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Hej alla YCCare!

Åke Fängström

Ä
nterligen är vi på rätt väg när det gäller årstiden, nu närmar 

sig förhoppningsvis en toppen sommar med fina varma 

dagar och många härliga mil på Hojen. När det här skrivs så 

är det bara några veckor sedan, som jag kom hem från MC Mässan 

i Stockholm. Jag kommer aldrig att sluta förvåna mig om vilka 

suveräna medlemar vi har i klubben, jag tänker på alla som  ställde 

upp i våran montern dag in och dag ut, inga sura miner där inte. 

Och vilken armada av Hojar sedan ! Alla med sitt speciella stuk 

och färgsättning. Ett stort tack till er alla som gorde denna mässa 

så bra, Klasse med stab, stiffe med butik och alla ni som bara slank 

in och hjälpte till. 

Jag vill också säga välkommen till 25 st nya medlemmar som kom 

med i klubben och alla ni som tog med välkomstbrevet för att 

ansluta er via hemsidan. Jag vill passa på att berätta att efter ett kort 

samtal med Jan-Åke på Yamaha scandinavien så fick vi även komma 

till ett mötet för alla Yamaha-centran på fredagen, och prata om 

vår klubb och vårt sammarbete med dom. Vi var också med på ett 

seminarium med McRF där vi pratade om att få flera Hojåkare att 

komma ut och åka mera eftersom genomsnits Hojen går bara 310 

mil per år. För en sann norrläning så är det knappt till besiktningen 

och tillbaka. Så ni som känner er träffad, häng med ut på våra 

åkningar och träffar jag lovar ni kommer inte att ångra er.

Vi har även lagt ett extra styrelse o hövdinga möte i början av april 

där vi skall sammanfatta höstens och vinters arbete plus ventilera 

nya förslag och ideèr. Under säsongen som kommer så blir det 

många trevliga körningar runtom i regionerna, kolla hemsidorna 

så ser ni tider och plats. Träffar kommer också att hållas på många 

ställen runtom i vårt avlånga land bland annat i Västervik och 

Dellta träffen som båda är blandträffar där vi campar med andra 

likasinnade.

Årets höjdpunkt tror jag blir våran årsträff på Gottland, kanske ett 

bra tillfälle att lägga en eller annan semestervecka ?

VI SES UTE PÅ VÄGARNA

Åke Fängström, President
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Sommaren 2008 gick jag tre SMC-kursdagar 

på Gelleråsen med min Dragstar. Gick både 

California Superbike School och Broms- och 

Kurvkurs. Man träffar inte många från YCCS 

på någon av SMCs bankurser. Det är synd, 

eftersom det är ruskigt kul att gå på Broms- 

och kurvkurser, man blir en bättre och säkrare 

förare och det blir mycket roligare att köra 

landsväg efter kurserna. Du inser också hur 

mycket det går att luta en Dragstar! Nu har jag 

nått lutningsgränsen och köpt en sportigare 

Kawa för att köra på bana. Dragstaren blir tou-

ringhoj istället. Kursbokningen har öppnat nu 

på www.svmc.se/school 

FOTO: GARY BAILEY.

Körde 1 300 mil på min Dragstar sommaren 

2008. Längsta turen blev Italien via Moseldalen, 

småvägar i Schweiz, en sväng i Österrike och 

hem via Danmark. Körde ett antal pass, bland 

annat Stelvio med massor av hårnålskurvor. 

Hojen gick som på räls hela semestern. Längsta 

dagsetappen Kiel-Österrike 95 mil och snitt-

fart 139 km/h. Dragstar är den perfekta tou-

ringhojen och min Dragstar 2002 har nu pas-

serat 7000 problemfria mil. 

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR 
MARIA NORDQVIST, MEDLEM 598.

FOTO STELVIO PASS: PÄLLE LEKANDER

Sveriges 
MotorCyklister
YCCS är en av 360 klubbar som är anslutna 

till SMC. Även om du är medlem i YCCS 

måste varje person göra ett aktivt val för 

att vara med i SMC. Som medlem i YCCS 

har du rabatterad avgift i SMC. Vill du bli 

medlem? Gå in på www.svmc.se och beställ 

faktura. Fyll i medlemskap i YCCS för att 

få rabatterad avgift (300 kronor om du fyllt 

26 år).  SMC är en organisation som i stort 

sett enbart drivs av medlemsintäkter, därför är 

varje medlem viktig.  

 

SMC bildades 1963 och är en intresseorgani-

sation för alla som kör motorcykel. SMC har 

haft stor betydelse för alla svenska hojåkare, 

till exempel vilken motorcykel du får köra, 

mc-försäkringarna, fordonsskatten, körkorts-

utbildningen och mycket annat. SMC arbetar 

intensivt i Sverige och Europa för rimliga 

och rättvisa lagar och regler för alla som kör 

motorcykel. SMC uppvaktar politiker, myn-

digheter, besvarar remisser och ingår i olika 

arbetsgrupper. Aktuella frågor just nu är en 

mc-vänligare infrastruktur, diskussioner om 

effektbegränsning inom EU, nya körkorts-

regler och en nationell strategi för att sänka 

olyckstalen. 

Under sommaren arrangerar SMC omkring 

200 kurser någonstans i Sverige för dig som 

kör motorcykel. Plats, tid och kostnad hittar 

du på SMC:s hemsida. 

 20-21 mars körs HOJX, en 23-timmars mc-

träff på båten Galaxy.  Boka plats direkt till 

TallinkSilja, 08-666 33 33.

SMC har ett resebolag som arrangerar 

gruppresor på motorcykel. Tolv resor finns 

på programmet, det är bara att boka plats på 

drömresan. 

 

I mars kommer SMC-kalendern till alla 

medlemmar. Där hittar du träffar, klubbar 

och tips inför resan på motorcykel. Där finns 

också alla andra förmåner; rabatter, juridisk 

rådgivning, Skadefonden, Rättsfonden och 

annat av intresse. 

 

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR 
MARIA NORDQVIST
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Ombyggnad av tank på
Drag Star XVS1100

Plåt formas med hjälp av ”Engelskhjul” och tig
svetsas över hålet för hastighetsmätaren.

Färdigmonterat.

Tanklocket bytes till ”Pop-up” från TolleScandinavian Motorcycles AB. När all är 
påplats slipas tanken och tennspacklas, utan på detta läggs ett tunt lager av bilspackel.

Färdig tank efter lackning, 2 ggr grund, 2 ggr ljussilver, maskering av runor, 2 ggr mörk-
silver, maskering skuggning av slingor, 2 ggr svart, 2 ggr klarlack. Digital hastighetsmä-
tare, varvräknare etc. placeras till höger på styret.
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Hej!

Jag och min fru råkade ut för parkerings-

bolaget PBB i Nynäshamn där vi låg i solen 

ett par timmar.

När vi kom tillbaka till hojarna som vi 

betalt p-avgift för hade vi fått varsin p-bot 

där vi står på en och samma ruta?

 

Vi hade betalt och placerat p lappen så att 

de inte omgående skull blivig stulna.

 

Men vad hjälper det, se brev och bilder jag 

skickade.

Som svar fick jag, detta är inget annat än en 

efterkonstruktion.

Med andra ord, det hjälper inte att betala 

p-avgifter i Nynäshamn du får ändå böter!

 

PBB är inget seriöst företag!

 

HÄLSNINGAR 
DICK EKENBERG
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Inbjudan till Hanksville Summer 
Bike Meet 3-5 Juli 2009

Plats: Skåne län, Hanksville Farm, 
Svalöv-Torrlösa, GPS: N55 54.346 
E13 07.703

Program: Live musik, Guidade mc- 
turer, kortege körning, aktiviteter 
och tävlingar, pris till största klubb, 
servering av mat och dryck.

I träffpriset ingår tältplats, 2 x frukost, 
träffpåse med bl.a. träffmärke.

Pris vid förhands bokning senast 
15/6  200:- annars 250:- 
Bg. 5369-3099 

Inskrivning öppen från Torsdag 2/7 
kl.15.00 

Mer info finns på 

www.hanksville.se

HANKSVILLE
SUMMER BIKE MEET 3-5 Juli 2009

FARM
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Kontaktpersoner SKÅNE

Sydväst

Robert Hansson, 040–15 67 87, 0705–62 30 20

E-post: robert.hansson@telia.com

Magnus Johansson,

040–16 01 34, 0704–82 59 78

E-post: ycc86@mail.com

Nordväst

Jörgen Persson, 0702–59 82 65

E-post: jorgen.persson.morarp@telia.com

Ronnie Andersson, 042–891 20

E-post: ronnie.andersson@telia.com

Nord/Nordöst

Sökes

Söderslätt

Ronny Nerman, 0703–54 08 83

E-post: ronnynerman@hotmail.com

Jonas Linders, 0733–98 33 05

E-post: jonas.linders@telia.com

Kent ”Iceman” Jönsson, 0701–44 84 43

Svedala

E-post: Kent2000se@yahoo.se

Kontaktperson BLEKINGE

Gerry Kjellsson, 0454–503 17, 0708–35 03 17

NV
 

Söndagar kl 13 från Yamaha Center 

Helsingborg.

 

SV
 

Tisdagar 18.15 v19-v22 samt 

v35-?? från Din-X i Klågerup. 

 

Tisdagar 18.45 v23-34 från Din-X i Klågerup.

 

Söndagar 12.30 Blå Cafät i Lomma.

 

Långturer kommer att köras varannan vecka 

med utgångspunkt både från Helsingborg och 

Lomma. Målet för körningen kommer att vara 

något av de rallyn som andra klubbar genom-

för i regionen. Är där inget rally så kommer 

kontaktmännen att lägga upp en tur själv. Tid 

för samling och vilket rally vi ska köra kommer 

Så har ånyo en höst och vinter lagts 
bakom oss. Tyvärr så ju det inte varit så 
positivt för alla, detta med tanke på den 
lågkonjunktur som råder. Det är bara 
att hoppas och tro att det inte är allt för 
många av våra medlemmar som drabbas 
av varsel och neddragningar.

Men nu år det snart vår och vi får åter 
igen ta ut våra älskade tvåhjulingar igen 
och känna fartvinden i ansiktet.

Vad händer då uti den sydligaste regio-
nen under året, vi startar med en kick off 
och utbildningsdag den 18/4 på farmen, 
där utöver så kommer veckokörningarna 
att rulla som vanligt. Nytt för året är att 
varannan gång så körs långturerna från 
Helsingborg och varannan gång från Blå 
Cafäet i Lomma. Sen har vi ju Selma 
rundan den 7/6 och frukost körningen 
den 27/6 och sist men inte minst Nisses 
Danmarks tur datum är inte bestämt vid 
denna tidnings pressläggning. SMC Skåne 
har sin årliga avrostning i Ljungbyhed den 
26/4.YCC Skånes rally går den 13/9.

Utöver detta kan det bli spontana kör-

Veckokörningar och långkörningar
att framgå i regionens kalender.

  

NÖ
 

Samlas på Tydingesjöns mc-cafe torsdagar när 

dom öppnat

 

Andra planerade körningar.

Selmarundan går den 7juni Iceman håller i 

denna.

Frukostrallyt planeras till den 27 juni och 

Bushman håller i denna.

Danmarks rundan kommer förmodligen att 

ligga tidigt på året. Nisse håller i denna runda.

YCCs Rally planeras till den 13 sept. Jonas 

ansvarar för samordningen.

ningar en hemlig resa eller något annat, så 
håll koll på Skånes hemsida under aktivi-
teter i kalendern eller på info sidan.

Sen har vi ju internationella träffen i 
England i juni och årsmötet på Gotland 
i augusti.

Jag vill passa på att önska våra USA rese-
närer en trevlig resa och jag tror att vi alla 
ser fram emot en eller ett par reseskild-
ringar från andra sidan pölen.

Nu när vi går mot ljusare tider och skall 
ut på vägarna igen så gäller det att vi ser 
upp för de vilda djuren, såsom älg, rådjur, 
rävar, vildsvin och till sist de som har fyra 
hjul att stå på.

PER ”BUCHMAN”

Region SKÅNE/BLEKINGE
Regionchef: Per "Buchman" Nilsson 0451-161 87, 0706-80 84 57.
E-post: per55@telia.com

En man och en kvinna hade 
varit gifta i trettio år.

De bestämde sig för att åter-
uppleva sin bröllopsresa och 
åkte till Florida där de hyrde en 
lägenhet.

På morgonen vid frukostbordet 
efter en het natt tittade kvin-
nan på sin make ömt och med 
lidelse och sa:

–Vet du, det bränner lika myck-
et i bröstvårtorna på mig när 
jag ser dig som för trettio år 
sedan!

–Inte så konstigt, svarade 
maken. Den ena hänger i teet 
och den andra ligger i gröten!
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Kontaktpersoner HALLAND

Norra Halland

Staffan "Stalledrängen" Lindholm,

Tel: 0340 - 304 51, 0705 - 45 70 40.

E-post: fam.lindholm@mbox305.swipnet.se

Region HALLAND
Regionchef: Peter Ovik, 035-409 16, 0709-76 13 21.
peterovik@spray.se

Ingen info denna gång

Torsdag 13/8
Incheckning vid receptionen. Kansli 
och Partytält vid Villavagn nr 1 
Middag i rotundan med krogshow
Fredag 14/8
Utforska Gotland på MC. Helgrillat 
lamm på stranden, eget dryckjom
Lördag 15 /8
Årsmöte kl.10.00
Trubadurafton i caféet för de som stan-
nat kvar.
Träffpris 450:- /hjälm (exkl. resa & 
boende)

YCC Riksträff 13-16 AUGUSTI 2009
Kneippbyn Gotland

Betalning senast 09-08-03 till 
Nordbanken bk:5524-7779 YCC East
Glöm inte ange på betalningen vilka 
ni är som kommer. Resa och Boende

Resa och boende 
kan bokas till paketpris hos 
Kneippbyn antingen via: 
Telefon: 0498-29 61 50 Fax: 0498-25 
10 15 Webben: www.kneippbyn.se
Pris beroende på färjeavgång. 
Begränsad tillgång på lågprisbiljetter

Information och bokning ONLINE www.
kneippbyn.se
Entré till vatten och sommarland, Eget 
tilläggsval !
Kan köpas till för samtliga YCC träffdel-
tagare till rabatterat pris 150 kr/ person, 
gäller för hela vistelsen. Ord pris 210 
kr/person/ dag.
YCC;s träffband ger även rabatt på 
dryck i caféet och i restaurangen samt 
på specialmenyn på lördag kväll
Frukostar eller lunch ingår EJ då 
många har eget boende, alt. BB
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Region EAST
Regionchef: Klas Panthell, 08-777 52 11, 070-668 45 92.
E-post: wild.big@telia.com

Med dom första solstrålarna i nacken sitter 

jag och funderar på våren och sommaren 

som jag hoppas kommer snart. När det är 

minusgrader utanför fönstret är det fortfa-

rande lite svårt att få dom rätta vibbarna.

Ni som inte har träffat mig någonstans 

i Sverige kan jag berätta att jag heter 

Christel Stigbehrt och bor i ett litet radhus 

i utkanten av Stockholm. Jag är gift med 

Staffan och vi åker så mycket motorcykel vi 

bara kan. Vi har varsin Drag Star 1100 men 

just nu sitter vi båda på en cykel i taget. Jag 

gick omkull för ett par år sedan och har lite 

svårt att komma igång igen. Skall göra ett 

nytt försök i vår igen.

För ett par år sedan fick jag av Klas 

Panthell frågan om jag ville ta hand om 

”Tjejslingan”???

Meningen med den var att vi tjejer skulle 

kunna göra lite aktiviteter på egen hand 

och självklart med alla våra kära män också. 

Det var flera tjejer som bytt från att åka 

med till att köra själva. Frågan kom om vi 

inte kunde göra lite turer på egna villkor 

och en och annan gång någon aktivitet bara 

vi tjejer. Och det har vi faktiskt gjort också.

Tjejslingan är till för alla tjejer som på 

något vis tillhör vår klubb. Man kan åka 

bakpå eller köra själv, det har mindre bety-

delse.

I somras fick vi äntligen Magdalena som 

tog tag i körningen. Sent på säsongen vis-

serligen men bättre sent än aldrig. Hoppas 

bara nu att det kommer några tjejer också 

så det tar fart.

Sedan har vi haft Bowlingkvällar ett par 

gånger med utgång på restaurang efteråt. 

Då har taket nästan lyft och servitörerna 

har fått vara på sin vakt. Ha,ha. Men skoj 

har vi haft.

I skrivande stund sitter jag och planerar lite 

för våren. Tänkte att vi skulle prova på att 

köra Gocart i år. Lite god mat efteråt skall 

vi också ha men framför allt få träffa alla 

goa tjejer.

Funderar också på att ha en HLR kurs med 

alla medlemmar så vi kan vara varandra 

behjälpliga ute i trafiken. Om nåt skulle 

hända vill säga. Det får vi hoppas innerli-

gen att det inte gör. Om det är någon som 

inte vet vad HLR står för så är det en Hjärt-

lungräddning.

CHRISTEL ”KRILLAN” STIGBEHRT
FÖR TJEJSLINGAN YCC EAST

Tjejslingan ???

MC Dagarna 
storsatsar
Stora satsningar på MC-Dagarna

- Nu en hel mc-vecka

- Nytt besökscentrum med hojåkarlounge 

på 300 kvadratmeter

- Ny scen och dansbana i parken öppnas

- Campen öppen hela veckan

- Fler band och mer underhållning

- 25 nya rum, relax och bastu

Åter dax att planera årets hojträff i 

Västervik 22 - 26 JULI. V 30.

Vi har lika stor camping som förra året, för 

ca 200 tält

Vi bygger upp gemensam träffplats med par-

tytält, bord & bänkar, grillar mm

Läs mer om träffen och banden på www.

mcdagarna.se och skriv ut Entréformuläret 

innan så går det smidigt vid incheckningen.

Anmälan i till Er regionchef. Begränsat med 

tältplatser.

VÄLKOMNA KLASSE STIGFINNARE

Full tank & nya resor

Klar med säsongens aktiviteter och längtar 

till våren, åter en härlig hojsäsong med många 

resor, träffar och tillfällen att träffa alla Er 

härliga hojpolare.

Missa inte vår teknik körning på Rörken 17 & 

24 Maj, gratis för medlemmar efter anmälan till 

wildbig@telia.com.

Jag vill varmt rekommendera Er alla att åka på 

träffar/resor och lära känna alla trevliga med-

lemmar från vårt långsmala land.

På mc-mässan var Åke & jag på ett seminarium 

”100 mil till” som mc-branschen kallat till där 

man berättar att enligt statistik från bilprov-

ningen kör en mc i genomsnitt ca 300 mil per 

år. Hur långt kör Du själv? Hur många aktivi-

teter deltar Du i?

Jag har sneglat på andra mc klubbar och deras 

aktiviteter och deltagandet ligger på ca 20 % 

av medlemsantalet. T ex så åker Vulcan Riders 

till England på Internationell träff med 100 

bikers medan vi i YCC i dag är ca 10 st som 

åker till Southampton! 

Jag hoppas att alla Ni andra satsar på vår 

Riksträff på Gotland V 33 i stället.

När tidning finns i din hand skall vår nya 

hemsida vara klar så du kan få all info direkt 

på skärmen, anmäl dig gärna till vår mail lista 

under ”E-postlista, lägg till” hemsidan East är 

geografiskt en stor region och vi i arbetsgrup-

pen hinner tyvärr inte vara över hela som 

omfattar Uppland, Västmanland, Sörmland, 

Östergötland samt Stockholm och söker med-

arbetare som vill representera klubben utanför 

Stockholm på Era villkor, hör av Er till mig för 

vidare info. 

HOJHÄLSNINGAR KLASSE 
STIGFINNARE
WILDBIG@TELIA.COM
070-668 45 92
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REGION EAST AKTIVITETER 2009 

 Utförlig info i DET HÄNDER - KALENDER på www.ycceast.se  
   

Mars:    Mer info på.
Sö 1 V 10 Fikaträff Rosenhill kl. 15,00 

On 18 V 12 Pub kväll hemsidan 

Fr-Lö 20-21 V 12 Hoj-X SMC till Åbo 

Lö-Sö 28-29 V 13 Yamaha Center dagar hemsidan 

 

April: 
Sö 5 V 14 Fikaträff Rosenhill kl.15,00 

On 15 V 16 Pub kväll hemsidan 

On 22 V 17 Första veckokörning om vädret tillåter 

Lö-Sö 25+26 V 17 Yamaha Haninge. Demodagar hemsidan 

 

Maj: 
Fr 1 V 18 Kortege körning Nyköping och Norrköping 

Lö 9 V 19 Tipsrunda hemsidan 

Sö 10 V 19 Reserv dag Tipsrunda hemsidan 

Sö 17 V 20 Teknik övningar Rörken YCC hemsida

Fr-Sö 22-24 V 21 Vårträff Sundborn Dalarna YCC Mitt/Norr 

Sö 24 V 21 Teknik övningar Rörken ihop med Mk Strul 

Fr-Sö 29-31 V 22 Roslagsträffen med Vulcan Riders hemsidan 

Lö-Sö 30-31 V 22 Yamaha Haninge Demodagar hemsidan 

 

Juni: 
Lö 6 V 23 Custom Bikeshow Norrtälje hemsidan 

Fr-Sö 12–14 V 24 Internationella träff England Rikssidan 

Sö 14 V 24 Upplands snurren hemsidan 

Sö 28 V 26 Helgkörning hemsidan 

 

Juli: 
Tor-Sö 23-26 V 30 Mc-dagarna Västervik hemsidan 

Fr-Sö 31-02 V 31 Delta träffen Sundsvall Mitt/Norr 

 

Aug: 
To-Lö 13-15 V 33 Riksträff Gotland Rikssidan 

Lö 15 V 33 Mälaren Runt hemsidan 

 

Sep: 
Lö-Sö   HEMLIG RESA, se hemsidan i augusti. 

 

             Körning varje onsdag, vid tjänligt väder.  
  

Alla körningar utgår från Mc Donalds Årstafältet om ingen annan plats anges i  
DET HÄNDER - KALENDER på hemsidan.           www.ycceast.se 
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I slutet av september 2008 ringde Bosse till Klasse.
- Hej.  Vi har biljetter till AC/DC konserten i Los Angeles 
den 6:e december. Har ni lust att hänga med? Vi tänker 
också hyra motorcykel i några dagar. 
Klasse och Eva funderade en kort stund och svarade 
sedan ja.

De första dagarna i USA tillbringade vi i Las Vegas där vi bl.a. 

gjorde utflykt till Hoover Dam och Grand Canyon. Med bil tog 

vi oss sedan vidare till Los Angeles där vi hyrde motorcyklar hos 

Eaglerider. Det var ett glatt och hjälpsamt gäng som jobbade på 

Eaglerider. Vi köpte kartor med utmarkerade mc-vägar och fick en 

del tips av personalen på vägar som var bra. Vi kvitterade ut tre 

motorcyklar, en till Klasse & Eva och en varsin till Bosse & Leena. 

Resväskorna kunde vi lämna på förvaring hos Eaglerider, så det var 

bara packning för några dagar som vi behövde lasta på motorcyk-

larna. 

Nu återstod det att lämna tillbaka hyrbilen. Eva körde bilen medan 

vi andra körde motorcyklarna. Det stod en underlig tjej vid infarten 

till biluthyrningsfirman. Hon ropade flera gånger: ”you are bad 

people”. Det var svårt att förstå vad hon menade, men vi förstod 

senare att hon helt enkelt var avundsjuk på våra motorcyklar. Bosse 

och Klasse som stannat på andra sidan gatan hörde hur tjejen 

ropade ”cool motorcycles you have” och så sträckte hon en knuten 

näve i luften. 

På kvällen gick vi till en restaurang där vi satte oss med karta för 

att diskutera nästa dags färdväg. In på restaurangen kom en herre 

med en kundvagn där det satt en liten hund. Hunden satt snällt 

kvar medan husse beställde det han ville ha. Situationen såg ganska 

märklig ut.

På väg tillbaka till hotellet gick vi via ett bageri som hade en något 

märklig skylt i fönstret.

 

Öppettider: 

Söndag till Torsdag 7.00 - 19.00 

Fredag till Lördag 7.00 - 19.00

 

Vad är skillnaden?

Det var ganska disigt på förmiddagen och en hel del trafik då vi 

körde söderut på Highway 1. En timme senare svängde vi av och 

in på mindre och krokigare vägar som låg en bit inåt landet. Vädret 

klarnade upp och det blev soligt och varmt. Vägen tog oss upp i 

bergen där vi hamnade på helt underbara vägar. De var krokiga, 

smala med vacker natur och ringlade sig upp och nerför bergen där 

utsikten bitvis var helt enorm. Vi red fram på våra järnhästar i ett 

bergigt vilda västern landskap och bara njöt av den härliga upplevel-

EAST:ARE ÅKTE VÄSTERUT
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sen. Då vi stannade vid en rastplats var vi alla fyra helt lyriska över 

de vägarna vi kört på. Alla stod där med ett stort leende i ansiktet.

Senare valde vi att köra en bit på motorvägen för att snabbare 

komma in till San Diego innan det blev mörkt. Tyvärr låg vi i den 

högra filen som det blev kö i för de som skulle svänga av. Vi skulle 

fortsätta rakt fram men kunde inte komma ut i de andra filerna efter-

som bilarna kom i full fart. Då svänger Leena helt plötsligt ut och 

stannar nästan för att vinka med sig Klasse och Eva. Två bilar som 

kom i hög fart fick tvärnita och var inte långt från att dundra rätt 

in i Leena. Leena fick senare en liten utskällning av Bosse. Vov vov.

När vi kom in i San Diego skulle vi börja leta hotell och i ”gaslight 

quarter” hittade vi ett. Eva och Leena gick in. De skulle ha $69 per 

rum, och vi bad att få titta på dem. Ett av rummen vad ganska OK, 

men det andra luktade vedervärdigt. Vi bad om ett annat rum, och 

då vi skulle titta på det fick vi inte ens upp dörren utan en man var 

tvungen att hjälpa oss. Dusch och toalett fick man dela med resten 

av hotellet. Vi valde inte detta hotell eftersom det inte alls kändes 

fräscht. Vi gick in på Starbucks Coffee där de har Internet access 

och anslöt vår dator. Efter lite surfande och telefonsamtal fick vi tag 

på ett hotell som hade lediga rum och det låg bara ett kvarter bort. 

Motorcyklarna kunde vi parkera i ett bevakat parkeringshus och det 

kändes tryggt att slippa parkera på gatan.

Dagens middag skulle bestå av hummer, det hade vi sen länge 

bestämt, och till det skulle vi ha kalifornisk champagne. Vi hittade 

en restaurang som såg bra ut och där de sa att de hade det vi ville 

ha. Men det visade sig sen när vi satt oss att de inte hade kalifornisk 

champagne och den så kallade hummern var langust. Det accepte-

rade vi inte och gick därifrån.

På nästa restaurang fick vi en noggrann 

beskrivning på vilka hummerrätter vi kunde 

förvänta oss och de kunde även tillagas enligt 

våra önskemål. Dessutom hade de den kalifor-

niska champagnen vi önskat. Vi fick hummern 

delad och serverad på italienskt vis. Kyparen 

kom ofta och pratade med oss och vi berät-

tade att vi skulle gå på AC/DC konsert i Los 

Angeles. Han hade förr varit låtskrivare och 

för flera år sedan kommit i kontakt med Bob 

Scott och de andra i AC/DC. Leena vräker 

ur sig att vi har en biljett över till konserten i 

Stockholm, så om han kommer över kan han 

hänga med på konserten. Han nappade och sa 

att han skulle höra av sig. Vi får väl se!

Nästan vägg i vägg med restaurangen fanns 

ett ställe där de spelade Rocka Billy låtar och 

en hel del par var uppe och buggade på dansgolvet. Vi gick in och 

tog en drink och lät oss underhållas en stund. Vi fortsatte vidare och 

hamnade på en irländsk pub. Några drinkar, öl och whisky blev det. 

Kanske lite väl många…

Avgångstiden från hotellet fick skjutas fram ett tag eftersom vissa 

långa män hade skallebank och behövde en stor frukost med mycket 

vätska innan det blev tal om att åka vidare. Det blev tydligen lite 

väl mycket igår kväll. Då vi checkade ut från hotellet passade vi på 

att fråga receptionisten om vad hon tyckte om bilvägen till Palm 

Springs. Hon gillade den inte, den är alldeles för krokiga och sling-

rar sig upp och ner för bergen. Vi tittade på varandra och log. Det 

låter ju jätte bra!

:ARE ÅKTE VÄSTERUT
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Vi körde över den höga bro som påminde om Öresundsbron och 

fortsatte ut på den lilla kustremsan utanför San Diego. Där ligger 

det lilla samhället Coronado som består av lyxiga villor, små affärer 

och gigantiska träbyggnader som är hotell. Vi fortsatte vägen söde-

rut längsmed stranden som hade stora sanddyner och där såg vi ett 

par hangarfartyg. Hangarfartygen såg ganska mäktiga ut där de låg 

inbäddade i morgondiset. Innan vi lämnade San Diego passade vi på 

att tanka. Det kunde dröja innan vi träffade på en bensinpump igen.

På väg ut från San Diego missade Klasse och Eva en väsentlig 

vägskylt där det stod ”Last exit before Mexico”. Leena tutade och 

viftade med armen men de körde bara vidare. Bosse och Leena 

stannade på vägrenen där vägen delade sig och tittade snopet på 

hur Klasse och Eva fortsatte mot Mexikanska gränsen. Vad gör de? 

De hann inte mer än 100-200 meter innan de insåg sitt misstag och 

vände om och körde tillbaka, mot trafiken på motorvägen! Men 

dock på vägrenen.

Vi kunde inte hitta den väg vi hade sett ut på kartan som skulle ta 

oss upp i bergen. Vi irrade runt i ett industriområde där en herre 

hjälpte oss med en vägbeskrivning. Vi följde hans väganvisning 

men kom då till en väg som enligt skyltarna var en återvändsgata. 

Leena och Bosse stannade men Klasse och Eva körde vidare. Ja, ja 

de kommer snart tillbaka. Då de kom tillbaka sa de att det är rätt 

väg enligt kartan. Ja men skylten säger ”Dead End”. Klasse plockade 

fram kartan och började analysera läget. Vi stod på sidan av vägen 

vid en T-korsning och Bosse som var kissnödig gick åt sidan. När 

han står och kissar kommer en polisbil rakt emot Bosse som står där 

med snoppen i vädret. Klasse såg polisbilen och konstaterar snabbt 

att vi stannat vid stoppförbud. Det låg tre fängelser i området så 

det var säkert inte populärt att man stannade här. Det fanns säkert 

både det ena och andra som vi skulle kunna bli bötfällda för. Men 

vi var ”lost” och Klasse som kan prata för sig försökte inte gömma 

sig när polisen kom, utan vinkade in dem istället. Vi berättade att vi 

var lite vilse och poliserna var mer än hjälpsamma på att få iväg oss 

på rätt väg. Det blev inte heller några böter, inte ens för förargelse 

väckande beteende!

Nu var vi äntligen på rätt väg, något 

efter den tidplan vi hade. Precis som 

dagen innan, kom vi in på väldigt fina 

motorcykelvägar som slingrade sig 

upp i bergen. Vi stannade till vid en 

Trading Post som låg uppe i bergen. 

Den låg idylliskt till och man kunde 

se framför sig hur cowboys förr i 

tiden parkerat sina hästar framför 

det lilla huset. Trading Posten var en 

liten service butik där vi fick koffein 

och choklad behov tillfredställt. Vi 

frågade ägaren varför så många hade 

hästar på sina tomter. Han berättade 

att de hade hästarna som husdjur och 

inte främst till att rida på. Många 

hade även lamadjur. Numera var häs-

tarna billiga i inköp men väldigt dyra 

att äga eftersom fodret hade stigit 

så pass kraftigt i pris. Därför var det många som skänkte bort sina 

hästar eller till och med slaktade de och tog tillvara köttet som mat.

Nu fortsatte vi norrut och Klasse som hade ritat ut rutten höll täten. 

Vid en korsning tvekade han lite, men slutligen fortsatte vi rakt 

fram. Vid en korsning någon mil senare tyckte vi att det kändes kon-

stigt, att svänga vänster, men Klasse hade ju kartan, han borde veta. 

Vi körde vidare, men det slutade med att vi hamnade vid samma 

korsning igen, fast från ett annat håll. Hmm, Klasse ”Stigfinnare” 

heter han inte för intet.

Nästa stad vi kom till hette Julian och var en före detta guldgrävar-

stad. Nu verkade staden leva på turister som färdades över bergen. 

Vi hittade ett gulligt litet fik med fyra olika sorters bryggkaffe och 

en del bakverk. Ofta när vi stannade kom folk fram och var impo-

nerade av motorcyklarna. Vi kunde inte förstå varför de var det. Vi 

berättade att det bara var hyrda motorcyklar. Då fick vi ofta som 

svar att det är friheten med att köra mc som de är imponerade av. 

Efter en lång kaffepaus tog vi en promenad genom staden och hit-

tade där en liten mc butik som heter Hog Heaven. Den äldre damen 

som drev butiken hade lyckats klämma in ganska mycket saker på 

den begränsade butiksytan. Vi hittade några suvenirer som vi köpte 

med oss och fortsatte sen vidare. Inte långt från Julian ligger en 

Nationalpark som eldhärjades för några år sedan och vi passerade 
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flera nedbrunna hus och skogar. På vägen mötte vi en kortege med 

8 motorcykelpoliser, men bara den första hejade på oss, de andra 

tog ingen notis om oss.

Sen eftermiddag kom vi fram till Palm Springs. Palm Springs är en 

oas mitt ute i öknen med massor av grönska. Under staden finns 

vattenkällor och det är de som bidrar till den gröna växtligheten 

som finns här. Vi hade inget hotell bokat så vi började med att leta 

efter boende. Leena fick syn på ett och svängde in på parkeringen. 

Leena och Eva gick fram till porttelefonen och försökte få kontakt 

med receptionen. Bosse tittar upp på flaggorna i flaggstången och 

undrar om vi verkligen ska bo här. I flaggstången hängde en regn-

bågsfärgad flagga. Leena och Eva fick till svar via porttelefonen att 

det bara var killar som var välkomna till hotellet. Undrar vad som 

hade hänt om Bosse & Klasse ringt på porttelefonen och frågat efter 

rum. Senare hittat vi ett motell där vi tog in.

Vilken härlig morgon. Klarblåhimmel, vindstilla och redan över 20 

grader varmt klockan åtta på morgonen. Det fanns ingen frukost 

på hotellet så vi begav oss iväg för att leta upp någonstans att äta. 

Leena fick syn på ett fik där vi stannade. De hade en bakgård med 

utomhusmöbler och det såg trevligt ut. Då vi kom in och hängde av 

oss skinnjackorna, tyckte vi det var lite väl många män som satt där 

i trädgården. Jo så var det, ett fik för ortens homosexuella. Men vad 

sjutton, vi var hungriga så det fick duga för oss.

Sen begav vi oss ut på tråkig motorvägskörning. Vi prioriterade att 

hinna med ett besök på Chaparral Motorcykles som ligger i utkan-

ten av Los Angeles och skulle vi hinna med det fick vi skippa småvä-

garna. Efter många mils körning kom vi äntligen fram till Chaparral 

Motorcykles. Vilken Mc affär det var! Då vi kliver in häpnades vi 

av det enorma mc utbudet. Hakan ramlade ner till knäna på oss och 

vi har då aldrig sett något liknande. Tänk er ett stor ICA Maxi eller 

Coop forum varuhus. Riv ut allt och fyll på ytan med motorcyklar 

och mc tillbehör, då får ni en uppfattning om vad vi nyss klivit in till.

Bosse kopplade in tunnelseendet och gick bort till ytan där Yamaha 

motorcyklarna stod. De andra var inte sena med att hänga på. Och 

där stod den, Yamaha Raider 1900. En röd med flammor, exakt en 

sådan som Bosse håller på att importera från USA till Sverige. Nu 

fick han för första gången se och provsitta Raidern. Snacka om att 

hans mungipor åkte upp till öronen när bedömningen av Raidern 

var bättre än förväntat. Leena hittade ett 

Goretexställ som hon köpte och det kom-

mer säkerligen till användning då vi 2009 

åker till England/Skottland på internatio-

nella träffen.

Vi åkte vidare och hamnade på en Peruansk 

restaurang där vi åt en sen lunch. Servitrisen 

kom in med maten och en skål med grönt 

innehåll. Det där är starkt, sa hon innan hon 

gick iväg från vårt bord. Bosse som älskar 

stark mat var tvungen att smaka och tyckte 

den var mumsig. Klasse blev nyfiken och 

provsmakade han också. Sjutton vad Klasse 

skrek till och började vifta med armarna 

när han smakade. Såsen var riktigt stark och Klasse greppade efter 

dricka för att släcka det starka i munnen. NEJ, skrek vi i kör. Det 

är bättre att äta ris för att få bort den starka smaken, dricka gör det 

bara värre.

Fortsatte på tråkiga motorvägar till Los Angeles och ner till 

Eaglerider där vi lämna tillbaka motorcyklarna. Mätarna visade att 

vi hade kört 600 miles (96mil) under de här 3 dagarna.

Ett par dagar senare avslutades vår USA vistelse med AC/DC 

konsert i Forum Arena. Innan konserten började gick Leena till 

baren för att köpa öl och Margurita. Den unga killen bakom 

disken ber Leena om att visa legitimation innan hon får beställa!  

-Är du säker på att du vill se det, frågade Leena. 

-Ja jag ber ju om det, svarade killen i baren. Han såg gan-

ska snopen ut då han såg att Leena är född på 60 talet. 

Det här kommer Leena kunna leva länge på.

Lamporna i arenan släcktes och vi fick bevittna hur ett tåg rusade 

fram i full fart och helt okontrollerat körde rätt in på scenen med 

dunder och brak. AC/DC entrade scenen och inledde med låten 

”Runaway Train”. Det var en ganska maffig inledning på konserten 

och en härlig avslutning på vår semester. 
 
BO OCH LEENA ENGSTRÖM 
YCC EAST
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Året planering kantades av problem in i det 

sista.

Hade bokat en stugby vid vattnet med egen 

restaurang som vi fick nyttja själva.

10 dagar för resan kom beskedet att restau-

rangen gjort konkurs och att vi inte kunde 

nyttja den utan fick sitta i stugorna och äta 

ur matlåda vilket inte lockade.

Plan B sattes i gång med annat resmål och 

en rolig mc aktivitet, men när aktiviteten 

kunde genomföras var redan allt boende 

bokat och när boendet var ledigt nästa helg 

kunde inte aktiviteten genomföras, typiskt.

Nu var det bara att jaga boende så jag bör-

jade ringa till olika vandrarhem och hittade 

ett tillslut på bra avstånd. Eniro sa att ”tråk-

vägen” var 25 mil så bikervägen borde ligga 

runt 30 mil vilket var ok för en dags körning. 

Jag har kört dessa vägar tidigare och viss 

sträckor är härliga.

Samlig lördag kl. 10,00 då samtliga får gissa 

vart vi skall, många bra förslag för kom-

mande år dock hade Bosse nästa prickat rätt.

Övriga vildgissningar var Ålands som van-

ligt, Falun, Karlborn, Filipstad, Örebro, 

Karlskoga, Trosa och Flen m fl.

Avresa i bra väger med ca 10 grader via 

Riksten, Grödinge och Mörkö färjan vidare 

till Nyköping med stopp vid Yamaha buti-

ken som tyvärr hade lördagsstängt.

Upp i sadeln igen och vidare till Oskarshäll 

vid Kolmården för lunch, kaffe & värme.

En kort bit motorväg för tankning och sen 

vidare förbi Norsholm där bikers träffas 

Torsdagar vid tjänligt väder, i dag var det 

tomt !

Tiden rann iväg så det blev ga vägen till 

Linköping och vidare till Bergs Slussar som 

är vackert en solig sommardag. I dag var 

det folktomt och vandrarhemmet stängt, nu 

började många undra vart skall vi nu när vi 

passerat så många alternativa platser 

Tummen på starten och trotteln i luften för 

vidare färd väg 34 mot Motala. 

Brunneby kyrka tog jag in på småvägar via 

Österstad, Fågelsta till Vadstena som jag 

körde igenom och då började det knorra i 

leden: Är vi ALDRIG framme ?? 

klockan han bli 17,00 då vi efter 32 mil gled 

in på Borghamns vandrarhem som ligger 

vackert vid Borghamn, ett stenbrott och 

båthamn strax söder om Vadstena.  

Rums fördelning, ombyte, något i strupen 

och humöret i topp igen för frågesport som 

någon måttligt berusad person knåpat i 

hopp en regning kväll 

Sen blev det middag i stora salen där ett 

långbord redan var fullt med kvinns.

Efter en stund märktes en stor skillnad på 

sällskapen då vårt bord dignade med vin 

& öl så fanns bara vatten karaffer på deras, 

anade oråd direkt och vid koll var det ett 

HEMLIGA RESAN 13 – 14 SEPTEMBER 2008

sällskap socionomer/ terapeuter/nykterister, 

vilken kontrast !

Efter kaffet gick vi över till vårt hus för 

genomgång av tävlingen och prisutdelning 

Applåder & visslingar till segrande lag ”Drag 

Star”.

Tyvärr ville inte tv;n och vår medhavda 

karioki utrustning para sig så det fick bli lite 

spontansång samt allmänt sårl.

Frukost buffe, packning samt avfärd i sol-

sken med besök i Ombergs nationalpark 

samt stopp vid Vadstena fästning för lite 

kultur också.

Nu blev det en ny väg hemåt via Motala, 

Borensberg,Tjällmo, Grytjö, Ödestorp till 

Vingåker för lunch.

Vidare mot Julita, 214 till Hållsta, Ärla 

förbi Björndammen till Åkers Styckebruk 

och hemåt via Mariefred och Södertälje. 

Hemresa ca 35 mil.

Vill TACK alla ER 25 Bikers som följde 

med trotts låg biker temperatur för utan er 

nyfikna blir det ingen hemlig resa.

HOJHÄLSNINGAR 
KLASSE STIGFINNARE
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Region WEST
Regionchef: Örjan Karlsson, 031-57 11 55, 0708-39 29 05. 
E-post: orjan.dragstar@telia.com

Region Wests kansli
YCC Region West har sedan 2009-01-01 

ett kansli med officiell postadress. Genom 

kansliet går korrespondens och ekonomiska 

transaktioner. Region West har företagskonto 

på Swedbank.

YCC Region West

c/o Leif Abelin

Konvaljegatan 1C

417 18  GÖTEBORG

0735-14 17 37

031-51 91 34 

e-post: leif_abelin@hotmail.com

Under vintern/våren renoveras Långenäs 

under ledning av Frank Jansson. Idoga 

Långnäsor och Westare och bjuder på kun-

skap, arbete, material och stor underhållning. 

Resultaten hittills är helt enastående – huset 

har faktiskt blivit större. Ljus färg, väggpanel, 

sänkt tak, ny belysning, breddad enträ till 

storstuga och större golvyta i kök är knep 

som använts. Extreme Makeover med Ty och 

hans kompisar kan slänga sig i väggen. Vi har 

Frank och hans kompisar! På Wests hemsida 

finns fina bilder från renoveringsarbetet. Titta 

gärna på dessa.

Förhoppningsvis blir allt klart till årsmötet den 

17 mars. Besökare får passa sig fram till dess 

för huset är numer larmat. Utrustningen har 

fixats och installerats av Christian Jonsson. 

Instruktioner om larmet ges framöver. Vi 

Westare tackar alla mycket för de fina insatser 

som våra kamrater gjort och gör för oss på 

Långenäs. Ett par är nämnda men ingen är 

glömd! Stor invigning kommer att hållas när 

Långenäs har Öppet Hus. Då inbjuds våra 

bikers och bikers från alla våra vänklubbar. 

På Väg 40 strax utanför Göteborg mot Borås 

tar du av i Råda Motet och kör mot Mölnlycke 

Centrum.

I Mölnlycke Centrum kör du ut på 

Långenäsvägen som börjar vid Statoil. Den går 

söder om Landvettersjön längs med järnvägen, 

till Långenäs. 

Under mc-säsongen kommer vi som vanligt 

ha öppet alla tisdagar kl. 18.00 – 20.00. Vi ses 

då. Välkomna! 

RAPPORTERAR ABBE

Klubbhuset renoveras!

Region West förbereder sig väl för säsongen 

2009. Det är särskilt mycket som har fixats 

i vinter. Det som sticker ut är förstås reno-

veringen av klubbhuset, som kanske har 

fått sitt slutliga utseende. Jag vill slå ett slag 

för skötsel av hus och tomt fram över. Alla 

Westare kan hjälpa till. Gör gärna det!

Allt gemensamt arbete i West syftar ju till 

att vi alla ska få en så bra mc-säsong som 

möjligt. Vi har ett fullspäckat Träff Program 

i YCC och Region West. Ta del av dessa och 

kom till Långenäs med dina planer och idäer. 

De kan förverkligas där. Jag vill samtidigt 

påminna om att mc-körning är riskfyllt, så 

utbilda dig själv i körning och säkerhet. Det 

gör att din säsong blir bättre.

Vi har fått ny ledning i West och vi kom-

mer få nya funktionärer till Långenäs i vår. 

Jag hoppas vi nya kommer klara vårt arbete 

bra. En sak som säkrar detta är att avgående 

regionchef Leif Larsson och klubbhusord-

förande Mikael Holmström stannar kvar på 

viktiga poster i West. Den nya ledningen 

tackar för detta. Samtidigt riktar jag ett 

stort tack från oss alla för det arbete de 

redan gjort för Region West.

Avslutningsvis riktar jag mig till Arnoldo 

alias Arne, som är ägare till Kråkans Krog 

i Mölndal. Han är både Westare och 

Långenäsa. Under vintersäsongen upplåter 

Arne sin personal och krog som Biker Pub 

för oss en gång i månaden. Det betyder väl-

digt mycket. Jag tackar varmt å kamraternas 

vägnar för det. 

MED BÄSTA BIKERHÄLSNINGAR,
ÖRJAN KARLSSON

Regionchefen har ordet…

Välkommen till 
Smögenträffen

Vi upprepar förra årets succé!

Smögenträffen, SMC Väst och Sotenäs 

kommun hälsar dig MC-åkare välkommen 

till 2009 års Smögenträff fredagen den 29 

maj. Smögenträffen som välkomnar dig 

består av Eventbolaget Anders M, Göran 

F och kockarna John och Johannes.

Hela helgen är fylld med minst lika omfat-

tande och kul program som i fjol. Och 

vi lovar dig att du inte ska bli besviken 

i år heller. Vi laddar som vanligt upp 

med massor av överraskningar.  Vi har 

redan börjat dansa för vädergudarna för 

att kunna servera förra årets pangväder. 

Snälla, dansa du också!

Vi hoppas och tror att de flesta affärer, 

näringsidkare och restauranger har öppet 

sent hela helgen så att du får se Bohuslän 

från sin allra bästa sida. Sotenäs kom-

mun har så mycket att erbjuda i form av 

underbar skärgård, fantastiska klippor och 

den inte helt okända Smögenbryggan. Vi 

hoppas naturligtvis att du ska bli så över-

raskad och nöjd att du kommer tillbaka till 

oss nästa år igen.

http://www.smogentraffen.se/
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Här nedan är Wests fasta körningar. Vi kom-

mer som tidigare år att ha minst en gemensam 

körning till alla YCC: s stora arrangemang 

under 2009. Vi kommer också ha körningar till 

Västervik och eventuellt till England.

Kolla alltid kalendern på vår hemsida innan 

du slänger dig upp i sadeln. Där får du senaste 

info bl.a. om vem som är körledare, om den är 

inställd, etc.

Vi ses i kolonnen och på vägarna. Hälsar 

Örjan, Frank, Mikael och Abbe. 

Datum Rubrik Beskrivning Kontaktperson 

19 april – 
10 maj  
 

Söndagskörningar 
Viktigt: Vid regn 
inställs körningen. 
 

Vi gör en körning i 
kolonn på 15 – 20 mil. 
Vi tar fika efter vägen. 
Kom fulltankad till 
Hotellbåten, 
Gullbergsvass, 
Göteborg.  
Samling kl. 9:30 
Avfärd kl. 10:00 

Körledare (Se YCC Wests 
hemsida och Kalender) 

Lördag den 
9 maj 

Öppet Hus på 
klubbhuset Långenäs, 
Mölnlycke. 

Servering med trevligt 
umgänge! 
Öppet 10:00 – 15:00  

För att hitta till Långenäs, 
se YCC Wests hemsida. 

14 maj – 3 
sept.  

Torsdagskörningar 
Viktigt: Vid regn 
inställs körningen. 

Vi gör en körning i 
kolonn på 15 – 20 mil. 
Vi tar fika efter vägen. 
Kom fulltankad till  
Hotellbåten, 
Gullbergsvass, 
Göteborg.  
Samling kl. 18:00 
Avfärd kl. 18:30 

Körledare (Se YCC Wests 
hemsida och Kalender)  

13 juni Mc-orientering Se tid, plats, 
startavgift m.m. i vår 
kalender. 

Frank Jansson 
0706-40 42 44 
frank.jansson@ 
bredband.net 

29 augusti Tipsrunda Se tid, plats, 
startavgift m.m. i vår 
kalender. 

Frank Jansson 
0706-40 42 44 
frank.jansson@ 
bredband.net 

6 sept. –  
27 sept.  

Söndagskörningar 
Viktigt: Vid regn 
inställs körningen.  

Vi gör en körning i 
kolonn på 15 – 20 mil. 
Vi tar fika efter vägen. 
Kom fulltankad till 
Hotellbåten, 
Gullbergsvass, 
Göteborg.  
Samling kl. 9:30 
Avfärd kl. 10:00 

Körledare (Se YCC Wests 
hemsida och Kalender) 

Sedan 2005 är aktiviteterna i YCC Region 

West uppdelade i verksamheter. Dessa är kör-

ningar, arrangemang, information och klubb-

huset. Verksamheten i klubbhuset sköts av en 

klubbhus förening med styrelse. Regionchefen 

svarar för samordning av aktiviteter och före-

träder regionen i officiella sammanhang.

Örjan Karlsson
Regionchef och an-svarig 

för körningar

0708-39 29 05

031-57 11 55

Verksamheten körningar 

omfattar rekrytering och 

utbildning av regionens körledare. 

Regionchefen tillsammans med körledar-

na lägger upp säsongens fasta körningar. 

Planering av så kallade Spontana körningar 

görs också. Körledarna leder torsdags- och 

söndagskörningar samt körningar till Träffar 

och Arrangemang. Tillfälliga körledare kan 

utses vid behov. Utbildning av körledare sker 

inom klubben, Räddningstjänsten, SMC, m.fl.

Frank Jansson
Ansvarig för 

arrangemang

0706-40 42 44

0302-21 48 68

Verksamheten arrang-

emang är mycket varie-

rande. Den omfattar verk-

samheter för westarna i 

såväl regionala som natio-

nella sammanhang. Ett arrangemang består 

ofta av evenemang, boende och körning. 

Samverkan med övriga verksamheter är viktig.

Leif Abelin
Ansvarig för 

information

0735-14 17 37

031-51 91 34

Verksamheten informa-

tion omfattar både intern 

och extern information 

om regionens aktivite-

ter, medlemskontakter och medlemsregister. 

Samverkan sker med övriga verksamheter, 

webbredaktör och webbmaster.

Ordförande klubbhus
(väljs 17 mars 2009)

Verksamheten i klubbhuset omfattar klubb-

husevenemang samt teknisk- och ekono-

misk förvaltning av klubbhus och fastighet. 

Verksamheten är omfattande. Den sköts av 

en klubbhus föreningen. Samverkan sker med 

övriga verksamheter. Klubbhuset kan uthyras 

Yamaha Custom Club Region Wests 
körningar 2009

Ledning av verksamheter i Region West 2009
och övernattningsmöjligheter finns. 
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Kontakten med medlemmarna inom YCC – 

klubben sker främst genom hemsidan http://

yccsweden.com/ Den håller klubbens egen 

IT – grupp på att utveckla. Förhoppning är 

att den nya sajten ska vara klar till våren. 

Den ska bli tvåvägs. Idag kan vi köpa i shop-

pen och vi kan anmäla uppgifter till matri-

keln. Mer ska det bli. Spännande minsann!

På vår regionsida, YCC Region West, i 

INFO BOX finner du aktuell West – infor-

mation året runt. Kolla in http://www.

yamaha-custom-club.com/West/Default.

asp Väl där ska du också kolla under YCC 

WEST och klicka på Forum, Kalender eller 

Aktiviteter. Då vet du vad som är på G i 

West.

YCC – tidningen går ut till varje medlem. 

Några postadresser felar, men på det hela 

taget så når klubben ut till nästan alla. Det 

är jättebra. Tidningen kommer ut med två 

På söndagsmorgonen den 1 februari 

2009 hade Bo stillsamt och lugnt läm-

nat familj, släkt och vänner. Något avsked 

kunde inte tas. Det kanske heller inte var 

att vänta, för Bo var diskret. Sin sjukdom 

bar han konstaterande och självsäkert utan 

att beklaga sig. Att kämpa för sig själv på 

sådant sätt i sjukdomens motvind kräver 

stor tapperhet. Bo klarade detta. Han var 

också optimistisk och såg framåt. Inget 

fick överges eller släppas, även om ork och 

möjligheter minskade, så kämpade han på. 

Han var i kamraternas ögon 

en stor vardagshjälte och ett 

föredöme.

Bo engagerade sig tidigt i 

Yamaha Custom Club. Hans 

stora intresse för motorer i 

allmänhet och motorcyklar i 

synnerhet, ledde till att han 

tidigt blev en mycket aktiv 

medlem i vår mc-klubb. Bo 

valdes redan 1999 på klub-

bens Gotlands Träff, till 

kontaktman och körledare i 

Region West. Han var driven och arbetade 

generöst för sina klubbkamrater i Skara och 

Falköping. År 2000 arrangerade Bo klub-

bens riksträff på Skara Sommarland. Den 

var mycket uppskattad. Han ordnade också 

lokala mc-arrangemang för sina kamrater i 

regionen. Vi är många från Göteborg som 

har kört på goa körvägar under hans led-

ning.

Bo har arbetat under många regionchefer 

i West. Alla har uppskattat de insatser som 

han gjort. När sjukdom och ork började ta 

på krafterna för Bo, så ville han ändå vara 

kvar som klubbens kontaktman i Skara. Det 

är viktigt att man kan ringa någon, sa han. 

Så sent som på riksträffen i Tånga Hed var 

han aktivt med oss. Han skulle jobba lite 

mer framöver, sa han.

För klubbkamraterna har Bo alltid varit en 

sann vän. Han har alltid gett tips om moto-

rer, teknik och körsäkerhet. Han och Lilian 

har livat upp våra sällskap 

och mc-träffar. Det känns 

inte riktigt som om Bo kan 

lämna oss. Han brukar ju 

alltid dyka upp, så får det bli 

i fortsättningen också.

Vi beklagar sorgen för hans 

nära och kära. För oss är Bo 

och klubben ett. Vi tackar 

för den fina tid vi fick köra 

tillsammans. 

KLUBBKAMRATERNA 
I YAMAHA CUSTOM CLUB

Bo ”Speed” Johansson 
– In Memoriam

nummer per år. Hade klubben haft eko-

nomin och resurserna för att skicka ut en 

personlig inbjudan om varje körning eller 

arrangemang, så hade vi gjort det. Men som 

antytt, det går bara inte. Sett utifrån detta 

perspektiv är hemsidan ett viktigt komple-

ment till tidningen.

Region West har ambitionen att direkt 

kunna informera alla sina medlemmar. Detta 

låter sig bara göras med hjälp av e-post. 

Med e-post kan rykande färsk information 

skickas till alla på ett kostnadseffektivt 

sätt. Därför vill YCC Region West ha din 

e-postadress. 

I West har vi klart över 300 medlemmar. 

I ett e-postutskick når vi bara 60 %. Det 

är alldeles för liten täckning. När det gäl-

ler vår e-postkontakt med de Westare som 

också är medlemmar i klubbhuset YCC 

West Långenäs, så når vi alla! Vår ambition 

i Region West är som sagt att alla medlem-

marna ska nås med e-post.

Du Westare har säkert tillgång till dator på 

något sätt. Det kan vara egen, på jobbet 

eller genom en kompis. Vilketsom, är helt 

ok. All West information skickas virus- och 

reklamfritt, så tveka inte, utan lämna in 

din e-postadress. e-postadressen är din och 

förvaltas väl av klubben. Den får t.ex. inte 

lämnas ut. 

Har du lämnat in din e-postadress till klub-

ben, men inte fått någon e-post från Region 

West under 2008, så funkar inte din e-post. 

Lämna in den då en gång till på den här 

e-postadressen ”leif_abelin@hotmail.com” 

så ska jag kolla den.

VI MEJLAS, ABBE

Klubben behöver din e-postadress!
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Region SMÅLAND
Kenth Lindkvist, 0472-343 99, mobil 070-241 04 89
E-post: virre1@tele2.se

Aktiviteter i Region 
Småland  2009

FIKATRÄFFAR VINTER/VÅR I VÄRNAMO

Mässa (Halmstad) 20-22 februari

Öppethus på Mascot (Nässjö) 28 feb-1 mars

Bowling (14mars)

Vårvisning på Mickes (Växjö) 28-29 mars 

Öland runt (ej klart)

Träffpunkt mitt i Småland (ej klart)

Mc-Dagarna i Västervik (22-26 juli)

Riksträffen på Gotland 13-15 augusti 

(Knieppbyn Visby)

Hemlig resa (1:a helgen i september)

HELGKÖRNINGAR.

ONSDAGSKÖRNINGAR.

Någon torsdagskväll tar vi en körning till 

Tydingesjön (Skåne)

Någon helg blir det en körning ner till 

Farmen.

Eventuella ändringar (datum, tid) och tillkom-

mande aktiviteter kommer att läggas ut på 

Smålands regionsida.     http://yccsweden.

com/smaland 

Så håller man koll där så missar man inget!!

2009-01-05    // ”VIRRE”

Hej Smålänningar!

Nu är vi inne på nytt år och en ny hojsäsong 

som närmar sig med stormsteg.

Och jag hoppas och tror att det kommer att bli 

en kanon sommar för oss bikers.

Jag ser fram emot att plocka fram hojen ur 

garaget och ta den första turen rätts snart, 

någon månad till så är det dags för premiär.

Vidare så hoppas jag på att få träffa så många 

som möjligt av er i regionen på våra körningar, 

möten, aktiviteter, evenemang och på andra 

ställen också.

Några nya kontaktpersoner har tillkommit i 

regionen som jag tror mycket på och som vi 

alla kommer att få mycket hjälp av i framtiden.

Sedan har jag en uppmaning till er om att har 

ni egna idäer, funderingar, förslag på vad vi 

kan hitta på så hör av er till kontakt perso-

nerna eller till mig, så att vi kan vidarebefordra 

till så många som möjligt om vad ni tycker och 

på så sätt få maximal spridning på det hela.

För det är ju vi medlemmar som gör oss till en 

aktiv region.

MED VÄNLIG HÄLSNING
”VIRRE” //REG.CHEF//YCC-SMÅLAND

Klubbrabatter

VERONA MOTOR I LJUNGBY

Vi lämnar 15% på MC-tillbehör 30% på 

MC-däck mot uppvisande av giltigt medlem-

skort i YCC. 

KRISTIANOPEL CAMPING

YCC medlemmar erhåller 50% rabatt på gäl-

lande campingpriser under campingsäsongen 

mot uppvisande av giltigt medlemskort.  

Detta gäller tält, husvagn eller husbil, om 

man vill ha el tillkommer detta.

ORDINARIE TRÄFFPLATS TYROLEN I 

(BLÄDINGE) ALVESTA.

Varje onsdagskväll 17.30-19.30 

kommer någon från YCC Småland att vara 

på plats.

KONTAKTPERSONER I SMÅLAND

Värnamo:  Jonny Syrän

Tel. 0370-163 39

Mobil. 0708-97 21 47

E-post: jonny.reider@comhem.se

Hestra: Conny Hansson

Tel. 0370-175 54

Mobil. 0708-72 57 14

E-post: conny.h@alfa.telenordia.se

Kalmar: Tommy ”Tompa”  Jeansson

Tel. 0480-190 05

Mobil. 0703-56 39 30

E-post: tommy.jeansson@comhem.se

Växjö: Torbjörn Karlsson

Tel. 0470-34 73 34

Mobil. 0706-40 57 95

E-post: kapten_torbjorn@hotmail.com

Nässjö: Linda Westerström

Tel. 0380-910 78

Mobil. 0730-94 24 25

E-post: linda_nicco@hotmail.com

Oskarshamn: Torbjörn Melkersson

Tel.0491-77370

Mobil. 0707-99 48 76

torbjorn.melkersson@telia.com

Belgian National Rally 

22-24 may

www.starbikers.be

www.yccb.be
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Region VÄRMLAND/Örebro
Regionchef: Susanne "Pocahontas" Wahlqvist, 019-24 12 22, 
0707-49 99 94. E-post: sussieycc@hotmail.com

Kontaktpersoner VÄRMLAND

Örebro 

Ronny Overgaard, 019 - 16 52 76

Mobil 0702 - 10 00 47

E-post: citytrollet@telia.com

Karlstad 

Tom Ewen, 054 - 54 47 87

Mobil 0702 - 27 55 21

E-post: ewen.tom@spray.se

Hej alla glada bikers
Nu kommer snart våren, jisses vad härligt!

Vi har inte haft så mkt aktiviteter i regionen 

i Vinter. 

Men vi hade en kanon trevlig kräftskiva 

hemma hos Perra och Rita i Latorp.

Vi mumsade och åt Hjälmarkräftor som allas 

våran skäggiga Jacob fiskat.

Någon somnade i en bil och snarkade så att 

larmet gick och då minsann låser sig dörrarna 

och går inte att öppna utan att stänga av larmet 

på nyckeln. Och det tog säkert en halvtimma 

innan personen i fråga hittade nyckeln. Så det 

var ett himla väsen. Jag behöver inte peka ut 

någon, men den här personen brukarv sova 

bredvid mig på nätterna.

Vi hade planerat en Marsipanresa i feb/mars, 

men på grund av lågkonjunkturen så ställde 

rederiet in nattfärjan från Trelleborg. Så vi ska 

försöka fixa en ny resa till hösten.

Vi hade också tänkt att hinna med några PUB-

vändor och lite bowling innan MC-säsongen 

drar igång.

Kan också passa på att berätta att vi är 22 st. 

från regionen som bokat stugor på Gotland 

till årsmötet.

Hoppas vi blir riktigt många på träffen. Jag 

var där på YCC-årsmöte 1999 det var helt 

fantastiskt.

Jätte fin camping, fina vägar och en helt under-

bar natur.

Nästa år ligger det Värmland/Örebros axlar 

att fixa årsmötet. Och som läget ser ut nu, så 

blir det en Nostalgi träff i Degernäs.  Det är 

tur att jag har massor med aktiva medlemmar i 

regionen. Annars skulle jag vara riktigt nervös.

Apropå aktiva medlemmar.

Jag har nu varit med i YCC i 10 år. Det är och 

har varit jätte skoj att lära känna så mkt trevli-

ga människor. De flesta som är aktiva medlem-

mar har jag fått en uppfattning om att de drar 

sitt strå till stacken för att det ska vara aktiva 

regioner. Men sen finns det vissa i YCC  precis 

som i andra ideella föreningar som tycker att 

”det händer för lite” ” det är inga roliga saker” 

” det passar dom inte tidsmässigt o.s.v. Ibland 

kan man få  känslan  att vissa tycker att det 

ska vara aktiviteter alla helger och en vardag 

i veckan så det passar dom någon gång. Men 

reg-chefer och kontaktmän har ju också jobb, 

hem och familj att ta hand om. Både positiv 

och negativ kritik är  bra , men den måste vara 

konstruktiv annars tror jag inte att den kan 

leda till något positivt..

Jag har så svårt att förstå ett sådant beteende. 

Om inte aktiviteterna som fixas duger  eller 

passar tidsmässigt så  måste det väl  vara bättre 

att komma med sina idäer (för det hoppas jag 

Modell Mil Modellår Pris
HONDA CBR 1100XX BLACKBIRD 2500 2000 49000
YZ250F  2008 39900
TDM 900ABS ”GRÅ” 680 2005 70000
YAMAHA FJR1300ABS 700 2005 118000
YP250 ”BLÅ” 1400 2001 29900
YAMAHA XV535 VJ01 950 2001 39900
FZS 1000 2300 2001 44900
XT660R 960 2005 40000
MT-01 1180 2005 99900
YZF-R1 490 2007 94900
XT125R 2005 SMX (BLACK) 13 2005 24900

att de flesta har) och så hjälps man åt att för-

söka verkställa idän tillsammans. Det viktiga 

måste ju vara att vi gemensamt jobbar för att 

ha en bra klubb där alla ska trivas och ha roligt 

tillsammans. 

KRAMAR TILL ER ALLA!
OCH EN FÖRHOPPNING OM EN FIN 
VÅR OCH SOMMAR  FRÅN SUSSIE 
”POCAHONTAS”

Yamaha Center
Sundsvall

R N MC-SERVICE & DEMONTERING
Gamla Alingsåsvägen 29 i Partille

031-15 83 45, 031-15 52 17

Bike, Trollhättan

0520-488 035

Fleninge MC-skrot

Ödåkra

042-204 156

Hoj-Biten

Mönsterås

0499-100 58

0499-100 52

Jannes MC-mopeddelar

Skillingaryd

0370-711 33

Sams MC + Mopeddemontering

Karlstad

054-53 66 66

Spinnin’ Wheel MC-demontering

Tumba

08-530 300 15
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Kontaktpersoner MITT
Jämtland
Ulf Adsten
Tel. 0647-32 2 56
Mobil: 070-311 11 20
e-post. Ulf.adsten@hotmail.com

Per Gunnar Eriksson.
Tel. bost. 0647-61 14 33
Tel. arb. 0647-10 5 60
Mobil: 070-694 93 95
e-post: pergunnar.eriksson@telia.com

Lars Pettersson
Tel. 0693-31 31 7
Mobil: 070-366 95 04
e-post: btitt-p@spray.se

Gävleborg
Erik Kernehed
Tel. 026 - 19 61 93
Mobil: 070 - 731 12 22
e-post: erik@yccmitt.se

Västernorrland
Dan Bryneholt
Tel.bost. 060 - 61 29 02
Mobil: 070 - 33 98 0 90
e-post: bryneholt@telia.com

Peter Kaarle
Tel. 060 - 50 11 11
Mobil: 070 - 559 57 79
e-post: peter.kaarle@telia.com

Söderhamn
Lars-Gunnar & Annika Törnell
Tel. 0270 - 188 33
Mobil: 070 - 925 63 24
e-post: l.a@yccmitt.se

I skrivande stund och nyligen hemkommen 

från MC-mässan i Stockholm sitter jag vid 

min dator.

Förkyld och näsan rinner, jag försöker att få till 

några rader till vår klubbtidning.

Först vill jag återigen tacka alla som jobbade 

i vår snygga YCC- monter på mässan. Som 

medlem i YCC känner man sig verkligen stolt 

att få tillhöra det här kanon goa gäng, som 

åker hoj och har kul tillsammans.

När jag gick där på mässan och kollade på 

alla hojarna så drömde jag om våren, provsatt 

någon hoj och man liksom kände vinden 

brusa lite i hjälmen. Hör hur motorn spinner 

då tänkte jag, vilken ljuvlig sång. Det luktar 

nyslaget hö, hoppsan det kom en droppe regn 

på visiret. Man bara sitter där och njuter vilken 

härlig känsla! 

Jag sitter och funderar vad jag ska skriva i tid-

ningen och slänger en blick ut genom fönstret. 

Då mina vänner försvann alla mina svallande 

vårkänslor som jag hade fått på mässan

Där ute på gräsmattan som helst skall vara 

grön, ligger det cirka 40cm vit snö och termo-

meten visar på minus 5. 

Då trillade mungiporna ner till knäna igen, 

precis där dom var innan jag åkte ner till 

Stockholm på mässan.

Men då tänkte jag, det gäller ju att tänka posi-

tivt eller hur!

När ni mina vänner nu läser detta har tiden 

rusat i väg med raketfart.

Vi befinner oss i slutet på mars eller i början 

på april och YCC- tidningen ligger uppslagen 

framför oss.

Jag hoppas att hoj säsongen 2009 kommer att 

bli en kanon säsong för oss YCC:are och även 

för alla andra hoj diggare förstås.

Här följer lite information om det som hän-

der närmast i Reg- Mitt. Det är vår träffen i 

Karlborn den 22-24 maj -09 och det finns mer 

info om träffen här i tidningen, arrangörer för 

träffen är Reg- Mitt & Reg- Norr.

Säkerligen kommer det att finnas flera regio-

nala träffar runt om i landet som jag inte har 

riktigt pejling på i nu läget.

Vad jag vet kommer det även detta år bli en 

YCC camp på MC- dagarna i Västervik som 

”Klasse” och Reg- East fixar. Det blir också en 

YCC camp på Deltaträffen i Timrå som Reg- 

Mitt & Reg- Norr fixar.

Mera info kring dessa träffar kommer att fin-

nas på våra hemsidor.

Den stora händelsen under säsongen 2009 är 

YCC:s årsmöte på Gotland den 13-16 augusti. 

Glöm inte att anmäla er till detta evenemang, 

det kommer att bli ett minne för livet, det är en 

sagolik ö att åka hoj på.

VID PENNAN. REGCHEF-YCC-MITT.
ROLF ”WILDEN I DELSBO”

Ja nu är det snart dags att börja fundera på 

vårträffen, som ni ser så blir det samma vecka 

som Kristi himmels, det är ju bra, vi har en hel 

ledig dag extra att ta oss dit på.

Som vanligt kommer vi att åka en guidad tur 

på lördag, i övrigt blir det  som det brukar, 

musik och dans, trubaduren har lovat ta med 

sig gitarren ner till kvällsbrasan, så då blir det 

nog allsång. Det finns ju många sångbegåv-

ningar i klubben, eller?

Två övernattningar i två eller fyrbäddsrum 

med eget linne, två middagar och två frukost, 

till en kostnad av 600:- per pers.

Tältande och annat eget boende 350:- .

Träffavgiften sätts in på pg 6081696-4 märk 

med namn och adress.

Anmälningstiden blir från den 6/4 till 4/5 på 

tel.023-62510 Carina.

Anmälan räknas från den dag Carina har fått in 

träffavgiften på sitt postgiro.

      

GAZA LUGNT ”RONDELLEN” OCH 
VILDEN I DELSBO.

Nu mina vänner börjar 
vårkänslorna svalla på allvar!

Region MITT
Regionchef: Rolf ”Wilden” Andersson, 0653-103 36, 0705-25 30 81
E-post: xv1900@yccmitt.se

På polisstationen förhör polis-
kommisarien den förtvivlade 
hustrun som anmäler sin mans 
försvinnande:

- Nå, hur var er man klädd när 
han försvann?

- Han hade bruna skor, bruna 
byxor och ett rött förklade 
med vita prickar och volang-
kant...
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Nu börjar vår resa närma sig sitt slut och vi har fått en upplevelse utan 

dess like.

Vi har aldrig varit i Thailand förut och är inte några vana resenärer men 

att resa i detta land är hur bra som helst.

Vi köpte en flygstol till Bangkok och landade där den 13 januari, tog in 

på Bangkok Centre Hotell en natt för att sedan ta bussen till östrasidan 

och en stad som heter Surin.

Därifrån vidare med lokalbuss till en liten by där vi hälsade på ett par 

vi känner.

Vi fick en genomgång ute på risfälten hur det går till att få fram riset.

Vi fick även vara med och se när dom drog fram silkestråden ur larverna 

som sedan vävdes till underbara tyger.

Nattbuss tillbaka till Bangkok för att ta flyget ner till Phuket och 

Pattong.

Pattong, bra bad hyfsat boende på Expat Hotell men Bangla Road på 

kvällen, nej tack.

Vidare med lokalbuss till Phuket stad för att ta båten ut till Phi Phi 

öarna.

Här var det bra, en longtailbåt ut till någon strand för bad va det som 

gällde.

Nu va det dags att åka båt tillbaka till Phuket igen för att ta flyget upp 

till Bangkok igen, sonen och hans flickvän skulle hem till Sverige.

Jag och Anita tog bussen till Ko Chang och Hotell Alina, bra hotell.

Bra bad lite shopping var det som gällde här.

Vi hyrde moppar en dag (självklart så hyrde jag en Yamaha och Anita 

en Suzuki) för att utforska ön.

Vi var långst söderut når det började regna. Luta en hockeyplan i ca. 

30 grader och försök att köra både upp och ner på den, så halt blev det 

när det regnade.

Bilarna tog sats men kom halvvägs upp innan det började spinna och 

dom fick backa tillbaka och invänta torrare veg. Vi gick med mopparna 

i diket ner för att kunna ta oss överhuvudtaget. En elefant safari var vi 

med om också, häftigt att rida i djungeln på dessa stora djur. Rolig skö-

tare till elefanten hade vi, hann kunde en del svenska ord. Bl.a. kallade 

han sin elefant för min älskling och när någon annan elefant närmade sig 

så sa han hoppla elefanten omkörning.

Vidare med båt till ön Ko Mak och här er det underbart.

Det finns ingen shopping alls här utan bara sol och bad som gäller.

4 februari åker vi hem till snön.

Vill ni se bilder av vår resa så gå till www.resdagboken.se och i alias 

skriver ni kennethochanita.

HADE GOTT
LIMPA OCH ANITA

SAWADEE YCC:are

Ungefär samtidigt med Limpas resa i norra Thailand så var vi ett 

gäng YCCare som träffades nere på Koh Lanta för att fira födel-

sedag, vems får ni lista ut själva. Det var i alla fall Kjell o Anette 

Jonsson tillsammans med Ivan o Ingmarie Karlsson, som tagit 

sig ner från Ao Nang till Koh Lanta ett par dagar, en båtresa på 

2 timmar. Vi tillbringade där tre dagar hos Kent ’’dallas’’ Dahlin 

med sambo Madeleine ’’made’’ Jeansson Kretschmer. Efter dessa 

trevliga dagar i solen och vattnet återvände vi till Ao Nang, och 

fortsatte vår Thailandsemester därifrån.

Den som vill se mer om vad vi hade för oss kan surfa in på:

thailand.virago.se (OBS utan www i början!!!OBS)

KJELL JONSSON

Samtidigt på Koh Lanta 
och i Ao Nang
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Region NORR
Regionchef: Tommie ”Rondellen” Nylund, 090-400 69, 0705-88 95 46
rondellen.ycc@spray.se

Kontaktpersoner NORR

Skellefteå 

Håkan och Mari Holmgren

Tel. 0910 - 910 30

Mobil: 0705 - 23 27 41

E-post: hakan.holmgren@sandfors.nu

Umeå 

Åke Fängström

Tel: 0901 - 466 66

Mobil: 0703 - 14 07 15

E-post: akes.rep@tiscali.se

Holmsund 

Bo-Erik Hansson

Tel. 090 - 233 93

Mobil: 073 - 802 91 30

Kalix 

Kjell Johansson

Tel. 0923 - 777 90

Mobil: 070 - 594 71 99

Rondellens vinnarhoj 
på Tånga Hed

Yamaha Center
Kräftg. 4  973 34 LULEÅ. Tel. 0920-185 25, 185 85

www.yamahacenter.com

Märke Modell Mil Årsmod Reg nr Pris
YAMAHA FZ1-S 1630 -06 XRR228 83.900
YAMAHA YZF R1 4089 -00 RGH382  49.900
YAMAHA YZF R6 1902 -00 RAX388 44.900
YAMAHA XV 1000 2249 -81 CDW685 19.900
YAMAHA XVS 650 A 317 -01 TAC225 47.900
YAMAHA XT 660 R 564 -05 XWL833 39.900
YAMAHA XT 660 R 627 -04 UYN069 39.900
YAMAHA CYGNUS X 176 -06 XWH356 19.900
YAMAHA NEOS 38 -08 HRK378 17.900
HONDA DOMINATOR 1684 -01 SAM021 34.900
SUZUKI RF 900 3726 -94 DRD487 34.900
KAWASAKI ZX 900 5128 -94 BKT677 34.900
PIAGGIO NRG 50 865 -02 SXS820 12.900

Cross/Enduro
YAMAHA WR 250  -07 TEZ355 54.900
YAMAHA YZ 450F  -04 4244 34.900
YAMAHA YZ 85 LW  -07 4808 24.900
YAMAHA YZ 85 LW  -02 1842 14.900
YAMAHA TT-R 125  -08 0119 26.900
YAMAHA PW 80  -03 1684 11.900
YAMAHA PW 80  -02 3466 10.900
SUZUKI RM 85  -05 1230 19.900
HONDA CR85  -07 0132 24.900

Det var en stockholmare som var så oer-
hört trött på all stress så han köpte sig en 
stuga så långt upp i lapphelvetet som man 
kunde komma, det var tre mil till närmsta 
granne.

Där bodde han och levde på jakt och fiske 
och trivdes.

Efter sex månader när det började kän-
nas lite småtrist fick han se en lappgubbe 
komma gåendes.

- ”Hej” sa lappgubben,”tänkte bjuda fest 
lörtak, kommer tu?”

- ”Jatack”, sa grabben!!

- ”....men” sa gubben, ”det kan bli djävla 
massa prit”

- ”OK” sa grabben, ”det är lugnt”

- ”....men” sa lappen ”det kan bli djävla 
massa laksmål ochså”

- ”Inga problem”, sa grabben som hade 
varit med förr

- ”...det kan bli mycket nulla också” sa lap-
pen

- ”Kanon!!” sa grabben (det var ju ett tag 
sen...).

Så gick lappen. Då kom grabben på att det 
kanske skulle vara nån speciell klädsel så 
han skrek och frågade om saken.

- ”Vad skall jag ha på mig?”

- ”...Pelar ingen roll” skrek lappen,”...tet plir 
para tu och jak”.
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Våren 2007 kom återfallet för mig, jag körde 

lite Mc i början på 80 talet men sen kom familj 

o barn in i ens liv som tog den tid det ska göra. 

Under vintern 07 började jag och frugan 

Mona prata om att det kanske hade varit kul 

att börja åka på två hjul. Nu blev det till att 

sälja husvagnen, gick lättare än vad vi trodde. 

Vi var nu framme i början av april, en 

Customhoj skulle det bli. Letade på blocket 

och föll för en Suzuki 800 Marauder, välvår-

dad, svart o grann. 

Denna cykel var helt underbar att köra solo, 

men var inte speciellt bekväm att åka bak på, 

varpå det diskuterades ganska snart att byta 

till något större. 

Under nästkommande vinter tog vi oss tid att 

undersöka vad vi ville ha. Vi var inne på de 

mesta större customhojar. Det var verkligen 

inte lätt. 

När jag senare på vårvintern var på 

Brandmansutbildning i Revinge, lärde jag 

känna en annan brandman vid namn Dennis, 

som är president för Hökarna i Ronneby. Han 

kör HD, men hade tidigare varit väldigt nöjd 

med en 1600 Wildstar. 

Jag hade väl redan börjat se mer åt det hållet, 

så nu bestämde vi oss för att lita på Dennis ord, 

det skulle bli en Wilde till sommaren. 

Nu var vi framme vid MC säsongen men 

fortfarande ingen Wilde. Det blev ytterligare 

några hundra mil med Marren. 

Juli månad nu började det hända framförallt 

roliga saker. Vi skulle avsluta vår bil semester 

i Kroatien, på väg hem övernattade vi på ett 

hotell i Polen, på parkeringen stod en MC 

med släp under ett kapell, jag var sugen på att 

lyfta täcket och kika, det kan du inte göra sa 

Mona. 

Vi checkade in, fick våra rum och gick ner i 

matsalen, där satt ett medelålders par med en 

liten jycke och åt. Det var Lisbeth och Lennart 

Wenner från Limhamn. Jag frågade om det var 

deras motorcykel och det var det, en Wilde. 

Det var ju det vi skulle ha. Det pratades en hel 

del Mc den aftonen. Det trevliga paret tipsade 

oss om hur trevligt dom hade det i YCC. Det 

lade vi på minnet.

Väl hemma tog vi tag i letandet av vår nya 

cykel. Vi hade varit inne på en svart Wildstar 

men det blev det inte. Vi hade vägarna förbi 

Oves i Olofström en dag, när vi klev in i 

butiken bara stod den där, vår Wilde, en 

brons/vinröd 01a. Vi tittade på varandra men 

behövde inte säga så mycket. Denna skulle vi 

ha. Några dagar efter var det dags att hämta 

hem pärlan.

Stolt som en tupp körde jag nästkommande 

torsdag ner till Tydinge mc café, vilket vi gör 

så ofta vi kan. Väldigt trevligt, med mycket 

motorcyklar. Har här lagt märke till en del 

Yamaha Custom. 

Denna kväll är Bosse ”Joker” här. Tänkte det 

är väl bara att stega fram och presentera sig. 

Det blev en trevlig pratstund om bland annat 

YCC, som vi ju blivit tipsade om. Eftersom vi 

skulle sänka Monas fotpinnar, undrade jag om 

Bosse hade något tips. Han visste en kille som 

han trodde kunde hjälpa mig. När jag åkte 

hem var jag nöjd och såg redan fram emot 

nästa Tordag. 

Tillbaka I Tydinge följande torsdag, hinner 

knappt parkera, fören ”Joker” stegar fram med 

en kompis, Per ”Bushman”. Det var han som 

tillverkade sänkningen till passagerarfotpin-

narna som jag fick köpa (fick dom Nästan 

gratis) det blev sedan snack, kaffe och silla-

macka. Jag förstod då det där som Lisbeth och 

Lennart talade om, gemenskapen i klubben, 

och vi som inte ens hade blivit medlemmar. 

När jag senare på kvällen gränslade Wilden 

hem, hade jag skaffat mig en till ny trevlig 

bekantskap. 

När vi på lördags förmiddagen rullade in på 

farmen, vilka var de första vi såg? Jo, Lisbeth 

och Lennart, världen är bra liten. Vi stannade 

och fikade. Conny visade oss runt, fick känna 

på riktig Skånsk gästfrihet. Vilka trevliga 

människor. 

Några ord som jag aldrig kommer att glömma 

är när Bengt tittar på vår Wilde. 

”En sådan motorcykel säljer du aldrig, det 

tillverkas inte sådana mer”. 

Vi har efter detta återkommit till farmen och 

är stödmedlemmar. Ett ställe att rekommen-

dera för er som inte varit där.

Vill passa på att hälsa alla nya och gamla vän-

ner

 

HANS O MONA SANDELL

Hur vi blev med mc 

och medlemmar i YCC
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C A F É L I S T A
Örebro/Värmland
Hagfors. Hotell å Cafe Uwån AB, Norrings väg 2. 

10% på mat, dryck och fika. Ej alkohol och tobak. 

Lesjöfors. Lesjöfors gästgiveri. Litet mysigt ställe i 

hemmiljö vid Rv 26. Alla hojåkare får 10% på allt. 

Fika, mat och övernattning. tel: 0590-302 00. 

Borgvik. Borgvikskvarnen Hotell och Konferens 

AB god mat i vacker miljö. Öppet året om. 

Borgvik. Cafä Bryggstuga ca 15 km väster om 

Grums mot Nysäter. Gott kaffe med dopp vid 

Borgviks gästhamn. Båtuthyrning, tältmöjligheter. 

Charlottenberg. Gräns Rasta Motel. 

Deje. Deje Konditori. Centralt läge. 

Rekommenderas speciellt för mc-åkare. 

Filipstad. Munkebergs cafä. Öppnar den 30maj. 

Öppettider: Hela sommaren jämna veckor. Kl 

19:00-21:00 

Glava. Sölje kaffestuga och hembageri 8 km söder 

om Glava. Allt bröd är hembakat och mycket gott. 

Juni, juli och augusti öppet alla dagar kl. 11-19. 

Hammarö. Golfrestaurangen. God mat mitt i 

naturen. 

Hammarö. Pizzeria Capri. Suverän pizza i mysig 

miljö. 

Hammarö. Restaurang Näckrosen 1 mil söder om 

Karlstad beläget 800 m från Skoghalls centrum. 

Skärgårdsmiljö och mysig uteservering. Dagens 

lunch, fika, à la carte och fullständiga rättigheter. 

Övernattningsmöjligheter. 

Karlstad. Cafä August. God mat och gott fika till 

bra priser i väldigt mysig miljö. 

Karlstad. Cafä Gjuteriet, Verkstadsgatan 1. Dagens 

lunch, fika med hembakat, tidningar. 

Kristinehamn. Picassouddens Kiosk & Cafä. Bra 

priser. Fint läge nära Picassoskulpturen. 

Skoghall. Pizzeria City. Bra pizzor till bra priser. 

Sunne. Länsmansgården i Sunne. Några km söder 

om Sunne på väg 234. God och rikligt tilltagen 

”vägfararlunch”. Något dyrare än standardställen 

men köket har vunnit matutmärkelser. 

Säffle. Stenmagasinet (sommar) centrum. Duje 

udde ca 3 km från centrum. 

Värmskog. Sommarcafä. Billigt och fin utsikt över 

Värmeln, ca 2 mil från Grums mot Arvika.
 

Årjäng. Sandholms fik, ca 8 km öster om Årjäng.
 

Brevens Bruk. Brevensgården.

Tel. 019-45 40 98. 10% rabatt.
 

Dalkarlsberg. Dalkarlsbergs Herrgård. Mat och 

Fika samt B&B.  

Tel. 0587-704 28. (Söder om Viker mellan 

Karlskoga och Nora, följ skyltar.)
 

Mogetorp. Mogetorps Värdshus. Mat och hem-

bakat kaffebröd. Stängt tisdagar. Motorcyklister 

10% rabatt.
 

Askersund. Strandhugget, i centrum nere vid ham-

nen. Fin och solig uteservering. Ett välbesökt ställe 

av knuttar ifrån alla kategorier. 
 

Fellingsbro. Magasinet Sverkestagard. Sverkesta 

www.sverkestagard.se för att få mer information.
 

Frövi. Nilla’s Cafe’. Företagshotellet bredvid pos-

ten.
 

Grythyttan. Guldkringlan, Torget 2A, mitt i byn.
 

Harge. Slott och Hotell, ca 13 km söder Askersund 

vid Rv 50. Även billig övernattning. Öppet 15 maj 

- 15 sept.
 

Hällefors. Lindholmstorpet i centrala Hällefors. 

Kaffe och hembakat bröd. Öppet sommartid.
 

Hällefors. Vildmarkskrogen, Sikforsvägen NO om 

Hällefors, sidväg.
 

Lindesberg. Uskavi - gården vid sjön Usken 

mellan Lindesberg och Storå. Mat, tältplats och 

kanotuthyrning.
 

Lännäs. Cafä Englagård Lantcafä med eget gårds-

bageri ~www.englasskafferi.se

Englas Skafferi, Lännäs, 019-10 11 51, 0736-25 72 

24 Nora. 
 

Nora. Järnvägscafäet. Stationen vid sjön. 

Sanna-Kroa. Krog. 1 mil väster om Örebro på väg 

mot Karlskoga. 

Stjärnfors. Kaffe och korvservering vid Stjärnfors 

gärd på väg 63 mellan Hällefors och Kopparberg. 

Fint bil- och mc-museum. 

Svartå. Isle of Man Club’s motorcafä vid Lv 205 

mellan Laxå och Karlskoga, fern mil söder om 

Örebro. 070-355 86 82. En populär mötesplats för 

mc-folk. Drivs av MC klubben Isle of Man. 

Våtsjön. E18 mellan Örebro och Karlskoga. Mat, 

kaffe. Bad och minigolfbana. 

Åmmeberg. Åmmebergs golfklubb. Vid Vättern. 

Åmmeberg ligger mellan Askersund och 

Zinkgruvan.  

Åtorp. Cafä Kaffebönan erbjuder en bra parkering 

till era motorcyklar, en trevlig uteservering för upp 

till 40 pers. Vid frågor ring gärna Petra 070-327 27 

98 www.cafekaffebonan.se 

Öskevik/Siggebohyttan. Kaffestugan på 

Siggebohyttans Bergmansgård. 

Tel. 0587-330 033, Mobil 070-333 85 86. 

Örebro. Strömsborg. Infart strax före bilprov-

ningen Bista. Skyltat. Mat och kaffe naturskönt vid 

Svartån.

West
Blidsberg, Bastakvarn cafä,

www.isakservicecenter.com

Småland
Herrestad, Cafä Herrestad, www.cafeherrestad.se 

Öhr, Lantcafä i Öhr, www.lantcafe.se 

Blädinge, Tyrolen, www.tyrolen.se 

Gemla, Gemla jernvägsstation, 

www.gemlastation.se 

Tolg, Frunas Hage, www.frunashage.se 

Emmaboda, Konditori Fenix, Tel. 0471-100 16.

Skåne
Wanås cafä, Knislinge: Tel. 0733-70 09 13. 

Cafä Utsikten, Båstad: Tel. 0431-708 00. 

Flickorna Lundgren, på Skäret. 

Lisas Cafä, i Hurva Skåne. 

Cafä solståndet, Kåseberga: 

Tel. 0411-52 72 80. 

Kaffestugan Annorlunda Stenshuvud, Kivik, 

Simrishamn: Tel. 0414-704 75.  

Flinkmans cafä Sireköpinge: Tel. 0418-505 67. 

Sjöbo Kaffestuga: Tel. 0416-150 03. 

Tydingesjön camping, Broby:Mc-Cafä & Bil-Cafä 

Tel. 044-401 49. 

Nostalgicafä the 50’s, Tryde: 0708-66 67 52. 

Cafä Stallet, Klågerup: Tel. 040-48 13 50. 

Tradaren, ca 1mil öster om Fjälkinge. 

Carlssons Taverna, i Kristianstad. 

Persons Taverna, i Vinslöv mitt i byn, västra infar-

ten till Vinslöv Fika, korv m.m bensin. 

Helgas, i Lönsboda mitt i byn  mat  husmanskost 

till rimliga priser. 

Bojertz cafe, i Höör vid torget frukostbuffe, fika. 

Bialitt Kaffestuga, Gryttinge, Svalöv. Dagens 

lunch, våfflor, kakor, hemslöjd. 0413-731 25. 

Hanksville Farm
www.hanksville.se



31YAMAHA CUSTOM CLUB SWEDEN

 

ÖPPETTIDER CAFE’ 2009 
 

 
 

11 april-27 september 

Lördag 11:00-19:00 

Söndag 11:00-19:00 
Andra tider efter överenskommelse 

 

Svårt att hitta hit? 

Se vägbeskrivning och övrig info på vår hemsida 

 

www.hanksville.se 

 
Är du på besök i Skåne i sommar? 

Övernattning finns hos oss 

Tältplats 75kr/person inkl frukost 

Sängplats inomhus 150kr/person inkl frukost 

Blekinge
Hembygdsöns Kaffestuga, Holmsjö: Karlskrona 

kommun. Tel. 0455-912 92.  

Lindqvist Cafä & Hembageri, Borgmästaregatan 3, 

Karlskrona: Tel. 0455-156 00.  

Cafä Sött & Salt, Kristianopel Hamn Fågelmara: Tel. 

0455-36 60 14. 

Fritzatorpet Olofström: Tel. 0454-30 93 00.

Mitt
Hälsingland
Ångersjön Cafä & Vildmarkscamping ligger i 

Hudiksvalls. Tel: 070-216 89 69. www.angersjon.se 

Knoppergården i Ytterhogdal ligger efter

E45an. Tel: 0680-600 58.

Petterssons Brasserie i Ytterhogdal ligger efter 

E45an.  

Lias Cafä i Gnarp. 

Avholmsbergets Restaurang i Bjuråker: www.

avholmsberget.com 

Majas Cafä i Rengsjö: www.halsingland.com 

Dalarna
Torsångers Cafä i Torsånger & Elsas Cafä i 

Norberg. 

Buffils-Annas Cafä i Siljansnäs. Biker rabatt. 

Glassbaren vid kajen i Mora, gratis kaffe för 

Bikers. 

Kaffe-Stugan på gågatan i Mora. Biker rabatt. 

Västernorrland
Bispgården: i Jämtland.  

Härnösand: Spjutegården - Murberget

Hemsö fästning. 

Kramfors/Höga Kusten: Dockstabaren (tradarfik) 

Sollefteå: Shell, Remsle Sollefteå. 

Sundsvall: Alnö - Restaurang Hamnstugan på 

Alnö.  

Kävstabrons camping - Indal. 

Ånge: Flataklocken. 

East
Cafä Ulva kvarn, www.ulvakvarn.se. Lör & sön 

dagtid. Tisdagkvällar under sommaren MC och 

bilträff.  

Rö cafä, Gamla Norrtäljevägen Rimbo Torsdag 

kvällsöppet lör & sön dagtid. rocafe@telia.com 

Dammstugan Venngarn Sigtuna. Öppet alla dagar 

11-16. Tel 08-592 544 66 eller

070-342 72 97.
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Följande produkter säljs genom klubben till klubbmedlemmar och kan beställas

genom att skicka in kupongen eller via vår hemsida: www.yccsweden.com.

Alla priser är inklusive moms. Postens avgifter tillkommer.

YCC’s Klubbsaker

Ryggsäck/
Sissyväska 
Modell: IXS, passar på ryggstödet. 
Med fästanordning för Sissyn och remmar runt bakre 
blinkers. Fäll ut stropparna och den omvandlas till 
"vanlig" ryggsäck. Extra fickor på båda kortsidorna 
samt liten ficka på framsidan. Extra "huva" till t ex 
ryggsäck eller liggunderlägg. Regnskydd medföljer.
Den sväljer mer än man tror…
Färg: Svart
Pris: 750:-/st

Plånbok 
Plånbok i klassisk bikermodell.
Plånbok, stor. Pris: 170:-/st.

Buckle Loggan som bältesspänne,
storlek 10 x 5 cm.
Pris: 175:-/st

Plånbok 
Mellanstorlek, med loggan på locket, 
flera fack för kontokort.
Nu förbättrad med dragkedja på 
myntfacket.
Pris: 170:-/st

Butiksinfo
Vi har nya pins, en aning större än den gamla varianten och med två nålar att fästa den med. Nu ska vi 

slippa vingar som hänger och snurrar runt.

Varor som har utgått och som nu är i det närmaste slutsålda är skjortor, sweatshirts och den lilla 

plånboken.

Pikétröjan. som är vår egen design, finns bara kvar i några storlekar, dam S, L och XL.

Glöm inte att vi alltid lyssnar på era önskemål om vad som ska finnas i butiken. Så skicka era idéer till oss 

och så undersöker vi om det finns ett allmänt intresse för att ta in.

Faxen är i sönder och vi skaffar nog ingen ny eftersom den används så lite numera, så beställningar tas 

emot på följande sätt: beställning via hemsidan, mail, telefonsamtal eller med vanlig snigelpost.

Namntagg/
Regiontagg 
Pris: 50:-/st

Keps 
Svart med tyg-
märke. Storlek: 
One size fits all.
Pris: 50:-/st
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Klisterdekal 
Storlek: 10 x 5 cm
Höger/vänster
Pris: 15:-/st

Storlek: 20 x 9 cm
Höger/vänster
Pris: 20:-/st

Bildekal 
Storlek: 20 x 9 cm
Höger/vänster 
Pris: 20:-/st

Klubbemblem 

Broderat tygmärke 
Storlek: 10 x 5 cm
Höger/vänster
Pris: 40:-/st

Pin
Storlek: 30 x 15 mm
Endast höger
Pris: 45:-/st

Klubbflagga 
50 x 70 cm = 100:-
Kan fås med tryck om regionstillhörighet, 
t.ex. WEST. Detta är en beställningsvara.
Pris med region: 150:-/st

Hood-jacka 
i egen design. Färg: Svart 
och rött. sidfickor.
Storlekar: S-XXL.
Pris: 395:-/st

Pikétröja  
Egen design med blixtlås 
i halsen, kortärmad, 
svart med röda insydda 
linjer. Liten broderad 
klubblogga på vänster 
ärm. Finns i dam-modell 
(dammodellen är figur-
sydd).
Storlekar: dam S, L, XL. 
Pris 95:-/st

Buff - Vinterbuff  
Buff med klubblogga. Pris 130:-
Vinterbuff med fleece och klubb-
logga. Pris 190:-/st Vimpel 

25 x 35 cm    Pris: 75:-/st

Detta är ett
högermärke

Ryggmärken 
Ryggmärke, 33x16 cm, 150:-
Ryggmärke, 20x11 cm, 75:-
OBS, försäkran ska skrivas på när 
ryggmärke beställes. Blankett medföljer.
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Ja tack, jag beställer följande klubbsaker:

Leveranstid ca 10 dagar. Beställning av namntaggar 

tar dock längre tid (ca en månad).

Moms ingår i alla priser, postens avgifter tillkommer. 

Ej utlöst order debiteras 225:-

Beställningen postas till:  
YCC Butiken c/o Nilsson Tel: 0410-129 95 Postgiro: 51 27 93-1
Lingonvägen 5, Mobil: 070-666 17 55
231 38 Trelleborg E-post: butiken@yamaha-custom-club.com 

Summa:

Namn: ............................................................................................................. YCC nr: ................................

Adress: ............................................................................................................ Tel: ......................................

Postnr: ............................................     Ort: ..................................................... Mobil: ..................................

Ring, maila eller skicka in beställningen till ”Butiken”

 Nr Beskrivning Antal Färg Storlek eller v/h Pris/st Totalt

  1 T-shirt, rund hals, svart  S-XXL    80:-

  2 T-shirt, rund hals, svart eller vit  XS-XXL    80:-

  3 T-shirt, långärmad, svart, S-XXL    125:-

  4 Linne, dam, svart och vit, S-XL                      NY    90:-

  5 Fleecetröja, svart, M-XXL    295:-

  6 Klubbväst, mörkbrun, S-XXXL    895:-

  7 Keps, svart, one size    50:-

  8 Kepa, svart, one size    120:-

  9 Keps med röd rand, one size    95:-

10 Klubbflagga, (50 x 70 cm)    100:-

10 Klubbflagga, (50 x 70 cm)     150:-

11 Sissyväska, svart    750:-

12 Vimpel (25 x 35 cm)    75:-

13 Klubbdekal (10 x 5 cm), vänster eller höger    15:-

14 Bildekal (20 x 9 cm), vänster eller höger    20:-

15 Tygmärke (10 x 5 cm), vänster eller höger    40:-

16 Klubbpin    45:-

17 Namntagg, skriv namnet med versaler i storleksrutan    50:-

18 Regiontagg, skriv regionen med versaler i storleksrutan    50:-

19 Hood-jacka, S-XXL    395:-

20 Linne herr, marinblå, bred axel, S-XXL            NY    90:-

21 Plånbok, stor, Loggan präglad på locket    170:-

22 Buckle, Loggan som bältesspänne    175:-

23 Plånbok, mellanstor, Loggan präglad på locket    170:-

24 Tank top, herr, vit, S-XXL                               NY    90:-

25 Ryggmärke, 33x16 cm    150:-

25 Ryggmärke, 20x11 cm    75:-

26 Pikétröja, blixtlås i halsen, dam S, L, XL    95:-

27 Buff med klubblogga    130:-

27 Vinterbuff med fleece och klubblogga    190:-

28 Fleecejacka med avtagbara ärmar, S-XXXL    430:-

29 Klubbdekal (20 x 9 cm), vänster eller höger    20:-

med regionstillhörighet, skriv regio-
nen med versaler i storleksrutan
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T-shirt 
Modell: Rund hals, 
100% bomull med 
klubbmärket i
screentryck.
Storlek: S - XXL. Svart. 
Pris: 80:-/st

Fleecetröja  
Varm fleecetröja, mjuk och go, svart 
med klubbens tygmärke påsytt.
Storlek: M - XXL
Pris: 295:-/st

T-shirt 
Modell: Långärmad,
rund hals med
texten YCC Sweden 
på vänster ärm.
100% bomull. 
Storlek: S - XXL.
Svart.
Pris: 125:-/st

Kepa  
Keps utan skärm,
svart med tyg-
märke,  
One size fits all.
Pris: 120:-/st

Klubbväst 
Tillverkad i mörkbrunt skinn med 
tygmärket påsytt ovanför vänster 
bröstficka. 
Stl. S - XXXL.      Pris: 895:-/st.

Fleecejacka 
med avtagbara ärmar. Vindstoppande 
material med fleece på insidan och 
med texten Yamaha Custom Club 
broderat på framsidan.
Storlek: S - XXXL.     Pris: 430:-/st

T-shirt 
t-shirt med liten logga vid 
halsen.
Storlek: XS - XXL, svart eller vit
Pris: 80:-/st

Keps  
Egen design, svart med röda detaljer. 
Mindreklubblogga fram, text bak och 
på sidan.
Storlek: One size fits all.
Pris 95:-/st

Damlinne  
gjord av elastisk fin-ribbad jersey
Vit eller svart
Storlek: S - XL
Pris: 90:-/st

Herrlinne  
Slim fit tanktop
Vit
Storlek: S - XXL
Pris: 90:-/st

Herrlinne  
med bred axel
Marinblå
Pris: 90:-/st
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Känn de nya

vibbarna —

Helt nya

XVS950

■	 Nykonstruerad luftkyld 60 graders V-twin med   

 8 ventiler, överliggande kammar och 942 kubik

■	 Effektiv bränsleinsprutning ger rapp gasrespons

■	 Kraftfull och underhållsfri beltdrift

■	 Klassisk dubbelvaggram i stål

■	 Låg sitthöjd på bara 675 mm och låg vikt för lättkörd karaktär

■	 "New style classic" design med 18" framhjul för 

     mer tillbakalutad körställning och känsla

■	 Se nya Yamaha XVS950 på MC-mässan 22-25 januari 2009

Vi samarbetar med

B
YAMAHA CUSTOM CLUB

SWEDEN

Sundetvägen, Oxberg

792 94 Mora


