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MC-mässan är i antågande och har ni möjlighet att ta er till Stockholm den
26 – 29 januari är ni välkommen till vår klubbmonter. Det finns mycket att
titta på och det brukar vara bra priser under mässan för er som vill handla.
Det ges tillfälle att träffa klubbkompisar på mässan då många gör en helg
i Stockholm när det är mässa. Vi kommer att ha vår kollektion av kläder i
montern så att ni kan titta och prova, sedan kan ni beställa på plats om ni
vill så får ni det snabbt hemskickat.

STYRELSEN
President
Internationell kontakt
Ansvarig utgivare:
Clas Blomberg (East)
0708-14 11 14
presidentycc@gmail.com
Vice President:
Susanne W Jensen (Värmland/Örebro)
0707-49 99 94
regchef.vo@yccsweden.se
Sekreterare:
Anette ”Nettan” Pettersson (West)
0704-15 08 61
sekreterare@yccsweden.se

Lars Fritzon (Halland)
0730-36 49 57
regchef.halland@yccsweden.se
Kennerth Johansson (Småland)
0733-87 00 58
regchef.smaland@yccsweden.se
Ionut “Iron” Vezeteu (West)
0723-50 78 89
regchef.west@yccsweden.se
Michael Ohlin (East)
0703-47 43 56
regchef.east@yccsweden.se
Lennart Norling (Mitt)
0702-70 58 84
regchef.mitt@yccsweden.se

Ni kan läsa informationen angående årsmötet här i tidningen. Fullständigt
träffprogram kommer på hemsidan i februari. Jag hoppas att många passar
på att komma till vackra Vadstena. Det är fantastiska omgivningar och
hojvägar så boka skriv in i almanackan redan nu att ni kommer sista helgen
i augusti.

Revisorer:
Sten-Yngve Södergren
Valberedning:
Klas Panthell (East) Sammankallande
wildbig@telia.com
Tommy ”Blondie” Nilsson (South)
founder@yccsweden.se
Hans Lindsten (Värmland/Örebro)
hans.lindsten@ahlsellmaskin.se

REGIONCHEFER

South:
Per ”Buchman” Nilsson
Mobil: 0706-80 84 57
regchef.south@yccsweden.se

Stefan Larsson (Norr)
0705-56 45 37
regchef.norr@yccsweden.se

Halland:
Lars Fritzon
Mobil: 0730-36 49 57
regchef.halland@yccsweden.se

Ord. Ledamot:
Per ”Buchman” Nilsson (South)
0706-80 84 57
regchef.south@yccsweden.se

Adjungerad:
Tommy ”Blondie” Nilsson (South)
0708-98 72 77
founder@yccsweden.se

Småland:
Kennerth Johansson
Mobil: 0733-87 00 58
regchef.smaland@yccsweden.se

West:
Ionut “Iron” Vezeteu
Mobil: 0723-50 78 89
regchef.west@yccsweden.se
East:
Michael Ohlin
Mobil: 0703-47 43 56
regchef.east@yccsweden.se
Värmland/Örebro:
Sussie ”Pocahontas” W Jensen
Mobil: 0707-49 99 94
regchef.vo@yccsweden.se

KONTAKTER

S w e de n

Kansliet:
Yamaha Custom Club Sweden
Lilla Ågränd 3, 703 64 Örebro
Tel: 0706-19 97 98
kansli@yccsweden.se

YCC:s Klubbtidning
Redaktör:
Kjell Jonsson
Strö Hyllingsund 27
531 98 Lidköping
Mobil: 0705-88 68 27
redax@yccsweden.se

Tryck:
Ljungbergs Tryckeri AB
Box 100, 264 22 Klippan
Åbytorpsvägen 12, 264 39 Klippan
Tel: 0435-293 44

Webbmaster:
Vakant
bo.lindblom@yccsweden.se

Produktion:
Lena Mårtensson
Mobil: 070-339 41 43

MANUSSTOPP NÄSTA TIDNING:
1 DECEMBER 2017
UTGIVNING: JANUARI 2018

Medlemsavgiften är 250:- för enskild medlem och 450:- för familj.
Skall vara betald senast 31/12 2017

Mitt:
Lennart Norling
Mobil: 0702-70 58 84
regchef.mitt@yccsweden.se

Betalas på BG 5506-3937
ange namn och medlemsnummer på inbetalningen.
Vid utebliven betalning stängs inloggning på hemsidan ner maj-juni.
Kontot raderas sedan vid årsskiftet.

Norr:
Stefan Larsson
Mobil: 0705-56 45 37
regchef.norr@yccsweden.se
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20 år

Er president
Clas Blomberg

I våras tog jag hojen och var med på några regioners medlemsmöten,
jag började på hemmaplan med East möte men sedan kom den riktiga

Kassör:
Gunilla Johansson
0702-53 96 37
kassor@yccsweden.se
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Tack för ordet denna gång och vi syns snart på vägarna mina vänner.
Och grattis till YCC som fyller 20 år!

A C UST

Vi kör ett samarbete med V-Max klubben i år och vi står bredvid varandra.
En naturlig sak tyckte jag och deras ordförande eftersom vi representerar
Yamaha märket och vi båda klubbar är delvis sponsrade av våra montrar. Vi har
även diskuterat ett närmare samarbete nästa säsong vad det gäller körningar,

Vi har 20-års jubileum för klubben vilket är väldigt hedervärt. Vi ska försöka
hitta på något bra sätt att uppmärksamma det på, har ni några förslag är
det bara att höra av er. Vi har tagit fram ett nytt årsmärke för er som varit
medlemmar i 20 år, dessa kommer att delas ut av Kansliet precis som 15-års
märket.

AH

Klädkollektionen kommer också att skickas runt bland regionerna under
våren på medlemsmötena så att ni får tillfälle att se och prova den.

Förhoppningsvis är vi nu klara med städningen av hemsidans register för
nyhetsbrev och att utskicken fungerar. Vi hade 1500 namn i registret och vi
är 800 medlemmar så det var en hel del att gå igenom vilket har tagit sin
tid. Men se till att ni har rätt e-post hos kansliet för det är den vi jämför med
till nyhetsbreven. Det finns fortfarande medlemmar som inte angett någon
e-post och ni missar all information som skickas ut.

utmaningen. West medlemsmöte 9 april och Hallands medlemsmöte 10
april. Det blev över 100 mil på hojen den helgen i nästan alla väderslag, regn
& hagel på vägen ner och sol på vägen hem med avslutande mörkerkörning
i nollgradigt. Men en perfekt start på säsongen med en ordentlig genomkörare och att få träffa så många trevliga medlemmar. Det är det som gör att
uppdraget som President känns väldigt stimulerande. Jag ska göra om den
resan nu i vår och vi får se vilka regioner som jag har möjlighet att besöka.
Jag tycker att det är väldigt intressant och viktigt att komma ut och besöka
regionerna så att vi kan diskutera just era lokala regionsfrågor.
Vi har haft lite omorganisation ute i regionerna och jag vill passa på att hälsa
dom nya regioncheferna välkomna. Vi har Ionut ”Iron”Vezeteu som har
tagit över i West och i South har vi Per ”Buchman” Nilsson. Jag vill passa på
att tacka Roland och Jörgen för det jobb som dom gjort i sina regioner. Jag
vill även göra en liten efterlysning på Road Captains i de flesta regioner. Vi
behöver medlemmar som kan ta några körningar under säsongen och leda
dom så att vi håller igång våra aktiviteter i regionerna. Är ni intresserade men
lite osäkra på vad som krävs kontakta er regionchef för en liten utbildning,
det är kul när man väl kommit igång att leda ett gäng bikers. Resmålen kan
vara till något bra fik eller så tar man med sig termos och bullar och då sätter
bara fantasin gränser för vart man kan åka, vi har ett otroligt vackert land
som bara väntar på oss.

1996 - 2

Så har vi klarat av både julmat och nyårsfirande, kanske har spännet på
bältet fått flyttas ut ett hål. Man vad gör
det, vi ska ju inte klämma ner oss i något
korvskinn och grensla någon uppskrämd
sporthoj. Vi ska sitta bekvämt på våra underbara customhojar i bekväma kläder och våga klämma en öl och äta gott – ja
som vi bikers brukar göra.

dom är också drabbade av den neråtgående trend som varit.
Jag var på Star-Riders årsmöte i höstas och vi bestämde att vi också ska bjuda
in varandra när vi har körningar och aktiviteter. Detta är något som gjorts i liten
tappning tidigare men nu har vi kontaktpersoner i båda lägren som kommer att
hålla koll på de körningar som blir under säsongen. Vissa regioner har samarbete med andra klubbar och det är bra för vi är likasinnade som vill åka hoj och
då är det positivt om vi hittar klubbar som är intresserade av ett samarbete.

CL
OM U B

Presidentens
ord på vägen

Nya medlemmar anmäler sig via hemsidan:
www.yccsweden.se/medlemsansokan
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YAMAHA CENTER som blev Yamaha Store som blev Yamaha Center igen
TEXT & FOTO: CLAS BLOMBERG – PRESIDENT YCC
Åke Jonsson är en svensk motocrossförare som tillhörde den absoluta världstoppen på 1960- och 1970-talet. Åke startade Racing Sport Aros AB 1978 och har
servat och sålt motorcyklar samt tillbehör i Västerås.

Den här berättelsen börjar år 2007 med Christian Sagström som har varit medlem i YCC sedan 2011. Han
har kört MC sedan han var sexton år och vid trettio-års
ålder började han med Enduro på fritiden. Christian är
en återkommande kund hos Åke och just denna gång
är han inne i butiken med en kompis för att köpa varsin
125:a till sina grabbar. Eftersom det skulle köpas två
stycken hojar tyckte de att dom borde få ett bättre pris.
Åke kontrade då med att de kunde få köpa hela butiken
om dom ville, kanske inte riktigt det svar man förväntar
sig. Det som började som ett skämt övergick med tiden
till att bli en tanke som började att gro hos både Christian och kompisen. Till slut görs en ordentlig affärsplan
upp, men under resans gång bestämde sig kompisen för
att hoppa på ett annat jobb som han blev erbjuden. Kvar
stod Christian själv och han kunde inte släppa tanken på
att lämna IT-sektorn som han verkat i många år till att
ta steget och bli egen företagare. Efter många turer med
både banker och Åke gjordes en affär i slutet av 2007.
Christian köper själv rörelsen men väljer att hyra fastigheten av Åke eftersom dom inte kan enas om värdet av
den.
Nu börjar resan som egen företagare och två anställda
blir kvar i butiken. Christian börjar med att ha öppet på
luncher och lördagar, inget semesterstängt blir det heller
för att kunna serva kunderna. Nu fanns det ett behov av
en extra avställd och 2009 börjar Kristoffer Legebro att
jobba på lördagar. Efter ett år börjar Kristoffer på heltid
men driven som han är ville han vara mer än anställd
och eftersom Christian kände att han behövde en kompanjon var steget inte långt borta. 2010 blir Kristoffer
delägare i butiken och dom har tillsammans arbetat upp
butiken till att bli väldigt erkänd bland alla MC-åkare i
hela Mälardalen. Jag har till och med träffat en man som
åker från Norge för att serva sin hoj hos grabbarna, det
är ett ganska bra erkännande tycker jag. Mannen ifråga
startar väldigt tidigt på morgonen för att under eftermiddagen åter börja sin färd till grannlandet.

endast säljer marina produkter är man ett Marin Store
och väljer man att sälja bara motorcyklar är man ett
Yamaha Store. 2008 blir Aros Racing ett Yamaha Store
men Christian ser till att ha kvar rättigheterna att kunna
bli ett Yamaha Center igen. Företaget går bra och ökar
försäljningen per år, crosshojar ökar från 30 – 40 stycken
till 100 stycken, fyrhjulingar ökar från 10 stycken till
100 stycken och landsvägshojar ökar från 20 stycken till
100 stycken per år. Grabbarna får igång en stor trogen
kundkrets.
Hyresavtalet med Åke löpte på tre-års avtal och ett friköp av fastigheten kunde man aldrig enas om eftersom
värderingen dom emellan skilde väldigt mycket. Christian och Kristoffer har hela tiden trott på att vara kvar på
den östra delen av Västerås trotts att IKEA flyttade till
det större köpcentret på väster. Många kunder kommer
från Stockholm och det är väldigt enkelt att nå butiken
från den första avfarten. Dom började leta andra lokaler
att antingen hyra eller köpa men när dom började räkna
på att köpa en tomt och bygga en egen fastighet såg dom
att det inte skulle bli så mycket dyrare. Dom hittade en
perfekt tomt på anda sidan motorvägen - längst in på
Signalistgatan som vetter mot den gamla Stockholmsvägen. Här har dom en väldigt stor yta för parkering
och eventuell utbyggnad. Den nya lokalen är på 1400

kvadratmeter mot den
gamla som var på 700 kvadratmeter och hade väldigt
liten tomtyta. Dom har tre
stycken portar som varje har
en serviceplats för motorcyklar och en stor port för
att kunna serva båtar. När
man pratar med verkstadskillarna ser dom ljust på
framtiden i de nya lokalerna
eftersom deras arbeten blir
mycket lättare med de stora
ytorna. Med denna satsning
kommer dom att åter bli ett
Yamaha Center.
Christian och Kristoffer har
i många år varit den största
sponsorn till YCC förutom
Yamaha Motor Scandinavia.

Aros Racing var ett Yamaha Center men kort efter att
Christian köpt företaget ändrar Yamaha Scandinavia
koncepten för handlarna. Om man vill vara ett Yamaha
Center måste man sälja alla Yamaha produkter, om man
4 YAMAHA CUSTOM CLUB 1 - 2017
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ÅRSMÖTE YCC 25 – 27 AUGUSTI 2017
Vi kommer att hålla årsmötet på Vadstena Camping som har en
fantastisk strand och härliga turistattraktioner och fenomenala hojvägar i
omgivningarna.
Priset för träffen är 600 kr och då ingår middag fredag, frukost & middag
lördag, frukost söndag. Gratis kaffe & te finns under hela träffen.
Träfftröja kommer att kosta 150 kr/st.
Bokning av boende (stuga eller husvagn) startar 1 februari med en kod
som kommer ut på hemsidan 1 februari kl. 14:00. Ingen bokning godtas
innan dess. Ni kommer att boka direkt till Vadstena Camping och ni
betalar boendet direkt till Vadstena Camping. Ni som tältar behöver inte
boka hos Vadstena Camping eftersom tältning ingår i träffavgiften.
Inbetalning av träffavgift sker till vårt årsmöteskonto BG 166 – 4994
eller Swish 123 298 04 49. Ni anger medlemsnummer, antal deltagare,
storlek på träfftröja. EXEMPEL: 0123, 2 pers, M och XL.
Vi kommer att ha vårt ordinarie Årsmöte på lördag 26/8 kl. 10:00.
Fullständigt träffprogram kommer på hemsidan under våren.
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KROATIEN 2016
DAG 1. 8 JULI
Här är vi Örjan Seppo Eilert och Nettan
Vår resa började vid Ok tappen i Kållered klockan 16.00
Färden gick till Ystad där vi körde på färjan till Polen.
Solen sken på oss fram till Ängelholm sen började det
regna så vi var lagom våta när vi kom fram. Men väl på
båten fick vi lite mat och öl nu skall vi sova för i morgon
börjar resan mot Kroatien.

DAG 3. 10 JULI
Åkte vi från Polen klockan 09.30 och 22°C varmt färden
gick åter igen genom små samhällen. För att sammanfatta Polen så är dom flesta vägar fina husen håller på att
rustas upp. Men fattigdomen lyser igenom. Men att turista där är billigt, och bra service efter ca 13-15 mil kom
vi in i Tyskland. Där åkte vi bara några mil för att sedan
köra över gränsen till Tjeckien. Då var det 32 g varmt
vi snurrade runt ett tag i Prag för att hitta ett boende.
Hamnade till slut på en camping i en villavagn.
Det var vi och en massa Danskar där. Campen låg en bit
utanför Prag men snabbtåget gick alldeles utanför. Det
var bara att hoppa på tio minuter senare var man mitt i
centrum.

DAG 2. 9 JULI
06.30 körde vi av båten och in i Swinoujscie. Turen gick
på småvägar och igenom små samhällen. Körde lite fel
ibland då det var vägarbete och inga skyltar.
Efter ca 20 mil kom vi på en väldigt go väg ny asfalt Goa
kurvor, men ca var tredje km så kom en liten by på kanske 6 till 8 hus, där var vägen precis som förr, kullersten
och ca 1,5 meter bred. Mellan byarna så var vägen ny, så
vi undrade om det är byn som skall stå för vägen som
går igenom? Vilket dom förmodligen inte har råd med.
Till slut hittade vi ett hotell, Villa Kolus där vi fick go
middag och öl.
Skall bli skönt att få sova i en go säng, för på båten blev
det inte mycket sömn.
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DAG 4. 11 JULI
Denna dag gick vi i gamla
stan i Prag vilket består av
gamla och utsmyckade fina
hus torn och broar. Broar
mycket utsmyckade hus och
torn.
Månget museum fanns det,
choklad, terror, vax museum
och många andra ämnen.
Värmen håller i sig 34 grader
det blev många stopp vid
pubar .
I kväll blir det inte så sent för i
morgon fortsätter vår färd.

DAG 5. 12 JULI
Temperatur för dagen 23g
lite molnigt perfekt väder för
Mc Resan går vidare ner till
Hansastaden Crecky Komlov i
Tjeckien.
Där övernattade vi i ett gammalt hus från 1700-talet.
Det är helt otroligt så många
vackra gamla städer det finns
i Europa.
DAG 6. 13 JULI
Vi drar vidare till Österrike
Goa vägar allt flyter på, det är
så vackert i detta land. Där ser
man inte en massa skit efter
vägarna, som man tyvärr gör
här hemma. Allt är välansat
rent och snyggt. Efter ca 15
mil börjar det regna och som det vräkte ner ibland körde
vi bara i 30-40 km. Men till slut kom vi in i Österrike,
precis när vi kom till Klagenfurt kom en mindre tromb,
fick ta skydd under en viadukt till och med bilarna stod
still. Men efter lite körande hit o dit så fick vi tag i hotellrum, torra kläder lite mat och en o annan pilsner så var
vi på banan igen.

WWW.YCCSWEDEN.SE

DAG 7. 14 JULI
Klagenfurt heter staden, och som i alla dessa städer så
finns det en del som är gammal. Jag och Eilert gick dit
hamnade på en marknad där var det full rulle, vid några
stånd sålde dom vin ett glas eller en hel flaska vilket man
ville ha. Där hade det samlats mycket folk alla pratade,
tjoade och skrattade. Synd att vi inte kan ha sådana
marknader i Sverige.
Klagenfurt är en väldigt fin stad och gammal.
Örjan och Seppo åkte iväg på en tur runt sjön Wörthersee sen upp till Borgen Hochosterwitz. Borgen låg på
toppen av ett berg det var serpentinväg ända upp till
toppen. Man kunde inte köra hela vägen dit, utan man
fick gå sista biten upp till toppen. Så det blev en lång och
brant promenad för Örjan o Seppo.

WWW.YCCSWEDEN.SE

DAG 8. 15 JULI
Ut på fina kurviga vägar, det är inte ofta man kommer
på en raksträcka med Örjan som körledare, det är Nice.
Högt uppe på en alptopp i Slovenien hittade vi ett BB
ställe för bikers det var skyltat med motorcyklar överallt.
Där stannade vi för att ta en fika.
Sen fortsatte ner till en staden Bled en liten societet stad,
mitt i sjön låg en liten Ö med en enda byggnad på och
det var kyrkan. Allt var omringat av berg fruktansvärt
vackert ställe.
Nu hade vi 16 mil kvar till
Kroatien. Färden gick på
ytterligare krokiga vägar,
Gps-en lurade in oss på en
grusväg och efter ett tag kom
vi fram till ett vägarbete,
gubbarna undrade var vi var
för några idioter som kom
den vägen. Det visade sig, att
hade vi kört rak fram från
början så hade vi kört på den
vägen som vi kom upp på nu.
Men det är lite av tjusningen
att inte veta riktigt vart vi
skall.
Till slut kom vi fram, fick tag på en lägenhet med gångavstånd till centrum och havet. Nu stannar vi ett tag här.
1 - 2017 YAMAHA CUSTOM CLUB 9

DAG 9. 16 JULI
Utforskade gamla stan i Porec, som vanligt mycket fint
att se god mat och öl. På kvällen när vi satt och åt kom
skolans orkester och marscherade igenom stan med
trummor och blåsinstrument det var häftigt. Det är festival i staden och flera uppträdande. Avslutade med en
drink vid hamnen kl. 00.00.

DAG 10. 17 JULI
En riktig slappadag, låg vid havet hela dagen och badade,
det var helt underbart.

DAG 11. 18 JULI
Tog en tur till Jama
grottorna in i grottan
gick nerför ca 60 meter.
En vacker upplevelse,
kollade även på ett
traktor museum som
låg mitt emot till Eilerts
stor glädja. På vägen
därifrån svängde vi in
på Lord of Grill, Där
en god lunch intogs.
Kvällen avslutades som
vanligt inne i Porec.
DAG 12. 19 JULI
Seppo och Örjan åkte iväg och tvättade sina motorcyklar. Och kollade upp var Yamaha center låg.
Eilert och jag gick ner till havet och slappade. Senare på
dagen gjorde Örjan o Seppo oss sällskap.
10 YAMAHA CUSTOM CLUB 1 - 2017

DAG 16. 23 JULI
Via några pass, Passo Staulanza, Zoldo Alto, Selva Di
Cadore. Kom vi till Arraba, där kände vi igen oss kollade
runt lite i stan. Tog kort på vårt gamla boende, sedan
drog vi vidare över Passo Pordoi landade i en skidort
Alba- Penia. Där tog vi in på Hotel Fedaia. Var ute och
käkade tog en öl sen var det nattinatti.

DAG 13. 20 JULI
Tog en tur ner till Rovinj, en
hamn stad längre ner efter
kusten. Mycket vackert, dagen
gick på fina vägar, men det var
så varmt, ca 33-35°C. Så Örjan
fick se till att jag och Eilert
kom hem, vi inte orkade mer.
Sen fortsatte Seppo o Örjan att
utforska kusten.
Eilert och jag gick och la oss i
ett svalt rum.

DAG 17. 24 JULI
Nu var det dax för
Passo Stelvio, iväg vi
for. Tog en pizza vid
Madonna de campido,
sedan hamnade vi på
Passo de Gavia, som i
mitt tycke var fruktansvärt. Vägen var
så smal att när man
mötte en bil så var
det precis så man fick
plats. Vägen i sig själv
var under all kritik.
Man kan förstå varför
det står en skylt längst
upp Med orden. ”I Did
Passo De Gavia”.
Men sen kom Passo
Stelvia, där var bra
väglag, det är ett långt
pass 27 torrenter vilket är 180° kurvor Där emellan var
det vanliga svängar. Uppe på passet är det full rulle,
korvgubbar, restauranger och prytellaffärer. Men vilken
vy helt oslagbar snön låg kvar längst upp. Efter att vi fått
i oss lite mat, sedan bar det av nerför. I sluter på passet hittade vi ett boende. ”Pension Tucket”, nu skall här
sovas gott. Blev väl ca 15-20 mil, men de var jobbiga. I
morgon bär det av till Schweiz.

DAG 14. 21 JULI
Örjan o Seppo hade dagen
innan hittat en fin bad strand,
så vi packar ner badkläder på
hojarna och iväg. Där låg vi
och plaskade hela dagen.
Avslutade sista kvällen i
Kroatien på en restaurang vid
namn ABA. Där hade vi varit 2
gånger tidigare men ej fått något bord, väldigt populärt. Nu
hade vi beställt bord, det var
det värt, god mat och mysigt
ställe.
DAG 15. 22 JULI
Packade hojarna tackade vårt
värdpar, ett mysigt gammalt
par.
Så från Kroatien via kustvägen in till Slovenien vidare
till Trieste i Italien. Nu var
det 35grader varmt. Vet inte
hur mycket vatten som rann
genom strupen.
Fram på eftermiddagen kom
vi till Dolomiterna och fick
övernatta i Longarone en liten
alpby. På Hotell Posta, ett hotell som såg ut som det gjorde
på 70-talet.

DAG18. 25 JULI
Denna dag satt vi på hojarna i ca 10 tim, ett fikastopp
i St. Anton annars var det bara bensin påfyllning. Det
började med att vi tog oss ner sista biten på Stelvio
Så in i Österrike vidare till Schweiz, där bar det uppför
på jättefina o goa vägar, genom små samhällen. När vi
kom över bergen så öppnade sig en stor och fin stad
Sankt Gallen. När man åker genom dessa länder så
känns det som man åkeri in i sagoböcker så fantastisk
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är miljön. Färden
gick vidare ner
till Bodensjön,
till Konstanz. Där
skulle vi sova över
tänkte vi, men där
var det något jippo
och inga hotellrum
fanns. Så det var
bara att åka vidare
till nästa stad som
blev Stockarch.
DAG 19. 26 JULI
Färden gick vidare i Tyskland genom Schwarzwald.
I Heidelberg blev det
fullkomligt kaos. massor av
vägarbeten, omläggningar
och annan skit. Efter mycket
svett o rödljus kom vi till
Manheim, där ligger vi i
natt. Imorgon fortsätter vi.
DAG 20. 27 JULI
Då åkte mot Mains på småvägar med vinodlingar i alla
sluttningar. Jäms med Rhendalen upp till Koblenz. Vi
övernattade i Bad Iburg
Nu har vi 32 mil kvar till Kiel.
DAG 21. 28 JULI
Startade tidigt på morgonen
körde delvis på Autobahn
samt småvägar.
Vi skulle till Kiel, Seppo skulle till Köpenhamn så han
vek av mot Puttgarden.
Vi andra fortsatte mot Kiel, väl däruppe fanns det inga
biljetter kvar till färjan. Vi skulle inte få någon förrän om
14 dagar. Så det var bara att åka ner till Puttgarden. Där
fick vi vänta någon timme på att komma med färjan.
Sen körde vi rätt igenom Danmark till Helsingör.
När vi kom över till Helsingborg så tycke vi att ”det var
inte så långt hem” så vi kör på.
Den dagen blev väldigt lång vi körde 92 mil.
Sammanlagt körde vi 457 mil genom Europa.
Hälsningar från oss
Örjan, Seppo, Eilert och Nettan
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HEMLIGA RESAN 17-18 september 2016
TEXT & FOTO: ÅSA OLSSON
Packade av väskorna och boade in oss i våra rum. Vars
ett glas vin till mig och min mamma och en öl till käre
far sedan var festen igång. Satt ute i solen och njöt.
Mycket goda skratt och många roliga historier. På kvällen käkade vi en god middag och bara hade det bra.
Senare på kvällen när de flesta hade gått och lagt sig så
fick vi besök av en liten mus. Thore försökte locka fram
den men den vågade inte komma fram något mer.

Blev en tidig start på dagen, klockan 07.45 for vi iväg hemifrån. Jag och några andra YCC:are möttes upp på macken som ligger i Hyllinge. Jag var lite nervös eftersom det var min första kortege körning men när vi väl kom iväg så kändes det bra.
Körde upp till Stoby utanför Hässleholm. En efter en rullade det in fler och fler
YCC:are. Totalt var vi 29 motorcyklar.

När alla var på plats höll Buchman ett förmaningstal till
oss. Det är herr Buchman med fru som anordnar Hemliga resan.
Jag fick köra som nummer 2 eftersom jag övningskör,
var superhäftigt när man tittade i sidospeglarna och
såg 27 stycken motorcyklar bakom sig. Helt obeskrivlig
känsla.
Det var mycket spekulationer om vart vi skulle. Ska
han köra upp eller neråt? Kommer det att regna eller vi
kommer att klara oss? Vädret hade vi tur med, det var en
jättefin dag med mycket solsken, varmt och gott. Och det
blev neråt i Skåne.
Vi körde på jättefina vägar igenom bondgårdar, hästar och
ponnys i deras hagar. Förbi åkrar med majs, idisslande kor
i hagar. Genom små byar med gulliga små hus. Lummiga
trädgårdar. Skogar med träd med skiftande löv. Och en
och en annan kurva. Skåne är väldigt vackert.

Stort tack Per Buchman för en trevlig tur. Även tack till
er andra som var med på Hemliga resan.
På återseende
Körde mot Häckeberga naturreservat. Upp till slottet
körde vi igenom en ”dålig allé”. När vi körde igenom
Häckeberga fick jag en riktigt Halleluja upplevelse.
Jag och min motorcykel var ett med naturen. Var rena
meditationen för själen. Utsikten över skogen, träden
som börjat skifta färg och kurvig väg. Rockarp, Janstorp,
Stenberget och slutligen kom vi fram till vårt slutmål
som var Blentarp.

3-5
FEBRUARI

Sedan 2006

36
TIMMAR!

Stockholms stora motorhelg 26 – 29 januari
I januari 2017 kommer Stockholms Motor Weekend tillbaka för andra gången till
Stockholmsmässan. MC Mässan går då parallellt med Bilar som jobbar och med Stockholm
Lifestyle Motor Show.
Med tre mässor samtidigt är Stockholm Motor Weekend en komplett mötesplats för alla biloch motorintresserade. Mässorna bjuder på nyheter på två, tre och fyra hjul blandat med
aktiviteter, provkörningar, uppträdanden och seminarier. Bilar som jobbar är mässan för alla
som har bilen som arbetskamrat. Här hittar besökaren lätta transportbilar, rätt inredning för
rätt ändamål och all tänkbar utrustning och tillbehör. Dessutom utlovas ett digert
seminarieprogram för ny och fördjupad kunskap.

I Rolsberga stannade vi för
ett lunchstopp. När vi kom
fram så hade proppen gått
vilket gjorde att maten dröjde
lite. Det gjorde inte oss
något. Några började med
efterrätten istället.
Och så fick vi prata av oss
lite. När maten väl kom så
smakade den mycket gott.
Mätta och belåtna hoppade vi upp på motorcyklarna igen. Hurva, Äspinge,
Löberöd, Harlösa, Silvåkra,
i Veberöd stannade vi igen
för en bensträckare och vissa
passade på att tanka.
12 YAMAHA CUSTOM CLUB 1 - 2017
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Vi körde igenom: Grantinge, Attarp, Ignaberga, Lommarp, Nävlinge, Rickarum, Häglinge och Sösdala.
I Sösdala stannade vi och tog en bensträckare.
Körde vidare genom Norra
Rörum, Hallaröd, Munkarp,
Ormanäs, Stehag, Kungshult,
Östra Strö.

På morgonen åt vi en god frukost innan vi körde hemåt.
Stora kramen till alla innan vi skiljdes åt. Vi fortsatte
på hemliga-resan-temat även på hemresan. Blev en
härlig tur från Blentarp förbi Skarhults slott. Pausade i
Ljungbyhed med en räkmacka på kondiset. Sedan for vi
hemåt.

MC-FOLKETS KARAOKE SOFFHÄNG MUSIKQUIZ MODEVISNING
LÄR DIG BLANDA DRINKAR AV EN VÄRLDSMÄSTARE KOLLA IN
BRYGGAN ELLER MASKINRUMMET PÅ SKUTAN NATTSHOW DISCO PROGRAMMET UPPDATERAS LÖPANDE
Boka och läs mer på: www.svmc.se/hoj-x • Pris från 590:Boka direkt på: www.tallinksilja.se/sv/hoj-x
eller ring 08-666 33 33, uppge Hoj-X

På MC mässan kan besökarna inte bara njuta av nya motorcyklar, scootrar och mopeder
utan även en rad andra fritidsfordon som snöskotrar, ATV:s, powerbikes, Quads och
vattenskotrar. Dessutom blir det både praktiska och spännande tillbehör och mc-kläder i
mängder. Till Stockholm Lifestyle Motor Show kommer de stora biltillverkarna och visar upp
de senaste bilmodellerna.
PRISER
Vuxen, vid köp i kassan på mässan 180 kr
Vuxen, förköp webben 160 kr
Barn/ungdom 7–14 år 50 kr
Familj (2 vuxna och max 3 barn) 390 kr
Grupper om minst 10 vuxna som betalar tillsammans 150 kr/person
OBS! torsdag och fredag fri entré för alla som är 18 år eller yngre.
Spar tid & pengar - köp din biljett i förväg! Biljetten ger även fri entré till Stockholm Lifestyle
Motor Show och Bilar som jobbar. Boka-tidigt-priset gäller till och med onsdagen den 25
januari.
https://ticket.stockholmsmassan.se/mcmassan
ÖPPETTIDER
Torsdag 26 jan kl. 10.00-20.00
Fredag 27 jan kl. 10.00-20.00
Lördag 28 jan kl. 09.00-19.00
Söndag 29 jan kl. 10.00-17.00
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WENDINS HEMLIGA RESA 2015 & 2016
TEXT & FOTO: MATS WENDIN YCC MITT
Tanken med min körning är att åka på fina vägar i Norra Uppland. Och på Hållnäshalvön och i Roslagen finns det massor av sådana. 2015 var tanken att köra från
Gävle till Öregrund, men någon dag innan läser jag i tidningen att det är roslagsloppet där just den lördagen.

ÅRETS SISTA LÅNGTUR

Invitation til 20 års
Klubhus Jubilæums Træf
hos...>>>>>>

TEXT & FOTO: ETHEL

Træffet er:
D. 3/8 > 6/8 – 2017
Hyggen starter Torsdag
når Du kommer.

Det var lite tveksamt om det skulle bli någon tur
denna sköna söndag. Det var fint väder hemma
i Mörarp men enligt SMHI så skulle det regna
massor i Kivik.

Live Band Fredag.
Lotteri Lørdag.
Pokaler til de flotteste MC’er i flere kategorier.
Mulighed for fælles Bustur dkk. 50,- lørdag til……!
Massere af Hygge, god Mad og Drikke :-)

Finns nog inte en enda ledig stol i hela stan på
något matställe. Färden går på slingrande vägar
genom den norra delen av Uppland, efter någon
timme kommer vi till Forsmarksbruk. Å där var
det ju också fullt med folk i och kring det gamla
bruket. Raggarbils träff, fanns också mc, lastbilar och knallar. Så det blev en god lunch och en
runda bland alla dollargrin.

Yamaha Custom Club Denmark
Krogenlundvej 4
3540 Lynge

Gratis: Frugt/Kaffe/Te/Popkorn.
Det vil være muligt at købe sandwich.

Pris: DKK. 200,- Pr. dag = 1 x Aftensmad, 1 x Morgenmad.
Giv besked: hvilke dage du/I kommer.
Tilmelding: Senest d. 23/7 meget gerne før, TAK 
Jan Janell Janell@yccs.dk Tlf. +45 23366968 www.yccs.dk

ROLIG HISTORIA
Två killar hade varit på en fest och fått lite för mycket i
sig. När de lämnade festen tog de bilen, då de visste att
det var mörkt och inga bilar brukade köra i dessa kvarter. När de närmade sig en rondell fick den ene en ide.
– Har du testat att backa i en rondell?
– Nää. Aldrig.. men vågar vi det?
– Självklart. Det finns ju inte en bil inom synhåll.
De hann backa genom halva rondellen när en bil dök
upp och brakade rätt in i bakänden på deras bil. Föraren
klev ur bilen, ringde ett nummer från sin mobil medan
killarna satt i sin bil och vågade inte göra någonting.
Polisen anlände till platsen och började förhöra föraren
som killarna såg genom backspegeln blev mer och mer
arg. Snart kom en polis fram till dem och knackade på
rutan, varav den ene av killarna vevade ner.
– Är ni oskadda? frågade polisen.
– Ja, det är vi.
– Bra. Då kan ni köra vidare. Vi ska ta in herrn här för
drogkontroll. Han påstår att ni backat in i hans bil i
rondellen! Haha, så dumt!

2016 DÅ ÅKTE VI TILL ÖREGRUND

Jag, Regchefen i Mitt Leno samt en långväga
gäst från Norr Peter Bergström. Start i Gävle vidare till Karlholmsbruk och en bensträckare vid
Västlands gamla kyrkogård. Vidare till Skärplinge, Valnäs, Vavd, Ängskär Forsmark och sen
ner till Öregrund. Där vi åt strömmingsflundra
som sig bör på ostkusten. Nästa år kommer det
att bli en ny resa mot okänt mål.
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Hm ska jag gå upp eller bli kvar i sängen. Det är ju kul och
köra mc så jag gick upp och satte fart, jag hade ju lovat
barnbarnet Ella och åka med om det blev en tur. Jag tog
bilen och hämtade Ella och så hem och byltade på henne.
Samling på Caltex macken och där var redan några
hurtbullar. Vi satte fart mot Kivik på de sedvanliga små
vägarna. Ett första stopp hos Hardys i Höör för att möta
upp en malmöbo, Nu var vi 11 personer och 9 hojar.
Regnet mötte vi vid Svensköp och det var lite onödigt att
det skulle vara där.
Ju närmare Kivik vi kom desto mer regnade det. När vi
kom till Kivik så hällregnade det. Det var helt omöjligt
och ta av hjälmen för då hade jag blivit blött i håret. Ett
snabbt foto av tavlan som är hur fin som helst. 12 olika
äpplesorter, 35 000 äpple, 50 000 spik och så vägde den
3 ton. Motivet var Äpplet, odlaren och traktorn.
En sen lunch blev det på Kiviks pizzeria och när vi kom
in där så kom servitören fram med moppen och torkade
golvet för det blev väldigt blöt efter oss.
Jag, Åsa och Ella körde raka vägen hem från Kivik eftersom vi var så himla blöta och jag skulle jobba på natten.
Så skönt det var att komma hem och få av sig allt det våta
och starta en brasa så vi kunde värma oss.
De andra, tuffa gänget fortsatte sin runda med små vägar
mot Farmen och tog en fika. Som en ursäkt så bjöd
Ronnie på den berömda toscakaka eftersom han lurade
ut kamraterna på en grusväg där det fanns en låst bom
så de fick vända om.
Oavsett regn så är det en
härlig känsla och sitta på
sin motorcykel och köra
dit näsan pekar, lukta på
alla lukter som kommer.
Speciellt när man kör
genom bondgårdarna.
Det var en fin tripp vi
hade, som vi kommer att
plocka fram nu i vinter
när hojen står inbäddad i
garaget med täcke på sig.
Tack till Ronnie som ledsagade oss till tavlan och
till alla de andra som var
med på denna våta tur.
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YCC-INTERNATIONELLA TRÄFFEN 2016
TEXT & FOTO: BILLY WALTHER 1750 / OLA ANDERSSON 1752
Efter lite diskussion med Billy Walther från Vallentuna utanför Stockholm så kom
vi överrens om att vi tillsammans skulle åka på den Internationella träffen i Västervik. Billy startade på lördagen den 11/6 från Vallentuna och åkte till mig i Västerås
där han övernattade.

På söndagen så startade vi Bild 1 resan från Västerås och planeringen var
att vi skulle åka via Eskilstuna - Vingåker - Askersund och avsluta resan
med nattuppehåll i Karlsborg på vandrarhem.
Det blev en rast i Vingåker Bild 2 och 2–1 med kaffe och bulle innan vi
åkte vidare mot Askersund.
Mellan Vingåker och Askersund så hamnade vi på grusväg Bild 3 och
detta var nog inte så lyckat... Det gick inte så fort för mig att köra, så Billy
fick snällt även han ta det lugnt. Men vi tog oss fram i alla fall, det blev ca
9 km på grus och oljelampan den började att lysa för oss båda på grund
av dålig kylning, vi fick stanna och rasta lite, men vad gjorde det, snart var
det bara att fortsätta igen mot Askersund.
När vi kom fram så blev det en glass i hamnen.
Det var mycket folk i rörelse, som solade och
tog en glass eller två, även en del hojåkare Bild
4 passade på att ta en rast. Sen bar det av mot
vandrarhemmet i Karlsborg, Bild 5 där vi installerade oss för att sedan åka in till Centrum
för en bit mat. Ja vad säger man om maten på
en Pizzeria i Karlsborg (Don Tomaso) … Jo,
mättande ja, gott nja (fläskfilé, potatisgratäng
med bearnaisesås), Bild 6 men vi har ätit sämre
2-1
tidigare - kommer bara inte ihåg var och när.
Måndagen startade vi efter en enkel medhavd frukost och sedvanliga tackandet till
personalen på vandrarhemmet, som även
fick agera fotografer for vi från Karlsborg. För
dagens etapp var det planerade målet Växjö
Vandrarhem Everdal och resan den gick över
Jönköping. Efter Jönköping så passerade vi ett
3
samhälle som heter Hok, (ja samhället heter så
men mera känt är Hooks herrgård / golfklubb
6
3 km tidigare), där i Hok blev det rast och en
mat uppehåll. Därefter fortsatte vi mot Växjö,
framme så stannade vi till vid Flying Eagle där
vi handlade lite till oss. Sen blev det kväller på
vandrarhemmet i Växjö. Bild 7 Senare så va det
dags för lite i magen igen, denna gången blev
det räkmacka och the på Rummet.
Vi startade från Växjö för att åka sista biten
mot Västervik och YCC-Internationella. På vägen mot Västervik så blev det även ett mindre
stopp på vägen för att vattna buskarna lite. När
vi kom till Målilla med ca 9 mil kvar så blev det
lunch vid Grill-Stugan. Där åt vi lite korv med
16 YAMAHA CUSTOM CLUB 1 - 2017
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mos med mera innan vi åkte vidare.
Vi anlände till Västervik runt KL:
13:30 och vi fick vänta på vår stuga,
den var inte klar, den skulle bli klar
till ca 15:00. Så det fick bli en ny glass
att sitta och läska sig med. Bild 8
Nå väl vi fick vår bokade stuga som
vi installerade oss i. Stugans 6 platser
fördelade på 3 sovrum varav 2 på
övervåningen, som man nådde vi
en Brant trappa Bild 9 och ett stort
8
Kök / allrum på nedervåningen.
Det var bra, så detta skulle nog bli
en trevlig vistelse. Vi visste att vi skulle få en besökare till i stugan, han kommer från Polen och heter
Janusz Wujkowski (åkte på en äldre Virago). Bild 10
Han skulle komma först till torsdagen medans vi ju
anlände redan på tisdagen.
Under vår resa ner, så hade vi även kontakt med
Arnold Nyström, en YCC medlem som bor i Habo
och tydligen skulle tälta men vädret gjorde att det var
en så lysande ide. Vi beslutade att Arnold skulle nog
få plats i vår stuga med, så Ola sa att han kunde dela
rum med honom - inte skulle han behöva tälta. Det
va’ en pratsjuk människa denne Arnold, Hörselskadad som jag är (Billy) men jag fick skavsår i öronen i
alla fall…. Skämt åsido, Arnold va och är fortfarande
en kul prick.

11
4

5
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Sen rullade det bara på med YCC:are som
drällde in på Lysingebadets Camping i
Västervik, engelsmän, tyskar, finnar, norrmän, holländare, svenskar osv. Bild 11
I stora Möteslokalen där åt vi mat, drack
pilsner samt dansade efter bästa förmåga.
Ja maten den ska vi inte kommentera
mera än att den va starkt kryddad.
Även Årsmötet hölls i denna lokalen
under lördagen, Bild 12, 13, 14, 15 som
tyvärr drog ut på tiden då det skulle va en
Ride Out med dom som ville, Gästerna
fick åka innan vi blev klara med mötet som mot slutet
blev lite Ettrigt då försäljningen av YCC släpet debatterades, Nåja nog om detta.
Söndagen avslutades för vår del att vi åkte hemåt, Ola tog
vägen över Linköping (skulle hälsa på Dottern) för vidare
färd till Västerås och jag för min del tog stora vägen mot
Stockholm. Slut kommentar. Tack alla som vi träffade och
hade trevligt med i / På YCC träffen i Västervik.
Resten är historia…Lev väl & kör försiktigt.

2
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Banderollen skulle upp högt på fasaden – bra team work!

Den ensamma färden ner till Västervik med lite överlastning!

Uppstart efter en paus under vår Ride-out.
Priset i tävlingen.

Väl framme var det bara att parkera bland hojarna vid stugorna.

Dagen ägnades till att provköra rundan vi skulle köra under vår Ride-out.

Ride-out med 50 st hojar och deltagare från 11 länder – mäktigt!

Kvällen innan allt kör igång hade vi en gemensam grillkväll.

Vinnaren av tävlingen Best Bike – Kevin Hoyte President UK.

På kvällen sattes alla i arbete med att häfta ihop programbladen, dom sista
programmen hade någon sida upp & ner – vi skyller på trötthet…
Möte
alla Presidenter
och CLUB
Internationella
kontakter – jag håller kameran
18 med
YAMAHA
CUSTOM
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som vanligt.

Hojparkeringen snyggt inramad och enWWW.YCCSWEDEN.SE
del gäster har anlänt.

Plaketten
med vinnaren och motorcykel.
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Hej, välkommen till REGION SOUTH
Hej alla i YCC South!
När denna tidning kommer ut är jag inte längre er regchef. Per ”Buchman”
Nilsson har tagit över sedan 2016-11-19, önskar han lycka till.
Under säsongen har vi haft våra sedvanliga vecko-och söndagskörningar.
Bl.a. hade vi Ronnies Danmarkstur med 15-talet deltagare, Pers frukostkörning, som slutade i regn och åska, annars toppen med stort deltagande. På
Pers hemliga resa hamnade vi Blentarps vandrarhem. Alla tyckte det var
trevligt, god mat och härlig stämning på kvällen. Alkotesten hade jag med
mig, ingen behövde vänta på att köra hem dagen efter. 32 deltagare vilket
var toppen. Christer Holst ordnade 2 turer till Kåseberga, där kunde det
dock vara fler deltagare, kommer säkert fler nästa år. Vi hade en del andra
träffar under vinterhalvåret med bowling, boule och ”turan” samtliga med
mycket bra uppslutning. Ett stort TACK till Per, Kenny och Ethel för deras
arrangemang.
NV hade pizzaträffar på Milano, Ättekulla, en gång i månaden, SV varje
söndag på Möllegården Åkarp och No hade ficka-träffar i Hässleholm och
Kristianstad en gång i månaden. Samtliga träffar återkommer under kommande säsong, titta under aktiviteter på vår hemsida.
Detsamma gäller även för våra körningar. När denna tidning kommer ut
har vi redan haft boule träffen i Malmö, det var den 4 dec. Den 4 Mars har
vi Ethels ”tura”, info kommer. Tiden som regchef har varit med blandade
känslor i mina ögon och säkert i andras också.
Tycker att medlemmar kan komma in med fler förslag på aktiviteter. Två
förslag kom in under min tid och det var från Per om förslag till Prostatakortege och det gjorde vi tillsammans med LilleMats Mc i Hässleholm och den
inbringade 43 000 kr till Prostataföreningen.
Detta år avslutade vi med medlemsmöte och avslutningsfest/julfest på
Hanksville Farm, 25 deltagare på mötet 20-talet på festen. Det serverades
dansk fläskstek med tillbehör, vi hade julklappsspel fick kosta max. 50 kr.
Detta efter förslag från Christina Olofsson.
Till sist vill jag tacka för tiden som regchef.
Önskar er alla en god fortsättning på det nya året.
Jörgen Persson
F.d. regchef South Nygammal regchef i South

MUSTASCHKORTEGE 2016-06-11
Lördagen den 11/6 började fantastiskt, strålande sol
från en klarblå himmel, efter frukost och tidningsläsning var det dags att köra till Tydingesjöns Mc Café,
vi skall ju köra en kortege för prostatacancerföreningen, och vi var en av arrangörerna.

Idén till kortegen fick jag i augusti 2015 när jag var och tittade
när rosa kortegen med enbart tjejer anlände till Kristianstad.
Tanken som jag fick var, varför kan vi inte köra för prostatacancerföreningen. Tog kontakt med Lille Mats mck i Hässleholm
och dom var intresserade av att hjälpa till. Planeringen kom
igång efter årsskiftet då kontakt togs med Pro Vitae (patientföreningen för prostatacancerföreningen) HessleCity (cityföreningen i Hässleholm), Sven på Tydingesjöns Mc Café och
polisen. Nu undrar ni säkert varför polisen kontaktades, man
måste ha tillstånd för att använda kommunalmark för arrangemang och då är det polisen som handlägger ärendet. Och sedan
behövde vi även deras hjälp på kortegedagen.
Hela våren gick till att fixa inför kortegen, annonser i lokaltidningarna, fika vid slutmålet, varselvästar, trafikvakter m.m.
HessleCity åtog sej att fixa annonser i lokal tidningarna, två fik
i Hässleholm bjöd deltagarna, mot kaffebiljett på kaffe & bulle,
vi fick 125 varselvästar med mustaschtryck från ett antal olika
företag
I startavgiften på 100 Skr ingick då väst, fika i Hässleholm och
en blå mustachpinn.
Så kom då den 11/6 vi hade bestämt att det var samling från
9.30 på Tydingesjön och avfärd 11.30. Onekligen var man något
nervös när jag körde iväg, skulle det bli kanon eller kalkon, det
var ju både student avslutning och Sweden rock den dagen.
Redan innan samlingen började det att komma hojåkare, och
ju närmare avfärd vi kom ju fler hoj kom det. I väntan på avfärd
var det mingel med sillamacka eller målning av mustasch för

dom som ville. Hustrun hade inköpt Blå mascara som hon gladeligen målade mustascher med, vilket var mycket uppskattat.
Polisen anlände med tre MC-poliser som skulle hjälpa till att
stoppa trafik i utsatta korsningar så kortegen kom fram utan
stopp. Efter info från mej, polisen, där dom lovade att ställa upp
årligen om vi fortsatte med kortegen och Pro Vitae var det dags
för uppsittning.
När jag körde fram för uppställning så hade jag/vi noll koll på
hur många det var som skulle köra med, buden var många allt
från 150 till 300. Sven som driver Tydingesjönscamping hade
det ärofyllda uppdraget att starta kortegen, prick 11.30 blåste
han i tutan och kortegen startade med en polis först en i mitten
och en i slutet. Kortegevägen gick via Knislinge, Gumlösa, Vinslöv, Ingberga, Hässleholm ca 4 mil. När vi anlände till torget i
Hässleholm var det nästa folktomt, men när det började mullra
mellan husen kom dom fram och ställde frågor och tittade på
alla hojar som stod parkerade runt torget. Efter att deltagarna
fikat på något av de två fik som bjöd på kaffe & bulle, och minglat lite till så for var och en hem. Vi var ca 200 hojar som körde i
kortegen och vi samlade in ca 43 000 Skr som gick oavkortat till
prostatacancerföreningen.
Kan bara konstatera att det är en mäktig upplevelse att köra en
så stor kortege oavsett om man kör först eller i mitten eller sist.
Nästa år gör vi om detta men då lägger vi det en vecka tidigare
den 3/6 2017, så slipper vi skolavslutningar, Sweden rock och
kanske något annat.
Vill samtidigt uppmana de regioner som vill och kan att arrangera korteger i samarbete med lokala mc-klubbar för prostatacancerföreningen. Kan vi göra det samma dag i hela landet och
göra det till vår grej kan det bli riktigt stort.
Gå gärna in på prostatacancerföreningens hemsida och läs mer
om vart pengarna går m.m.

Tack alla ni som hjälpte till
Per ”Buchman” Nilsson
YCC South

Regionchef
Per ”Buchman” Nilsson
Tele: 0451-161 87
Mobil: 0706-80 84 57
E-post: regchef.south@yccsweden.se
Skåne NV
Ronnie Lejon
Mobil: 0706-63 04 90
E-post: ronnielejon@hotmail.com

Den 19/11 2016 blev jag åter utsedd av medlemmarna i South till ny regchef då Jörgen valt att kliva
av som regchef. De flesta minns mej kanske både från
årsmötet i Degeberga och från Tånga Hed 2015.
Vem är jag då, jag har varit medlemmar sedan 2001, under åren så har jag
haft diverse olika uppdrag i klubben, såsom styrelseledamot under många
år, kontaktman har jag varit sedan 2003 tror jag, och även regchef i South
2007–2009.
När inte arbete, familj och barnbarn vill ha uppmärksamhet så tar jag en tur
på min wild stare och spolar hjärnan.
Per ”Buchman” Nilsson
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KONTAKTER REGION SOUTH

Skåne SV
Kenny Baech
Mobil: 0705-54 97 85
E-post: Kenny.baech@gmail.com
Christer Holst
Mobil: 0707–44 23 30
E-post: christer.holst@yccsweden.se
Andreas Hedblom
Mobil: 0708-12 97 97
E-post: andreas.hedblom@yccsweden.se
Blekinge
Sivert Rosander
Mobil: 0709-78 74 29
E-post: sivert.rosander@tele2.se

WWW.YCCSWEDEN.SE

WWW.YCCSWEDEN.SE

1 - 2017 YAMAHA CUSTOM CLUB 21

Hej, välkommen till REGION SMÅLAND

Hej, välkommen till REGION WEST

Regionchefens ord

Hej på Er alla!

I skrivande stund börjar vintern nalkas med
stormsteg, och det innebär att nu är det färdig kört
för denna säsong, men snart få vi börja köra hoj
igen. Många av er sliter säkert i garaget över vintern
för att putsa och feja på era hojar, nya delar skall på
plats så den är körklar när det blir dags.

Från början vill jag tacka er för att jag
fick äran att vara den nya Regionchefen här i West och för all support från
medlemmars och Kontaktmäns sida!
Ska göra mitt bästa för att träffa alla
Kontaktmän i West och planera det
som behövs.
Det har varit ett upp och ned år, med
mer eller mindre resor för dem flesta,
men nu måste vi fokusera på framtiden och förhoppningsvis lära oss från
det förflutna, få in nya medlemmar och behålla dom gamla.
Som det ser ut har vintern blivit kortare och det är inte långt kvar till våren.
För en del av oss fortsätter hoj åkningen, för de andra vilar hästarna.
Det nya året börjar fint med MC mässan i Stockholm och där vill jag träffa
många av er, YCC:are.
Jag ser fram emot HojRock, Hanksville Farm, 20 Års Jubileum i Lynge samt
Internationella Träffar, den hemliga resan som är min favorit och flera nya
aktiviteter. Vi i West kämpar för en rolig sommar med mycket nöje och
många mil framför oss. Samtidigt hoppas jag på fler aktiviteter under
vintern, där vi kan planera och ha det gott.
Mycket viktigt är att ni engagerar er, besök klubbens butik och glöm aldrig
att det är vi som avgör klubbens framtid! Håll alltid koll på kommande
aktiviteterna på våran sida.
Jag tar alltid emot hjälp från er medlemmar/kontaktmän och hoppas på att
varje Kontaktman i West kommer skapa aktiviteter som vi kan åka till, träffas
och ha roligt.

Vad har hänt i regionen under året: Vi har haft våra onsdagskörningar där
vi kör en runda och hittar någonstans att ta en fika.
Hemliga resan tillsammans med Örebroarna gick till Habo camping, tack till
Arnold och Sussi som hade gjort ett bra upplägg.
Årsmötet och Internationella i Västervik var det många som deltog i, själv
kunde jag tyvärr inte vara med p.g.a. sjukdom. Men när man ser bilder från
träffen där många hade tagit chans att minnas tillbaka till hippietiden så
förstår man att ni hade roligt.
Lynge träffen i Danmark är ett måste och vi var några som var där, en liten
lagom träff med deltagare från Danmark, Sverige, Tyskland m.m.
Under vinterperioden händer inte så mycket i YCC-Småland men vi har ändå
våra fikaträffar och pizzakväll. Titta under aktiviteter på Smålandssidan om
det dyker upp något som passar. Aktiviteter tillsammans är ju det bästa, då
kan man träffa andra med samma intresse. Så har du någon idé om någon
aktivitet, gå in på hemsidan och lägg upp det på Smålandsregionen eller
meddela mig så löser jag det.
Vi behöver få kontakt med dig som skulle vara intresserad av att bli kontaktperson, speciellt du som bor i östra delen av Småland tex. Kalmar, Öland,
Västervik m.m. hör av dig till reg. chefen.
När ni är ute och kör eller gör annat som ni vill dela med er till medlemmarna i YCC, ta massor av bilder och skriv en liten berättelse och skicka till
YCC-tidningen eller lägg upp det på hemsidan alltid roligt att se vad ni
håller på med.
Det är många medlemmar som försvinner från YCC men det tillkommer
också en del vilket är roligt att se. Ni som är nya medlemmar skall var
hjärtligt välkomna till klubben och jag hoppas att vi kommer att ses ute på
vägarna eller på någon av alla träffar som finns att välja på.
Vi i YCC-styrelsen planerar som bäst för årsmötet i augusti-17 som skall vara
i Vadstena. Hoppas ni anmäler er till detta för det är ju höjdpunkten på året.
Ha det bra där ute så hörs vi.
Kennerth Johansson
Regionchef Småland

Ha ett härligt år mina vänner och kör fint!
Med vänlig hälsning Iron

Regionchef West
Ionut Vezeteu
Tel: 0723 507 889
Kontaktman Göteborg
Bijan Eghlima
Tel: 0707-46 33 74
Kontaktman Nol
Fred Manninger
Tel: 0706-64 28 15
Kontaktman Olsfors
Jan Erik Tämgård
Tel: 0706-82 29 45
Kontaktman Skara
Kent Jornefelt
Tel: 0706-52 95 75
Kontaktman Borås/ Ulricehamn
Lennart Andersson
Tel: 0706-50 01 43
Kontaktman Lindome
Lennart Bengtsson
Tel: 070-28 62 61

KONTAKTER REGION SMÅLAND

Kontaktman Bohuslän/Ljungskile
Magnus Wingård
Tele: 0702-66 12 06

Regionchef
Kennerth Johansson
Mobil: 0733-87 00 58
E-post: regchef.smaland@yccsweden.se

Kontaktman Kungsbacka
Mats Lindén
Tel: 031-322 70 45

Kontaktman Jönköping
Arnold Nyström
Mobil: 0703-71 25 60
E-post: arnold@habojuridik.se

Kontaktman/Planering West
Leif Larsson
Tele: 0735-46 99 66
E-post: leif.larsson@yccsweden.se

Kontaktman Växjö
Torbjörn ”Tobbe” Karlsson
Mobil: 0706-40 57 95
E-post: kapten_torbjorn@hotmail.com

Webbmaster
Ulf Rasmusson
Tel: 0706-63 50 50
ulf.rasmusson@yccsweden.se

Kontaktman Växjö
Magnus Söderström
Mobil: 0706-29 14 52
E-post: magnusodenstrom73@gmail
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KONTAKTER REGION WEST
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Fotogalleri West
Kjell Jonsson
Tele: 0705-88 68 27
E-post: kjell@virago.se
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Hej, välkommen till REGION HALLAND

Hej alla mc vänner!
Nu är ännu en säsong avslutad.
2016 började i Halland med Laga rallyt den 30/4.
Det var totalt 11 från YCC som körde detta mc rally
med det var vi näst största klubb. Trots att vädret varit dåligt hela veckan
innan men på lördagen var det fint. Rallyt hade många roliga stationer och
bra frågor. Vi var ganska många från YCC som vann priser p.g.a. att vi hade
svarat rätt på frågorna och varit duktiga på de praktiska proven.
Nästa evenemang var Perstorps mc klubbs rally den 14/5 även kallat lille
Nils rally. Även här var vi ganska många från YCC. Rallyt gick på många fina
vägar även en bit grusväg men det gick bra det också. Även här var vi från
YCC duktiga och vann en hel del priser.
Det stora under denna sommarn var ju internationella träffen i Västervik. Vi
var ett antal Hallänningar på plats och jag tycker det blev en fantastisk träff.
Bra anläggning och mycket trevliga människor. Det som kanske inte var så
bra var väl maten sista kvällen. Den var ju ganska kryddstark men de andra
kvällarna var det ju ok.
Minst ett besök vid Tydingesjöns camping är ju ett måste varje år. I år var
vi ett antal som samlades på Preem i Våxtorp för avfärd mot Tydingesjön.
När folk började anlända öppnade himmeln sig regnet vräkte ned. Men
efter en halvtimme slutade regnet och vi fick besked om att solen lyste
vid Tydingesjön så vi åkte och vädret höll sig ganska bra. Där var inte jätte
många motorcyklar denna kvällen ca 500. När där är som mest kan där vara
uppemot 1000 motorcyklar. Jag kan rekommendera ett besök där.
Nu får vi börja se framåt mot nästa sommar och nya körningar och träffar.
Ser fram mot årsmötet i Vadstena tror det kan bli lika bra som årets och
troligen bättre mat.
Sedan får vi hoppas att vi kan lyckas att höja medlems antalet igen. Vi har ju
sedan 2011 bara minskat och är nästan hälften så många medlemmar nu
som 2011.
Men vi får lägga manken till alla och försöka fixa fler medlemmar. Vi har ju
alla kompisar som kör motorcykel och som vi kanske kan få med i klubben.

KONTAKTER REGION HALLAND

Det viktigaste är att vi har roligt när vi träffas oavsett vad vi gör om det är
mc körning på sommarn eller våra vinter aktiviteter. Har vi inte det så kan vi
aldrig locka nya medlemmar.

Regionchef
Lars Fritzon
Tel: 0430-307 04
Mobil: 0730-36 49 57
E-post: larsfritzon@yccsweden.se
E-post: regchef.halland@yccsweden.se

Lars Fritzon
Regionchef Halland.

Varberg
Allan Ekström
Tele: 0340-307 37
Mobil: 0705-63 07 37
E-post: allan45_7@outlook.com
Getinge
Lars Farnestam
Mobil: 0761-88 63 67
E-post: lassekarin1@gmail.com
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Hej, välkommen till REGION VÄRMLAND ÖREBRO

Hej!
Säsongen inleddes enligt tradition
med en Hemlig Resa. Tolv glada
örebroare drog iväg. Efter 25 mil
på snåriga vägar närmade vi oss
Jönköping. In på parkeringen
där fyra smålänningar stod och
väntade. Alla blev glatt överraskade
att se fler YCC:are där, och ännu mer
överraskade när det visade sig att de
väntade på oss!
Vidare på ännu ett antal fina vägar. Till slut kom vi fram till målet – Mikael
Pettersson och Handmade Choppers
En underbar plats vid sjökanten där Smålandspojkarna fixat korvgrillning
och kaffe på bryggan.
Efter några timmar i hans garage där många ville byta upp sig till ett av
Mikaels byggen åkte vi vidare till campingen i Habo där vi grillade och hade
en trevlig kväll tillsammans.

POKER RUN

På plats i Västervik och
Internationella. En härlig helg där vi fick leva
ut våra hippiekänslor!
En bra träff med gamla
och nya bekantskaper,
bra musik och dans.
Våra egna trubadurer
Clintan och Hasse
lirade på torsdagen

Men, jag hittade en ny bästis
som var god att vila på.

Här sitter vi samlade på YCC-Campen under MC-Dagarna i
Västervik. Och har även med oss en Trubadur Kenth Clintan
Jensen. Det var trevligt på våra samlingar.

KONTAKTER VÄRMLAND ÖREBRO
Ett event som numera är ett stående inslag på våren är Poker
Run. En regnig morgon gjorde oss lite oroliga men fram på
förmiddagen sken det upp.
Ca 20 mil på natursköna vägar där fem stationer finns. Varje
station har fika/korv/hamburgare och naturligtvis dragning av
spelkort för bästa pokerhanden.
Staffan och Christel från East var med och hjälpte till med
korvförsäljningen.
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Regionchef
Sussie ”Pocahontas” Jensen
Mobil: 0707-49 99 94
E-post: sussieycc@hotmail.com

En av sommarens
många onsdagskörningar gick till
Ånnaboda. Där
grillade vi korv
och slogs med alla
tusentals knott.
WWW.YCCSWEDEN.SE

Kontaktpersoner Örebro
Reino Persson
Mobil: 0706-57 16 60
E-post: reino.persson@yccsweden.se.
Tina Bergström
Mobil: 0702-66 03 82
E-post: tina_bergstrom@hotmail.com
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Hej, välkommen till REGION EAST
Hej på er alla
hojvänner i
vårt
avlånga land
Jag hoppas att er Mc-säsong
under 2016 har varit bra med
många dagar på fina vägar, att
ni har fått se många intressanta
platser och haft många möten med trevliga människor. Tyvärr så hann jag
inte med så mycket som hade hoppats på grund av olika omständigheter så
i år blev det nog inte mer än knappt 700 mil på cykeln.Nu sitter jag här och
försöker minnas tillbaka på säsongen 2016 och vad som var speciellt och
minnesvärt.
Det är ju oundvikligen så att den internationella träffen som YCC Sverige i
år hade äran att anordna är bland det första som jag kommer att tänka på.
Vi invaderade Lysingsbadet i Västervik med våra mullrande motorcyklar för
några dagars internationellt utbyte. Trots att vädret inte hela tiden var på vår
sida så spelade det ingen roll då vårt goda humör gjorde att vi bar med oss
solskenet inom oss. Det var en träff där vi även genomförde YCC:s årsmöte
och en träff med olika aktiviteter som ride-out, lyfta vält motorcykel, samt
en del andra aktiviteter. Sedan även en fest med flower power-tema. Man
fick återse personer man lärt känna förra året på den Internationella träffen i
England och man fick även förmånen att knyta nya berikande vänskapsband.
Man kan säga att inför träffen i Västervik var det en hel del planerande och en
hel del jobb. I slutänden var det ändå värt det framför allt då man fick en hel
del positiv respons av våra gäster och i det stora hela tycker jag att träffen var
lyckad. Men 2016 bestod ju av så mycket mer än träffen i Västervik.
NÅGRA SOM JAG DELTOG I VAR:
1:a Maj-kortege i Norrköping. En del hade startat på morgonen från
Stockholm sedan via Nyköping där fler anslöt sedan vidare till Norrköping där
vi körde kortegen för att därefter äta en bit mat gemensamt innan hemfärd.
Sörmlandsrundan en riktigt trevlig tur leddes av Stefan och Anna Ström i år
med avslutning och grillning hemma hos Tomas och Gunilla i Oxelösund.
Lynge en gemytlig traditionsrik träff hos våra vänner i YCC Danmark, kan
varmt rekommenderas.
Sedan hann jag med ytterligare några rundor Griprallyt, Östgötarundan, Hojrock, Hemliga resan, Handelsbodskortegen och några fler.
Så som ni ser finns det en del saker att vara med på i vårt distrikt. Utöver de
aktiviteter som vi i East anordnar så tillkommer alla aktiviteter i de andra regionerna. Så vill man kan man nog få kalendern full i princip hela sommaren.
Ett stort tack till alla som var med på våra olika körningar och träffar. Jag
hoppas att vi ses säsongen 2017 igen och hoppas att även att några fler kan
komma för ju fler vi är ju roligare blir det ju.
En bra start på 2017 kan ju vara Mc-mässan som i år är i Stockholm den
26–29 januari och ett besök i vår monter. Så kanske vi kan börja det nya året
genom att ses där.
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Sedan kommer snart våren och vi får ta hand om våra 2-hjulade kamrater
som nu står i en välförtjänt vintervila. Där väntar dom kanske lika förväntansfulla som vi på att vi ska lyfta på täcket och ta med dom ut på den första
turen i vårsolen.
Den 25–27 augusti är det dags för YCC:s årsmöte. Det är beslutat att årsmötet 2017 kommer att gå av stapeln i Vadstena.
Detta innebär att det är vi i East som har fått äran att stå som arrangörer
av denna begivenhet. Givetvis är det viktigt att så många som möjligt av
medlemmarna kommer då det är ett av de tillfällen som man kan vara med
och påverka verksamheten genom att utnyttja sin rösträtt. Då Vadstena med
omnejd har mycket att erbjuda besökaren kan jag varmt rekommendera att
passa på tillfället att ta några extra dagar ledigt i samband med årsmötet.
Några exempel på vad Vadstena och dess närhet kan erbjuda är;
Vadstena slott från 1500-talet, Vadstena kloster, Motormuseet i Motala,
Flyvapenmuseet i Linköping, Bergs slussar med Göta kanal och slusstrappan,
onsdagskvällar med mc och bilträff utanför Vadstena slott och mycket mera.
Jag måste tacka alla som är med i East arbetsgrupp för det arbete som alla
lägger ner. Trots att många har mycket på agendan förutom sina ordinarie
jobb ska man ha tid att ta hand om hem och familj. Utöver detta ska man
ägna tid åt arbetsgruppens uppgifter. Det krävs eldsjälar för att orka med detta och det tycker jag mig se när jag möter arbetsgruppen. Vi har haft några
möten där vi försöker att summera året som varit och planera kommande
möten och träffar. Vartefter vi kan bestämma datum på våra kommande
aktiviteter, kommer dessa att hamna på hemsidan så håll utkik där.
Förutom planering för våra ordinarie träffar så kommer stort fokus behöva
läggas på kommande årsmöte. Men det är ett arbete som vi ser fram emot
då det är ett roligt event som vi ska se till att det blir lyckat.
Arbetsgruppen ska kunna arbeta för medlemmarna och i möjligaste mån
försöka ta tillvara på idéer och önskningar som framkommer. Allt är kanske
inte genomförbart men för att veta vad alla vill så har jag har precis startat en
”förslags/idé-låda” där kan man kan skicka in funderingar, frågor, förslag och
idéer om t.ex. körningar och aktiviteter som man har och då speciellt riktat till
arbetsgruppen.
Det kan gälla vad som helst, högt som lågt och då framför allt gällande East.
Jag lovar att vi kommer att titta på allt som kommer in och svara efter bästa
förmåga. Om vi sedan kan genomföra något av förslagen så är jag mer än
glad över detta.
Men nu är det ju så här, det spelar inte någon roll hur många idéer som framkommer, om vi genomför idén och ingen dyker upp på aktiviteterna så blir
resultatet att ingen vill eller orkar lägga ner tid och engagemang. Resultatet
blir att vi får Så en liten uppmaning till alla försök att vara med på minst en
helst fler aktiviteter. Det är ju så att ju fler vi blir desto roligare får vi.
Adressen till arbetsgruppen som man använder sig av är:
arbetsgrupp.ycceast@gmail.com
Jag skulle vilja avsluta med en liten solskenshistoria om internationella träffen i Västervik, en person och många märkliga tillfälligheter.
Historien tar sin början när Anna och Stefan Ström (East) fick ett mail från
Kevin Hoyte, Chairman för VSOC i England. Han undrade om de kunde fixa
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en likadan pläd (med motiv av svenska flaggan) som
han hade fått av oss som en liten gåva för den hjälp han
bistod oss med inför resan till internationella träffen i
England. Han ville ha den som present till en tjej som
hade sin födelsedag mitt under träffen.
Träffen hade knappt hunnit starta när jag fick ett brådskande telefonsamtal från Jörgen Persson (Regionchef
South). Han sa att det var en tjej från England, Fiona
Baudains, som hade fått fel på sin motorcykel dryga
milen innan hon kom fram till oss i Västervik.
Vi gjorde en akututryckning med hjälp av Magnus
Carlsson (East) som hade bil. Vi kopplade på ett släp och
Magnus kunde hämta henne och bärga hennes motorcykel. När hon kom fram fick jag tillfälle att byta några ord
med henne. Hon uttryckte då sin tacksamhet för att vi
hade hjälpt henne. Det konstaterades dock senare att
hennes cykel var tvungen att fraktas till verkstad då felet
var för stort för att kunna åtgärdas på plats.
Det visade sig senare att denna Fiona var den person
som blev uppkallad på scen för att gratuleras på sin
födelsedag. Alltså samma Fiona som Magnus hade
hämtat och tidigare fixat en pläd med svenska flaggan
på till födelsedagspresent.
När jag några veckor senare besökte min lokala
Mc-handlare/verkstad, Mc-montörerna i Norrköping,
stod en i personalen och pratade engelska med någon
om en trasig Virago som dom precis hade fått klar.
När telefonsamtalet var avslutat kom vi att prata med
varandra. Vi konstaterade då att vi pratade om Fiona och
att det visade sig vara hennes motorcykel som samtalet
handlade om. Jag fick hennes nummer och ringde upp
henne. Gissa om hon blev förvånad när hon fick klart för
sig vem hon pratade med. Hon hade bokat flyg till Sverige för att komma och hämta sin Virago och skulle just
börja leta hur hon skulle ta sig till Norrköping och var hon
skulle övernatta. Det slutade med att jag och Magnus
hämtade henne på flygplatsen. Hon övernattade sedan
hos mig och min familj. Dagen efter skjutsade vi henne
till Mc-montörerna så hon kunde hämta sin motorcykel.
Magnus och jag gjorde sedan sällskap de första 10 milen
på hennes färd hem till England. Ett äventyr i sig då hon
solo-åkte hem (ca.120 mil) på två och en halv dag.
Så man kan konstatera att världen är liten och tillfälligheterna kan ibland vara många.
Ha det gott allesammans därute,
kör försiktigt och krama varandra i trafiken
Michael Ohlin

KONTAKTER REGION EAST
Kontaktpersoner East
Regionchef
Michael Ohlin
0703-47 43 56
regchef.east@yccsweden.se
Vice Regionchef
Stefan Ström
0702-56 09 35
stefan.strom@yccsweden.se
Sekreterare
Bengt Carlsson
0766-41 14 77
bengt.carlsson@yccsweden.se
Medlems/register-frågor
Gunilla Johansson
kassor@yccsweden.se
Arbetsgruppen East
arbetsgrupp.ycceast@gmail.com
Områdesansvarig Stockholms län
Bo Lindblom
0723-32 15 05
bo.lindblom@yccsweden.se
Områdesansvarig Uppsala län
Tomas Holmberg
0705-36 81 86
tomas.holmberg@yccsweden.se
Områdesansvarig Södermanlands län
Stefan Ström
0702-56 09 35
stefan.strom@yccsweden.se
Områdesansvarig Västmanlands län
Ronny Bejefalk
0706-68 49 86
ronny.bejefalk@yccsweden.se
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Kontaktman Stockholm norr
Ann-Christine ”Anki” Lindqvist
0707-90 95 85
kenrunan@hotmail.com
Kontaktman Stockholm södra
Mats Andersson
0703- 78 93 20
mats.andersson@yccsweden.se
Kontaktman Nynäshamn
Jonas Lundsten
0708-57 55 21
jonaslundsten@hotmail.se
Kontaktman Uppsala
Tommy ”Towe” Westin
0703-54 16 01
towe@yccsweden.se
Kontaktman Södertälje/Gnesta/Järna
Mikael ”Ludde” Benedicks Lundahl
0707-56 63 36
ludde@yccsweden.se
Kontaktman Katrineholm
Peter Rönnbäck
0708-62 59 77
peter.ronnback@yccsweden.se
Kontaktman Nyköping
Anna Ström
0702- 43 69 79
anna.strom@yccsweden.se
Kontaktman Norrköping
Per ”Pelle” Linerzen
0705-54 19 01
per.linerzen@yccsweden.se
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Hej o Hoj!

december -15. Bra årstid att flytta på då det inte inkräktar på högsäsongen.

Ja nu var det återigen dags att plita
ner några rader till tidningen. Det
är ju ett tag sedan den kom till våra
brevlådor, så det skall bli spännande
och läsa.

Äntligen kom våren -16 och Oj Oj det blev en stor skillnad när jag tog den
första svängen. Hojen blev i mitt tycke slöare och ibland svårt att höra om
den var i gång eller? Men så skönt för mina öron, så det får överväga de hela.

Ja för min del så under säsongen -15
blev det körningar igenom stora delar
av vårt avlånga land från Flakasand
i Norr till Tångahed i Söder. Vi hann
även med att genomföra en vårträff
i regionen som var under en tjurig
och kall helg i Maj platsen var Tyllsnäsudde vid Borlänge, och trots vädret
så var det runt 60 tappra Bikers som dök upp. I regionen för övrigt så har vi
haft körningar och träffar med olika intensiviteter. I regionen så jobbade vi
vidare på att utveckla samarbetet med Vulcan Riders när det gäller körningar.
Samarbetet med nästgårds regioner har varit bra, jag tänker då på vårträffen,
East hemliga resa i samband med Ica träffen i Sandviken och Vaxholms rally.
På höstsidan så inkasserad YCC diplom som största märkesklubb vid hösträffen i Stenö som ligger strax söder om Söderhamn.
Ja så kom hösten och vinter och då brukar ju det bli lite aktiviteter hos oss
hojåkare en putsar och fejar andra bygger eller förändrar annat, för min del
så stod hojen på en plastfabrik för att tillsammans med företaget Forma
Plast i Ockelbo och desss ägare Åke jobba med projektet att bygga om
originalväskor som sitter på xv 1900 med släpvagnsdrag monterat. Eftersom
Åke på företaget är en hojägare så visade han stort intresse för mina idéer
och därigenom startade processen med att utforma formar (”verktyg”) av
en verktygsmakare för att sedan kunna gjuta plastdelar som passade till
väskorna.
Sedan kördes väskorna till Edsby Lack där Pelle tog sig an väskorna för
spackling och lackering. Det visade sig att limmet som hade använts på en
väska till en början med inte var fullgott. Så därför tvättades den ren och ett
nytt lim användes. Trots tvätten så härdade inte limmet nytt lim, slipning och
nytt spackel gjorde så att väskorna blev bra. Sedan så var det ju det med att
få till samma kulör på väskorna som det är på hojens orginallack, vilket Pelle
lyckades med.
Ja nu finns det möjligheter för er hugade spekulanter som har drag på er xv
1900 och vill bygga bort det mellanrum som blir mellan väskor och skärm vi
montage av drag att beställa satsen som består av två delar en för locket och
en för väskan på varje sida. Verkar det intressant så hör av er till mig.

Ja den gångna säsongen har det hunnits med bl.a. en spektakulär vårträff på
Hemsö och de militära logementen nere i berget. Det fick en att minnas om
svunna tider. Sambon Gunilla och jag har hunnit med att ta en semestersväng och campat nere i Motala på Furulid en liten lugn och fin camping som
vi skulle stanna bara något dygn men det blev nära på en vecka. Detta år fick
vi inte till det med ett besök på Flaka vilket var synd med tanke att det var
speciellt detta år då vi hade två medlemmar som ingick i giftermål. GRATTIS
och LYCKA TILL. På Internationella/årsträffen tycker jag att det var spännande
och trevligt att möta bikers från andra länder. Årsträffen/mötet gick ju av stapeln i samma veva. Där tycker jag att det är bra om det kommer synpunkter
på styrelsens arbete men det betyder inte att jag håller med i allt.
Återigen så inkasserade YCC diplom som största representerade märkesklubb
vid Stenöträffen med medlemmar från Norr, Mitt och East.

Hos Edsby Lack för lackering

Hos Forma Plast för gjutning och inprovning

KONTAKTER REGION MITT

Ja nu är det åter lite meka/fixar tid, denna höst/vinter är det nog släpet som
skall få sig en liten lyftning få se vad det kommer att resultera i.

Regionchef
Lennart ”Leno” Norling
Mobil: 0702-70 58 84
E-post: lennart.norling@yccsweden.se

I skrivande stund så väntar regionsträff med julbord. Där vi bland annat
kommer att diskutera kommande vårträff som kommer att gå av stapeln
26–28/5 i Högbo som Ligger ca en mil norr om Sandviken efter den fina
hojvägen 272. Där kommer det att bli tajt och inte så utspritt. Det kommer
att erbjudas vandrahemsplatser och tältning. Vi ber att få återkomma i den
frågan. Men var på er vakt det är begränsat antal bäddar. ”Först till kvarn”
gäller när det är dax för anmälningar.

Gävle
Erik Kernehed
Mobil: 0707-31 12 22
E-post: erik.kernehed@yccsweden.se
Gästrikland
Mats Wedin
Mobil: 0706-97 41 63
E-post: xv750@passagen.se

Jag passar även på att påminna oss alla i region Mitt att till vårens medlemsmöte så skall vi utse en ny regionchef eftersom det blir en ny mandatperiod
från och med årsträffen 2017. Så finns det förslag på kandidater så tar jag
gärna emot dessa eller presentera de på vårträffens medlemsmöte. Eftersom
jag inte kommer att skriva något mer i egenskap av regionchef så vill jag
tacka för förtroendet jag har haft och att det har varit givande och lärorikt att
haft den posten nu i tre år.

Hälsingland
Christer Nordqvist
Mobil: 0705-23 35 37
E-post: christer.nordqvist@hotmail.com
Dalarna
Börje Blixt
Mobil: 0705-89 94 70
E-post: borje.blixt@bredband.net

Med hoj hälsningar
Lennart ”Leno” Norling

Kontaktman/ Webbansvarig
Kenneth ”Limpa” Lindberg
Mobil: 0702-77 59 09
E-post: kenneth.lindberg@live.se
Västernorrland
Peter Kaarle
Mobil: 0705-59 57 79
E-post: peter.kaarle@telia.se

Väl hemma med hojen i garaget så startade nästa förändring på hojen, då
monterade jag bort allt extra så som luft, powercomander och buller för att
montera på allt original igen. Detta gjordes för att min tinnitus inte skulle
förvärras. Väntade med spänning hur det skall utveckla sig till våren.

Jämtland
Ulf Adsten
Mobil: 0703-11 11 20
E-post: ulf.adsten@hotmail.com

Vi passade även på att bli Sandviken bor jag och min sambo Gunilla där vid
Färdigt resultat på plats.
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Lars Pettersson
Mobil: 0703-66 95 04
E-post: britt-p@spray.se
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REGION NORR

TVÅ BRÖLLOP OCH EN RESA

Hej alla i YCC Norr!

TEXT & FOTO: STEFAN & MARINA LARSSON

Läs om mitt reportage på de två kommande sidorna,
Två bröllop och en resa.

Tidigt fredagen den 22/7–16 startar Marina och jag våran resa från Gräsmyr mot
Umeå, för att möta upp Rondellen och Peter. Vid en liten obemannad bensinstation får vi syn på Fred och Roger. Jag stannar och hör mig för om dom inte vill så
följe med oss upp mot Flakasand. Det gör dom gärna.

Trevlig läsning
Stefan Larsson

KONTAKTER REGION NORR
Regionchef
Stefan Larsson
Mobil: 0705-56 45 37
E-post: regchef.norr@yccsweden.se
E-post: stefan.larsson22.250@gmail.com
Kontaktman Blaiken/Storuman
Mikael Bäcklund
Blaiken 127
923 99 Storuman
Mobil: 0702-07 88 06
E-post: janmickeb@gmail.com
Ingela Tanneskog
Blaiken 127
92399 Storuman
Mobil: 0703-85 40 97
E-post: ingela.tanneskog@yccsweden.se
Kontaktman Åsele
Dick Edström
Bragegatan 10
919 31 Åsele
Mobil: 0705-91 04 25
Kontaktman Hörnefors/Umeå
Peter Bergström
Långedsvägen 16
910 20 Hörnefors
Mobil: 0703-31 28 98
E-post: j.peter.bergstrom@gmail.com
Kontaktman Holmsund/Umeå
Tommie ”rondellen” Nylund
913 31 Holmsund
Mobil: 0705-88 95 46
E-post: rondellen.ycc@spray.se
Kontaktman Holmsund/Umeå
Åke ”Akefan” Fängström
Lövholmsviken 133
913 42 Obbola
Mobil: 0703-14 07 15
E-post: ake.fangstrom@gmail.com
Kontaktman Kalix
Kjelle ”Roadrunner” Johansson
Mobil: 0705-94 71 99
E-post: 166johansson@telia.com
Kontaktman Kiruna
Bengt & Rita Björkteg
Dalvägen 38
98143 Kiruna
Mobil: 0706-79 70 78
E-post: ritam_norsve@hotmail.com
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När alla har tankat börjar våran resa på små vägar norrut.
Småvägarnas Konung, Rondellen tar täten. Tätt följd av
Stefan (skrivande), Marina, Fred, Roger och Peter. Vi hinner inte långt från Umeå när vi blir stoppade av polisen
för nykterhets och körkortskontroll.
I Burträsk (västerbottensostens och dom håriga fötternas
rike) stannar vi till för att sträcka på benen. I Piteå stannar
vi, nu är det dags
att tanka. och sen
tar vi E4:an upp
mot Luleå. Väl där
är det dags att fylla
på öl förråden inför
helgens äventyr. I
Råneå stannar vi
hos vår gode vän,
Lelle som bjuder på pasta carbonara (tack ännu en gång
för maten, Lelle).
Väl framme i Flakasand hinner vi knappt kliva av cyklarna innan vi blir ”överfallna” av välkomst kramar och
diverse drycker för att skölja ner resdammet. Här är det
fricamping som gäller i en gles tallskog vid Kalixälvens
strand. Kjelle med flera nordbor har arrangerat med ett fikatält, frukost, lunch mm för två dagar (ett stort HURRA
för Kjelle och hans infödingar).
Lördag morgon var mycket lugnare är
fredag kväll! Efter en god frukost startar
några med att förbereda dagens spektakel. Det byggs en björkportal i tall nere
på en sand udde i viken med utsikt över
den vackra Kalixälven. Vi andra börjar
förberedda oss för dagens äventyr, på olika
sätt! Vi tvättar av oss i den otempererade
Kalixälven. Några kollar om ölen är lika
goda som dagen innan, fast varmare i brist
på kylskåp. Men värst av allt var att två par förlovar sig i
LÖNNDOM på stranden. I efterhand får vi veta att dom
var ”vid sina sinnens fulla bruk” eftersom fotografen
Bengan från Kiruna, hade med sig alkomätaren ner på
stranden innan han tog några bilder och kunde bevittna
förlovningarna. (Jag måste ju nämna vilka som förlovade
sig. Par 1: Lars ”Teddy” och Anita, infödingar. Par 2:
Bengt och Birgitta, sörlänningar).
Vid lunchtid börjar våra släkt och vänner dyka upp. I brist
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på kyrkklockor
startar våra vänner upp sina bågar
för att annonsera
att ett bröllop är
i antågande. Det
blir ett öronbedövande muller och
råmande i lägret.
Allt arbete hos
arrangörerna av
Flakasand Rock
och Blues Festival
stannar upp och
dom samlas vid
staketet som skiljer
oss från festplatsen för att se vad
som står på. När
”kyrk ringningen”
upphör samlas
alla utom Marina
och jag nere på
stranden. När vi ser att dom är på plats börjar vi att gå ner
mot stranden och den stundande borgliga vigseln. Själva
vigseln går lugnt tillväga i det underbara vädret. Efteråt
blir det ett puss och kram
kalas av omätliga mått. Under kvällen är vi mycket på
själva fest området där flera
artister underhåller oss och
tillresta festivalgäster in på
småtimmarna.
En vecka senare styr vi åter
cyklarna norrut, nu med Kalix som första anhalt. Vi är
nämligen bjudna på Lars och Anitas bröllop.
På morgonen måndagen den 1 augusti samlas vi utanför
Kjelles hus. Det är Lars, Marina och jag som kört in till
Kalix från Båtskärsnäs. Berit har sovit över hos Kjelle
eftersom hon kommit upp från Ö-vik dagen innan. Kjelle
tar täten när vi börjar vår resa mot Lofoten med en första
övernattning hos Bengt i hans stuga utanför Kiruna. I Tärendö möts vi av en brons staty föreställande ortens stora
dotter, Charlotte Kalla. Det ska erkännas att var svårt att
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känna igen henne, men vi tog det på skidorna och orten.
Väl uppe i Kiruna möter Bengan upp och tar med oss ut
till hans stuga. Efter mat och bastu är det lätt att somna
på kvällen. (Bengt och Rita, tack ännu en gång för mat,
husrum och bastu).
Morgonen där på fortsätter vi norrut på E10:an. Med en
underbar utsikt över Torneträsk stannar vi i Abisko på
Aurora för mat och en sista tankning i Sverige innan vi
kör över till Norge. I Riksgränsen berättar Teddy att han
ska tillbaka hit för att jobba, för det byggs både hotell
och fritidshus på
bergssluttningarna.
Priserna på dessa inrättningar påminner
om Umeå = skyhöga.
I Norge slingrar vägen
ner mot Narvik och
Atlanten. I Bjerkvik
stannar vi för en välbehövlig fika.
Våran stuga är belägen i Evenskjer, vid brofästet över till
Lofoten med en magisk utsikt över sundet. Dagen där på
åker vi till Harstad. Där besöker vi en artilleripjäs kal�lad Adolf Kanonen som ingick i Atlantvallen högt belägen
på ett berg. För oss pojkar blir det en intressant guidad
tur (flickorna var inte lika entusiastiska) in i berget under
pjäsen. Där bodde och levde tyskarna under kriget och
senare norrmännen när dom tog över efter freden. Uppe
på berget vid själva pjäsen upptäcker Teddy och jag att
norrmännen har tagit det här med mygg på ett större allvar än hemma i Sverige! Vi har nämligen hittat en svensk
tillverkad luftvärns kanon som vi gladeligen äntrar.
Väl nere i Harstad
och ett besök på
Vinmonopolet är
det lätt att förstå
varför norrmännen åker till Sverige och Systemet.
Dagen därpå dyker Bengan upp. Det var meningen att
han skulle följa med från Kiruna för två dagar sen men då
han kände sig lite krasslig valde han att stanna hemma.
Men nu hade han klivit upp före tuppen och kört från
Kiruna upp till oss, ett skutt på drygt 30 mil. Den här
gången styr vi mot Svolvaer för att besöka en HD träff. Att
köra i Norge har sina sidor. Vägarna är smala och krokiga
med bergväggen på ena sidan och havet på den andra.
Och att köra två km fågelvägen kan mycket väl bli 10 km
då vikarna/fjordarna är djupa, men häftigt är det. I en av
dom mindre fjordarna lättar en havsörn precis framför
Kjelle som ligger först. Den glider på utbredda vingar ut
över vattnet helt obekymrad om oss. Då jag ligger sist
ser jag hur den flyger först ut mot havet men viker sen in
mot land igen. Och för ett ögonblick tror jag att den skall
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flyga över Kjelle en gång till, men den träar utom synhåll.
Antagligen för att få bättre utsikt över vattnet. Vägen tar
oss in i ett sagolandskap med höga berg, djupa dalar och
små älvar som flyter längs med vägen. Den tar oss även
genom flera tunnlar som går igenom bergen eller under
havet på vår resa mot Svolvaer. Väl i Svolvaer parkerar
vi cyklarna och går in på träffområdet som är vackert
beläget mellan några hotell i hamnområdet. Efter lunchen
föreslår Bengan att vi skall åka ut till en liten fiskeby som
han känner till. På väg ut till byn hamnar vi på en ännu
mindre väg. På dom kala klipporna mellan vägen och havet står det flera tält med bara några meter till havet. Det
visade sig att det är bergsklättrare som bor i dom, för på
andra sidan vägen stupar bergväggen 100–200 meter rak
ner. Med en noggrannare titt så ser vi att det var fullt med
folk på väg upp eller ner för väggen. I Henningsvaer får
jag några av resans vackraste bilder när vi befinner oss vid
byns fiskindustri. På väg tillbaka blir vi stoppade vid bron
som leder ut till ön, där lyckas jag fånga hela sällskapet på
bild med bågar och allt i det under bara vädret. Bengan,
Kjelle, Berit, Teddy och Marina.

Fredagen den 5 augusti måste Marina och jag lämna
sällskapet och Lofoten. För Marina ska vara på jobbet på
måndag. På färjan mellan Lödingen och Bognes summerar vi resan till Lofoten och är överens om att det
skulle vara kul att komma tillbaka. Men då ta med tälten
så att man blir lite friare med övernattningarna. Resan
längs med E6:an ner mot Mo I Rana går odramatiskt över
fjäll och genom mörklagda tunnlar. I Hemavan ringer vi
morsan och hör om vi kan sova över i Boksjön hos henne.
Hon blir givetvis jätteglad när hon hör att vi är på väg. På
lördag hotar SMHI med regn ju närmare Umeå vi kommer. I Storuman är det regnkläder på. Sen ömsom strilar
det eller spöregnar med jämna mellanrum. Det finns även
långa sträckor med torrt väglag. I Lycksele ringer vi hem
till Jessica med familj, som tagit hand om våra djur under
veckan som vi har varit borta. Vi ber henne att göra upp
eld i bastun och ställa några öl i kylen. För nu har vi 13
mil kvar och räknar med ca 10 i regn och frusna är vi redan. Väl hemma i Gräsmyr är bastun varm, ölen kall och
det står mat på bordet. Plus att vi får ett varmt ”välkommen hem” av hundar och barnbarn.
I bastun och vid middagsbordet börjar vi planera 2017:s
hoj semester. På Lofoten har vi och Teddy pratat om Västervik och Hojrock, så vi får se vart det bär av. Men södra
Sverige ligger bra till.
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2006 var ett märkligt år för YCC, jag återkommer till varför.
Text och bilder från Advetsträffen i Norr -05. Samt en berättelse av
Ingemar från Skåne och hans resa till Internationella träffen i Northampton -05 samt aktiviteter och händelser.
Detta var min första Internationella träff och den var händelserik och
inte lik någon av dom efterföljande, bl a tog man hjälp av publiken
vid ”uppträdande” på scen på kvällen och där vår alltid hjälpsamma
Bijan från West var till stor nytta. Hur undra Ni, det finns endas i våra
minnen för oss som var där.

Året började med Mc mässa i Göteborg där dragplåstret
var den Nya XV 1900 Midnight Star.
Man kunde förboka en genom att betala 10 000 kr för
leverans efter sommaren,.
Olyckligt nog hade Yamaha Scandinavia fått hem ett
antal hojar från USA som inte helt stämde med de som
senare kom till Sverige, den som skilde mest var att motorn var svartlackad och inte med kromade kåpor som
senare kom på årsmodell 2008. En förklaring från Johan
på Yamaha Motor Scandinavia var med i vårnumret
Det udda detta år var att vårt årsmöte var utomlands,
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nämligen vid Hunderfossen Lillehammer Norge ihop
med YCC Norge
En fin camping & stugby vid en älv. I höstnumret fanns
en bildkavalkad från träffen och även vår kortegekörning
till Helvete.
Några bilder från Internationella Träffen i Danmark
I höstnumret fanns även en reseberättelse ”På upptäcktsfärd till Danmark av Ingemar Fridell samt
Hur Randy;s ”När hojen och jag blev ett”
Hojhälsningar Klasse Stigfinnare
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BACKSPEGELN

YCC & V-MAX KLUBBEN

på möte med Yamaha Motor Scandinavia
TEXT & FOTO: CLAS BLOMBERG – PRESIDENT YCC

Efter förra MC-mässan i Stockholm så har det funnits en dialog om ett samarbete
med V-Max klubben. Eftersom jag länge har känt att ett möte med Yamaha Motor
Scandinavia är av största vikt så passade jag på att fråga V-Max klubben om dom
skulle vara intresserade av ett sådant möte.

Vi båda klubbar är sponsrade av Yamaha och dom var
givetvis intresserade. Eftersom vår kontakt på Yamaha
- Peter Chadwick är lika svår att få kontakt med som
Kungen så tog det några veckors email växling innan
ett möte kunde bestämmas. Men i slutet på december
kunde vi äntligen träffas i Farsta där Yamaha Motor
Scandinavia har sitt kontor. Jens Gran representerade
V-Max klubben. Det blev ett intressant möte på nästan
2 timmar där vi diskuterade klubbarnas historia och
utveckling och var vi står idag. Även våra framtidsvisioner var intressanta för Peter att höra eftersom vi tillhör
ett segment som inte har så stor marknad i Europa. Jag
frågade om Yamahas intresse att fortsätta att stötta våra
klubbar och Peter räknar med att fortsätta med det eftersom vi är så bra representanter för Yamaha överallt där
vi verkar. Peter tycker att klubbverksamheten är mycket
viktig för mc åkare för det medför så mycket positivt i
mc ägandet. I år har vi förmånen att få stå bredvid Yamahas stora monter och det tycker Peter är positivt för
dom får frågor ibland om klubbverksamhet och nu finns
vi i direkt anslutning.
Tyvärr när vi kommer in på frågan om modeller för
2017 så är det lite mörkt. Avgaskraven förändras undan
för undan och från och med årsskiftet 2016/2017 gäller
att en motorcykel måste uppfylla avgaskraven för Euro 4
eller bättre för att få registreras i Sverige. Kravet på Euro
4 berör endast de motorcyklar som ställs på för första
gången. Tittar man på Yamahas hemsida så har vi inga
customhojar för 2017, den enda som finns med är Bolt
modellerna XV950R och XV950 Racer som tillhör segmentet Sport Heritage. Peter Chadwick säger att Yamaha
lägger flera modeller på is i väntan på hur dom ska lösa
Euro 4 kraven. Det är ganska kostsamt och det är frågan
hur Yamaha kommer att se på lönsamheten i att försöka
utveckla befintliga motorer eller är det så att det kommer
nya motorer i framtiden? Kommer custom hojarna att
överleva med nya modeller eller hur kommer det att se
ut? Vi kan inget annat än att se på från avbytarbänken
hur vår framtid kommer att utvecklas. Det kanske är så
att vi mer och mer blir tvungna att se oss som en Yama36 YAMAHA CUSTOM CLUB 1 - 2017
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ha klubb än bara en custom klubb, vad vet jag. Men vi
har otroligt många fina begagnade pärlor i detta land så
dom kommer förhoppningsvis att rulla vidare med nya
ägare allt eftersom.
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BESTÄLLNING

KLUBBSIDA

Ja tack, jag beställer följande klubbsaker:
Nr

Beskrivning

1–5
1–10

Jubileumsmärke – 5 år
Jubileumsmärke – 10 år
Jubileumsmärke – 15 år delas ut av kansliet
Jubileumsmärke – 20 år delas ut av kansliet
Klisterdekal ark
Klubb väst, mörkbrun, S-XXXL REA Utförsäljning
Keps med röd rand, one size REA Utförsäljning
Klubbflagga, (50 x 70 cm)
Vimpel (25 x 35 cm)
Klubbdekal (10 x 5 cm), vänster eller höger
Bildekal (20 x 9 cm), vänster eller höger
Tygmärke, 10 x 5 cm
Klubbpin
Namntagg, skriv namnet med versaler i storleksrutan
Regiontagg, skriv region med versaler i storleksrutan
Plånbok, stor, Loggan präglad på locket
Plånbok, mellanstor, Loggan präglad på locket
Ryggmärke, 33x16 cm *
Ryggmärke, 20x11 cm *
Buff med klubblogga
Vinterbuff med fleece och klubblogga
Klubbdekal (20 x 9 cm), vänster eller höger
Tagg – Regionchef
Tagg – Kontaktman
Tagg – Områdesansvarig
Tagg – Stad, skriv stad med versaler i storleksrutan
Tagg – Län, skriv län med versaler i storleksrutan
Tagg – Övrigt, skriv ordet med versaler i storleksrutan

5
6
9
10
12
13
14
15
16
17
18
21
23
25 S
25 L
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Antal

Storlek
eller v/h

Summa:
* OBS! Försäkran ska skrivas på när ryggmärke beställes. Blankett medföljer.

Pris/st

Totalt

40 kr
40 kr
50 kr
600 kr
60 kr
100 kr
95 kr
15 kr
20 kr
40 kr
45 kr
50 kr
50 kr
170 kr
170 kr
150 kr
75 kr
130 kr
190 kr
20 kr
50 kr
50 kr
50 kr
50 kr
50 kr
50 kr

1. Visa hur länge du varit medlem i klubben – köp
ett årsmärke. Jubileumsmärke – 5 år & 10 år.

2. Ni som varit medlem länge i klubben får Jubileumsmärkena av kansliet. Jubileumsmärke – 15 år
& 20 år.

3. Klisterdekal ark, Klubbdekal (10 x 5 cm) vänster
eller höger, Klubbdekal (20 x 9 cm) vänster eller höger

5. Vimpel (25 x 35 cm)

6. Tygmärke, 10 x 5 cm

4. Klubbflagga, (50 x 70 cm)

8. Regiontagg
9. Plånbok - mellanstor & stor, loggan präglad på
locket

Ring, maila eller skicka in beställningen till ”Butiken”
Namn: ..................................................................................... YCC nr: ...........................

7.1 & 7.2 Klubbpin

Adress: .................................................................................... Tel: ................................
Postnr: ............................ Ort: ................................................ Mobil: .............................
Beställningen postas till:

Leveranstid ca 10 dagar. Beställning av namntaggar

YCC Butiken c/o Nilsson

tar dock längre tid (ca en månad).

Lingonvägen 5, 231 38 Trelleborg

Moms ingår i alla priser, postens avgifter tillkommer.

Mobil: 070-666 17 55

Ej utlöst order debiteras med 225 kr

12. Tagg – Regionchef & Kontaktman

10. Ryggmärke stort, 33x16 cm &
Ryggmärke litet 20 x 11 cm

E-post: butiken@yccsweden.se

11. Sommarbuff med klubblogga & Vinterbuff
med fleece och klubblogga

YCC butiken hittar du på: http://www.yccsweden.se/index.php/ycc-butiken
13. Tagg – Län
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Drömmer om en
ny säsong

Ägare & fotograf omslagsbilder: Kenneth Lindberg
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