Langballinggau

Harzen

Hvornår var sidste fællestur
7 i bus, til et Danland ?

1994

1995

1996

Hvor mange fællesture i bus
8 har der været arrangeret ?

13

15

17

2

3

4

1 Hvilket år startede MC Højbjerg nyt ?
Hvad hed det 1. danske
2 vintertræf som MCH kørte til?
Hvilket år startede
3 ovennævnte vintertræf ?
Hvilken dato var der i mange
4 år fællesspist i klubben ?

Hvor mange gange var vi
9 på fællestur til Blokhus ?
I hvilket år blev der 1. gang til
generalforsamlingen uddelt pokal
10 til flest km med sidevogn?
I hvilket år blev der 1. gang
til generalforsamlingen uddelt
11 pokal til flest km for kvinder?

1994

1995

1996

1994

1995

1996

Hvornår startede pinse
12 træf i Knagstrup ?

1997

1998

1999

13 Hvilket år startede Uffe aften ?

2000

2001

2002

Første år der var Flæskesteg
14 spisning i nov./dec. ?

2000

2001

2002

Hvilket år startede Helge at
15 arrangere Kr. himmel. tur ?

2001

2002

2003

Hvornår var der 1. gang MCH
16 træf for sidevognsint. ?

2007

2008

2009

Hvilket år blev der indført
17 mad tilskud på 25kr?

2008

2009

2010

Hvor tit afholdes der
18 forældre/familie aften ?

hvert år

hvert 2. år

hver 3. år

Hvor mange gange er der holdt
19 fest for gl. medlemmer?

3

4

5

Hvor mange gange har MCH
20 stået for Gudenå træf?

9

10

11

20

		

Årets hæders medlem			
Tidligere 10 personer: Frikke, Helge, Flemming P., Birgit, Per E., Tina, Kaae,
Gummi øre, Preben og Kudahl			
Skriv hvem du mener, er årets hædersmedlem samt en årsag.			
Uffe, for initiativ + Uffeaften		 	
Peter Nissen havde flest korrekte svar.
9 personer havde 10 eller flere svar rigtige
19 personer havde under 10 rigtige svar.
De korrekte svar kan ses med rødt.
Uffe var taget til fødselsdag, så overrækkelse af bæltespændet bliver en anden dag.
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Træfkonkurrence
Preben(14)
Wildwolf
Kværnen
Silkeborg MC
Gudenå
Primus Norge
MC Vennerne
Elgetræf
Hygge weekend MCH
Silkeborg MC
Haldsø
Assens Holland
Galten MC
Brædstrup
Under broen
Uffe(13)
Wild Wolf
Kværnen
Silkeborg MC
Gudenå
Primus, Norge
MC Vennerne
Hygge weekend MCH
Silkeborg MC
Hald Sø
Assen, Holland
MC Scorpions, Tyskland
Galten MC
Kværnen
”Avis” Ole
Kværnen
Silkeborg
Gudenå
Primus i Norge
Vennerne
Hygge weekend MCH
Touring Campen Lunø
Hald sø træf
Krabben i Husum
Galten MC
Silkeborg MC
DSK Underbroen

(12)

Palle(12)
MC Højbjerg Gudenå
MC Vennerne
MC Elgene
MC Højbjerg Sidevogns hygge
MC Pink Panther
DSK Hald Sø
MC Scandinavia
GWRRA DK-A
GWRRA DK
GWCJ
GWOlfert
DSK Under broen

Schou’s Auto
Kvalitetsreparation og vedligeholdelse af alle mærker og til bedste pris!
Få fast lav pris eller efter regning - bestem selv!
Kort leveringstid - i reglen samme dag - mirakler tager lidt længere!

Kaae(10)
DK primus
Silkeborg
Gudenå
Primus i Norge
Hygge weekend MCH
Hald sø
Kværnen
Krabben i Husum
DSK Brædstrup
DSK Underbroen
Birgit:(6)
Hygge weekend MCH
Silkeborg MC
Hald Sø
MC Scorpions, Tyskland
DSK Brædstrup
DSK Under broen
Henrik(6)
Silkeborg
Elgene
Vennerne
MCH Sidevogn hyggeweekend
Hald sø
DSK Brædstrup
Tina(4)
Hygge weekend MCH
Hald sø
Krabben i Husum
DSK Brædstrup
Ole ”Ozon”
Hygge weekend MCH
Skagen
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(2)

Holme Ringvej 139
8260 Viby J
Tlf: 8614 2700
Mandag til torsdag: 730 til 1700
Fredag: 730 til 1500
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Gudenå træf
2011

Kørte færdigpakket mod Voervadsbro fra
arbejde ved tre tiden om eftermiddagen
for at være i god tid og have slået telt op
inden mørkets frembrud. Men XJ ville det
anderledes. Jeg nåede ikke langt for der
kom skrækkelige lyde nede fra motoren og
hele cyklen rystede. Det viste sig heldigvis
at det ”kun” var kardanledet der var gået
helt fra hinanden. Jeg ringede til autohjælp
og bad om at blive hentet. En af mine
kollegaer kom lige efter jeg havde ringet
forbi med med en stor autotrailer på slæb
og tilbød hjælp, men jeg mente at jeg
nok hellere måtte blive ved min aftale med
autohjælp. Det viste sig at være en fejl.
De havde meget svært ved at finde mig i
det nye, meget forvirrende, vejsystem fra
Ikea til motorvejen. Og jeg stod og frøs
i næsten halvanden time inden de fandt
mig. Jeg blev kørt op i klubben, for jeg
vidste at jeg havde et andet kardankryds
til at ligge der. Jeg fik det skiftet på en lille
time, så jeg nåede lige Netto i Hørning
inden de lukkede kl 7. Fik købt øl og sandkage og kørte så ud til træffet. Da jeg kom
derud var der helt tomt på pladsen, da
alle havde trukket ind i teltene. Der blæste

nemlig en meget kold og ubarmhjertig vind
over pladsen. Jeg fik teltet op, rigget udstyret til og gik så ned til bålet for at lave

bålet og med at beundre hinandens grej.
Natten blev kold, jeg målte minus 7 inde
i mit telt
Lørdag var der fællestur til Ry Mc Udstyr.
Jeg havde hyret Leif som sandsæk. Så slap
han også for at fedte hele vejen til Ry ind
i motorolie fra hans utætte oliefilter. Han
mente godtnok at komforten lod noget tilbage at ønske, og han havde endda fået
en næsten 5mm tyk skumgummi pude at

sidde på. I Ry var der bag-selv pandekager med is og andet guf. God tur i super
lækkert vejr. Leif fik ny pakning til oliefilteret
og jeg fik nye seler.
Resten af dagen gik med øl, løgn, mere
øl – og dagens store højdepunkt. En meter
sandkage lavet af ægte sand fra Bretange.
Den kunne virkelig suge mundvandet til sig
og skabe en uhyggelig tørst efter mere øl.
Jesper

mad. Nogle af de andre var nu også kommet ud af teltene. Det var vist mest fordi de
havde drukket alle Prebens øl.
Resten af aftenen gik med hygge ved
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Det sidste
vintertræf 2011
Lørdag d. 9/4, turen går til det sidste vintertræf på Dokkedahl Camping, Lunø har
inviteret.

Vi (Preben, Ole, Leif og Thomas) skal
mødes hos Palle lørdag til middag. Palle
har lavet en fin tur til os med kort og klokkeslæt. Vi drager alle af sted nordpå i
det fineste solskinsvejr. Første stop er ved
Mariager Fjord kl. 13.20, vi nyder en øl
med udsigten over fjorden.

Da vi fandt vores plads på campingpladsen stødte vi på Mike og Henrik, de
havde været der siden fredag. Vi er ca 25
personer i alt, et godt fremmøde J Vi fik
slået telte op og redt senge, så var vi klar
til endnu en øl.

Hvad vi lavede resten af eftermiddagen
kan I nok gætte, råhygge, det var jo det
skønneste vejr, så de bare maver blev vist
frem, ikke sikkert at det var noget kønt syn.
Sidst på eftermiddagen var der stor aktivitet i Lunø-lejren, der blev skrællet kartofler
og stegt flæsk i lange baner. Jeg var blevet
inviteret til stegt flæsk med persillesovs, det
kunne jeg ikke sige nej til J Lunø havde
også sørget for øl til os under middagen
serveret fra en 5 liters dunk. Da vi var færdige med at spise omkring kl. 20.00 blev
der sat vand over til en god gang kaffe.

Folk gik lidt rundt og snakkede. Det blev
temmelig koldt hen af aftenen, så huen og
handskerne måtte findes frem, der var ca
0 grader.
Omkring 23.30 gik jeg i seng og
husker ikke mere.
Kl 8.00 var vi oppe søndag og forberedte det sædvanlige eggs and bacon.
Der var ca 5 graders varme, dagen teg-

nede til at blive en dejlig solskinsdag.
Vi fik sagt farvel og tak for denne weekend og folk kørte hver for sig hjemad.
Fortalt af Ole Schou

Derefter går turen så videre mod vores
mål, Dokkedahl Camping. Efter en lille
omvej eller 2 nåede vi campingpladsen,
Palles GPS gik vist i sort J
26
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Yamaha Aarhus
Bremårevej 13, 8520 Lystrup
www.yamaha-aarhus.dk
Telefon: 86131577
mail: butik@yamaha-aarhus.dk
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