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MC
Højbjerg
Nyt

Preben har været på Djævleøen, hvilket bevises af ovenstående billede taget under køreturen af
den modige mand visende lidelsesfæller på vej over en bette bro man har bygget til formålet.
Desuden har Max været til Power Meet og Lars Løventlow har støvet rundt i færdselsloven.



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



Vedrørende
Parkering i
Århus midtby
Motorcykler må ikke parkere på fortov*,
i båse for biler, invalidepladser o.s.v.,
men på pladser reserveret for motorcykler
og selvfølgelig hvor der er fri parkering.

Sidste år registrerede parkeringskon-
trollen nedennævnte steder, hvor der er
tilladt motorcykler at parkere:

Åboulevarden ved Magasin,
Østergade ved Salling,
Ryesgade/Sønder Alle, Borggade ved
Elbæk, Bispetorv ved Skolegade,
Vennelyst Boulevard, Hovedbiblioteket,
Bissensgade, Vesterbro Torv, Max Müllers
Gade, Eugen Warmingsvej, Skovbrynet
ved Friheden, Salonvej, Odensegade
ved Hans Broges Gade, Amtssygehuset,
Kommunehospitalet, Skejby Sygehus og
ved alle kommunekontorer og afdelinger.

Bøde 480.- kr før 01.01.2000
Sidevogne betragtes som 4-hjulet køre-

tøj og må holde på normal blikkasse-
parkeringsplads, dog skal der betales P-
afgift.

*MC må holde på fortov ved væg,
dog skal der være fri passage på forto-
vet (dobbelt barnevogn).

Lars Løventlow

MC-udstilling
i Århus og
Kjøvenhavn
Som annonceret flere steder afholdes der
en MC-udstilling i Marselisborghallerne i
weekenden 4. og 5. marts 2000,
sådan lige tilpas før sæsonstart hvor
udlængselen er ved at blive aldeles uud-
holdelig, med mulighed for at beglo det
seneste isenkram.

Udstillingen afholdes af Lions Club,
som også er folkene bag det årlige
Bilshow.

Kan man ikke vente så længe er der
også udstilling i Forum i København fra
den 27. til 30. januar med motorcykler
og hvad dertil hører. Yderligere informati-
on kan ses på Forums hjemmeside:
www.forumcopenhagen.dk
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Århus
MC Parade
Vi, (Frikke. Poul og Lars L.) - 3 fra
Chopper Club Århus(CCÅ), har holdt et
indledende møde om årtusindskiftets
allerstørste MC arrangement i Århus: 
Århus MC Parade.
Arrangementet går i grove snit ud på føl-
gende:

Alle interesserede MC`ister mødes på
Store Torv for fælles hygge, for et par
timer senere køres der fællestur som slut-
ter hos MC Højbjerg. Her er der igen
hygge med mulighed for at købe øl,
”vand” og pølser.

Der vil blive reklameret i stor stil på
internettet, i aviser og TV. Hos MC-for-
handlere og MC-klubber m.v.

Derudover vil der blive sent invitationer
ud til alle landets mc-klubber. Plakater bli-
ver opsat rundt om i byen, og hvad vi nu
hitter på for at ingen i hele landet skal
være i tvivl om, at der skal ske noget
spændende i Århus Lørdag den 13. Maj
2000.

Bliver arrangementet en succes, skal
det fremover gøres til en fast Århus traditi-
on.

På nuværende tilpunkt er der telt med
flere aviser, TV stationer og MC-forhand-
lere. De fleste har vist en begyndende
interesse, som vi nok skal få skærpet i
løbet af vinteren go foråret. 

Derudover er der talt med Politiet og
kommunen. 

Politier vil stille med det nødvendige
antal politi MC´er for at regulere
færdslen på hele ruten.

Kommunen stiller venligst Store Torv og
de omliggende arealer til rådighed,
senere vil vi forhøre om muligheden for

toiletvogne på pladsen.
Vi vil også kontakte City Foreninger for

ar gøre den interesseret i at deltage med
et eller andet omkring arrangementet.

Der skal også laves aftaler med Ceres
og Gøl pølser om sponsorering og opstil-
ling af ølboder og pølsevogn.

Har du et forslag, kan du ringer til mig
på 8625 8608

Omskrevet artikel af Leif “Lalle” Andersen
CCÅ.

Lars Løventlow

Modstående ses Chopperklubbens
Internetside vedrørende Århus MC parade.
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Kom ind og oplev vores butik: vi har altid tid til dig og en god handel!

- Her starter eventyret!

Din nye autoriserede                        forhandler i Århus!
NYE LOKALER -  NU 500 M2 UDSTILLING!

Splinternyt rullefelt, eget værksted, altid 100 MC på lager, nye Hondaer og klassiske
motorcykler m. & u/ afgift og ALT i MC-beklædning: Det finder du ingen andre steder!

CLASSIC BIKES: Skavholmvej 4, 8520 Lystrup Tlf.: 86 22 62 95 www.classic-bikes.dk



England ’98

Pier i Hastings i blæst og regn.

New Forrest med løsgående heste og køer
overalt.

Torvet i Dover med udsigt til Dover Castle.

PGA. deres ærbødige redaktørs mang-
lende tids- og ordenssans manglede
billedteksterne til Jespers artikel i seneste
nummer af nærværende magasin, men,
som bekendt, hellere sent end aldrig.
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Sammy Miller’s samling. Linto’en i forgrunden
har han selv kørt på.
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ÅRHUS
Scooter

Klostergade 74 · 8000 Århus C
Tlf 86 12 21 48

Autoriseret forhandler af:
KAWASAKI YAMAHA SUZUKI

VESPA  APRILIA

Alt i udstyr:
* Bieffe * AGV * Shoei * Airoh * 

* IXS * Lookwell * Givi * Daytona * 
* ABUS * Motul * Bel-Ray * Pirelli *

* Metzeler * Bridgestone * Michelin * 

MC og scooter værksted



Jeg tog til Powermeet hos Brombasserne
en blæsende lørdag i august. Man er vel
kommet lidt sent afsted, så jeg valgte
motorvejen derop. Der var 2 lyspunkter
på motorgaden, nemlig der kom en helt
ny Porche Boxer ned ad en tilkørsel lige
foran mig. Jeg brugte lidt tid til at se på
ejerne der kørte åbent lige som jeg, men
med ikke nær så praktisk tøj. De så ud til
at fryse lidt men han var måske bare lige
ude at køre for at blære sig over for den
10-12 årige purk der sad ved siden af.
Næsten en million - og flot er den - men
sikken en motorcykel og en familiebil
man kunne få for de penge og så endda
penge til overs så man kunne betale for
den gæld man har nu. Det næste
lyspunkt var at det var den anden side af
motorvejen der var spærret i et spor hvil-
ket gav en kø på ca 5 km.

Da jeg kom ind til Brombasserne var
de i gang med motorkast. Der blev
kastet med en vandkølet V-motor, og det
skete faktisk i de samme dage som
Benny hhavde været gal på sin motor i
VF‘eren og hvor rygtet siger at han skulle
have sparket sin motorcykel. Men det er
nok et ondsigtet rygte - hans mor kunne
han måske finde på at sparke - men
motorcyklen - det er der vel ingen der

tror på, vel? Men Benny skulle have
været med og smidt den motor ad
Helvede til, ja han havde nok smidt den
helt over i pølsevognen. De andre der
var med kom ikke engang ud over 2 m,
men det så sjovt ud.

Apropos pølse, så var der virkelig sat
over på grillen - en bakke med store pøl-
ser, pommes frites og så lige en kold,
hurtigt. Det er jo det man vil have når
man har fået motorcyklen af.

For de mere aktive var der spændt en
mountainbike på rullefeltet for at man
kunne teste de forskellige chauffører - om
der virkelig var nogle med forkromede
kogler og lår som spanske kamptyre. For
ikke at gøre det for let var kørselen i fuld
modvind fra blæseren, så det var ned
over styret og håret ned ad nakken (nej,
det prøede jeg ikke, for det kunne jeg
alligevel ikke opnå). Den bedste kom op
på ca 1,4 hk så pas lige på, men det
var jo nok en med en Harley med kick-
starter.

Derefter startede 900-klassen med
Fireblade, ZX9R og en enkelt fuldkåbet
XJ900, men det var ikke den der vandt.
Se skema.

Så kom den store klasse hvor man
kunne se de helt store - bare kom med
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POWERMEET



det hele. Honda glimrede igen med en
dejlig lyd, testen af en standart Blackbird
kræver ikke engang at man tager fingre-
ne i ørerne eller bruger sit høreværn.
Men det er godt nok mange heste der
går tabt i sådan en Honda når man har
slået alle ekstradelene som selvstarter,
omdrejningstæller og digitalur til når man
lover (eller måler) 164 hk på en motor
og så laver den ca 130 på baghjulet.
Her var der en der mumlede at det er
nok derfor rygtet siger at Honda holder
længe, fordi de lover meget men yder
“ingen heste”. Der blev dog rettet lidt op
på det da der kom en der var pillet ved i
topstykket, dyset om og anden udstød-
ning, den kunne vise over 160 hk og så
lød den godt. Ingen skyden, ingen huller
i kurven, meget flot arbejde.

Hayabusaen starter altid med show -
alle diodelamper lyser i instrumentpanelet
og urene kører op til 14000 omdr og

340 km/h - som om den siger “det er
det jeg vil ha‘, kom så i gang”. Et tryk
på knappen og en herlig lyd ikke meget
forskellig fra Hondaens, men testpiloten
var ikke til at rykke ned fra Suzukien.
Men sådan er det nok med den
Hayabusa, det er med at få hjelmen på
med det samme ellers får man den ikke
på for det store barnlige grin man får
smurt ud over hele hovedet.

I gang på rullen. 152 hk, næsten
ingen huller i kurven, skyden eller krym-
mel fra udstødningerne hverken under
acceleration eller når han lukkede af ved
240 km/h og lod den falde til 40, for
så bare at skyde den af igen. Enten var
han ikke sikker på han gjorde det rigtigt
eller også var han en legerøv for han
blev bare ved og motoren fandt sig i
det. Er du sindsvag hvor var det godt.

Resultatet på dagen var at Suzuki og
Kawasaki har flest hk. Yamaha har også

10

Den store altafslørende Scoretavle.



et stort effekttab som Honda, men retter
op på det med en lav vægt som
R1’erne. Den havde nemlig det bedste
vægt/hk-forhold, nemlig 1,4 kg/hk.

Alle motorcykler blev vejet inden de
blev målt. Nogle brokkede sig over at
de nåede at tanke inden de kørte ind til
Brombasserne, da det jo både kunne
betyde 10 og 20 kg ekstravægt.

Vinderne fik Pirelli bagdæk med hjem,
ja så lige R1‘erne fik også et fordæk for
bedste vægt/hk-forhold. Os andre, vi
kørte bare ud i solen og hjem eller hvad
man nu skulle.

600cm3 hk kg
GSXR 600 87,8 198
ZX6R 95,2 193
R6 100,5 186
ZX6R 92,5 192
CBR 600 96,9 188
GSXR 600 87 195
ZX6R 106,6 188
R6 98,7 183
R6 97,2 183

750cm3 hk kg
GSXR 750 95,3 219
GSXR 750 96,1 223
GSXR 750 126,6 193
GSXR 750 104 222
GSXR 750 113 208

2cyl. hk kg
RSV 1000 113,9 203
VTR 118,9 201
ST2 77 220
900SS 73,4 193
SV 650 67,6 173
XV 750 40,5 243
TL 1000 104,5 215

900cm3 hk kg
ZX9R 126,6 196
ZX9R 116,4 211
CBR 900 116,5 199
CBR 900 125 192
CBR 900 114,6 194
XJ 900 58 263
ZX9R 127,9 230

1000cm3 hk kg
FZR 1000 115,3 222
R1 131,9 193
FZR 1000 125,7 227
R1 133,5 187
CBR 1000 119,4 256

Over 1000cm3 hk kg
CBR 1100 XX 132,2
ZZR 1100 124,7 269
CBR 1100 XX 163,7 235
CBR 1100 XX 134,3 228
GPZ 1100 92,9 248
GSXR 1100 135 224
GSXR 1300 152 251
CBR 1100 XX 133 248

Vægt/Kraft
1. R1 1,40
2. CBR 1100 X 1,43
3. R1 1,46
4. GSXR 750 1,52

Max
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GSX-R 750

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



Lørdag d. 29. August var der sidevogns-
træf hos DSK ” PORT ARTHUR “ på syd-
fyn.

Så der skulle vi ned, Michelle og jeg
da jeg fik fri fra arbejde kl. 13.00. 

Turen gik meget godt ind til de sidste
km. Da  kunne jeg ikke huske vejen
mere. så der blev vendt noget ” rundt ”
på vejen, og hver gang kom det fra
Michelle, “Er vi nu kørt forkert igen”.

Nu skulle hun til at passe på ellers
kommer hun sku ikke med mere. Men vi
fandt det.

Jan K gik rundt som hele hans verden
var faldet ned om han, jeg kunne se at
nogle af hans øl var gået tabt på turen
herned. han var ikke til at trøste. Dagen
gik med at kikke på de mange sidevog-
ne og snakke med de mange som var
kommet til sydfyn. Af konkurrencer kan
jeg huske noget med at kaste med en
gammel støvle så langt som muligt.
Aftensmaden bliv tilberet på grillen og
der var salatbar med alt hvad vi kunne
spise, der efter skulle vi ”børn ” på nat-
løb efter reflekser med nummer på, mel-
lem nummer 1 og 2 var vi faret vildt !
men vi kom da tilbage på sporet, og
kom i mål og fik karameller som beløn-
ning. ellers gik aften ved teltene fulde-

mands snak og løgnhistorie. Efter mor-
genmaden gik det hjem af, men det var
bare lige det huske vejen hjem. Så der
blev vendt noget ” rundt ” på vejen, og
hver gang kom det fra Michelle, ”Er vi
nu kørt forkert igen ?” For at bevare
famillefreden tog jeg barnet med hjem.
Kan du forstå det MAX ??.

Mange Touring hilsener
Preben 
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Sidevognstræf
Port Arthur



Som det er de fleste bekendt er vi takket
være Helge kommet på Internettet med
en hjemmeside af udsøgt kvalitet.

Da det som man ved ikke er alle og
enhver der er med på en kigger endnu
og for at vi her i bladet engang i fremti-
den kan sidde og more os over disse

første skridt i denne endnu ret ny verden
bringer MCH Nyt en stak screendumps
så man kan se hvad det er vi har gang
i.

Kudahl

Og så er vi kommet på

Nettet
http://home.worldonline.dk/~mchojbj/index.htm
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Et af de mål jeg har sat mig i år var at
åbne eller lukke Bakken, det med at
åbne Bakken gik ikke så godt da side-
vognen ikke var klar, så det var med at
slå til da jeg kunne få fri fra arbejdet og
”hjemmet ”.

Det første opsamlingssted var ved
Shell tanken v/ Stegsted på Fyn og der

skulle vi køre fra kl. 15.00. Jeg vil tro at
der var ca. 150-200 motorcykler, her
kunne man også betale for at komme
over broen så vi slap for at holde i kø.
Kl. ca. 16.30 var der nyt opsamlings-
sted Hydro-Texaco tanken v/ Karlslunde,
et forsigtigt gæt vil være at vi nu var ca.
500-600 MC. Derefter gik turen ind på
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Bakke-
lukning

Alle mand på vej over broen.
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Nørrebro. Da det var første gang jeg var
med til BAKKEN var jeg meget impone-
ret over at se de mange motorcykler som
var mødt op. Så det var med at gå rundt
og se de mange MC er, og se om der
var nogle man kendte, for der var ikke
nogle fra klubben som vil med over på
djævleøen. Efter at have gået rundt og
set på de mange MC er, var det nu på
tide at få noget at spise. Det blev til et
par døde finger med dej, så var jeg
også mæt, også af at se på motorcykler.

Opstarten var en oplevelse for sig at
se og høre så mange cykler på en gang

var bare fedt, at køre så mange på en
gang og se de mange som var mødt op
for at se og vinke til os var en oplevelse
for livet. Hvor mange vi var ved jeg ikke,
men en fortalte mig at der ikke var så
mange som ved åbningen, og der var
der ca. 17.000 MC er Jeg har svært
ved at kunne forestille mig at der kunne
være flere MC er på Nørrebro.

Køreturen var bare for kort for jeg
glemte alt omkring mig så det endte med
at jeg kørte helt frem til Bakken, med
resultat at jeg blev lukket ind på en lukket
vej og her kunne jeg ikke bare vende

Der holdes i kø.



”rundt ” så nemt ! Så måtte jeg pænt
vente en hel time på at alle de andre
havde passeret mig. Turen tilbage igen-
nem byen gik for en gang godt, ud til
Valby fik benzin på kl. ca. 21.00. så
var det bare ud på ”motor vejen” over
broen, ny optankning på midt fyn, og en
lille bid brød. Der var kun en ting som
ødelade turen hjem, det stod ned i stæn-
ger og jeg kunne ikke se en skid! 

Hjemme kl. 23.00, var godt våd og
træt, men en god oplevelse rigere. 

Det bliver ikke sidste gang jeg skal på
BAKKEN, og jeg håber at vi kan lave en
fællestur til Bakken, når den åbner til
foråret. 

Mange Touring hilsener
Preben 
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Der er MANGE motorcykler på Nørrebrogade sådan en dag.
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FRANZ KROON’s EFTF.
Nørrebrogade 2, 8000 Århus C. Tlf 86 13 15 77

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
rigtige 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
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