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Presidentens ord på vägen
Dags att summera den gångna 

säsongen, det är nog en del som när 
detta skrivs fortfarande kör hoj i bör-
jan på november, vi har haft många 
dagar som bjudit på över 10 grader 
varmt i stora delar av vårt land. Våra 
större träffar och körningar har gått bra 
under säsongen, allt från Vårträffen, 
Årsmötet, Flakasand, Blaiken, Mälaren 
runt, Hjälmaren runt mm. Det var väl 
Hojrock som fick värsta kallduschen när 
himlen öppnade sig över Västervik. Det 
fanns tappra som stannade kvar och fick 
avnjuta bra underhållning på kvällarna. 
Och tyvärr fick East́ s Sommarträff 
ställas in på grund av alldeles för lågt 
deltagande. Nu har vi diskuterat detta 
i styrelsen och till nästa säsong ska vi 
planera mer över gränserna så att inga 
stora träffar konkurrerar med varandra 
och gärna har minst 2 veckors mel-
lanrum innan de går av stapeln. Det är 
en del kostnader att arrangera en träff 
och även om Riks står för ett bidrag 
på 10 000 kr krävs det ganska många 
deltagare om man ska kunna hålla 
träffavgiften på en rimlig nivå. Ska vi 
börja ta 600 – 700 kr per person till en 
träff då kommer det nog inte många, 
smärtgränsen är nog 500 kr/person och 
träff, mer kan man inte ta.

Mycket har hänt i ledningen på YCC 
och många har funderat vad som ska 
hända och kommer det att bli bra för 
YCC. Motionen om ändrad styrelsesam-
mansättning gick igenom samtidigt som 
vi fick många nya regionchefer, det är 
klart att man då funderar vad är det 
som händer. Men att det blev så många 
byten behöver inte vara negativt utan 
det kommer in nytt friskt blod som är 
taggade till hårfästet att få göra något 
bra för regionen och hela YCC. Till råga 
på allt så blev det byte av President. 
Klasse valde efter många år i ledningen 
att lämna över klubban. Han har varit 
ett välkänt ansikte för alla i många 
år, från regionchef i East sedan Vice 
President och Internationell kontakt 
till slutligen President för YCC. Även 
en sådan faktor gör att funderingar 
uppstår när något invant ändras och 
en stark profil drar sig tillbaka. Givetvis 
kommer han att dyka upp på träffar och 
körningar även framöver. Många kän-
ner inte mig mer än till utseendet och 

jag är glad att jag fick förtroendet av 
majoriteten att ta över som President. 
Jag har jobbat väldigt aktivt sedan jag 
blev regionchef för East och det job-
bet trappades upp lite till när jag blev 
utsedd till Vice President & regionchef 
för East, inte så vanligt kanske att vara 
båda samtidigt. Men min målsättning 
har hela tiden varit att jobba aktivt i 
den förening som jag är med i för det 
är något som jag brinner för. YCC lig-
ger mig väldigt varmt om hjärtat och 
det är inget som jag hymlar om, ibland 
kanske jag babblar för mycket om YCC 
enligt mina nära men det är sån jag är. 
Jag tycker att det är både roligt och 
givande att få representera världens 
bästa MC-klubb! 

Nu har vi avverkat vårt första sty-
relsemöte och jag kan meddela att vi 
fungerar väldigt bra tillsammans och 
vi har en bra arbetsplan fram till nästa 
årsmöte. Ett stort fokus under vintern 
kommer att ligga på planeringen av 
internationella träffen som till slut ham-
nade i Västervik. När detta skrivs har all 
information gått ut och bokningar och 
anmälningar ska vara i full gång. Jag 
hoppas att många kommer att ta tillfäl-
let i akt att gärna ta en veckas semester 
om ni har möjlighet och passa på att 
njuta av Västervik och den internatio-
nella träffen där mötet mellan länderna 
är en fantastisk upplevelse, missa inte 
det nu när vi är värdland. Vi har även 

mc-mässan i Göteborg som väntar och 
det är alltid kul att strosa runt bland 
alla fina hojar när snön och kylan härjar 
utanför byggnaden. Även här måste jag 
säga till er som inte besökt en stor mc-
mässa att passa på för det är riktigt kul.

Vi har gjort ännu en uppdatering 
av vår hemsidas plattform och det 
stora jobbet har gjorts av Ulf Marknäs 
och Bo Lindblom. Detta har gjorts för 
att framtidssäkra hemsidan några år 
framöver och nu kan man se hemsidan 
bättre i smartphones. Det ska för-
hoppningsvis göra att alla oftare kollar 
under Aktiviteter ifall någon slänger in 
en spontankörning, nu görs det oftast 
på Facebook men jag värnar om att 
vi försöker att få in alla körningar på 
hemsidan under Aktiviteter. Det går 
även alldeles utmärkt att läsa i Forumet 
mm vilket jag tycker är jättebra. Vem 
vill inte kunna gå in på YCC ś hemsidan 
när man står i kassakön på ICA? 

Denna upplaga av tidning är i digi-
talt format efter beslut på årsmötet att 
spara in pengar för klubben på grund 
av att medlemsantalet är lite lågt för 
tillfället men den trenden ska vi ändra 
på. Vårtidningen kommer att komma 
som vanligt i pappersformat, sedan 
antar jag att frågan kanske kommer 
upp igen under nästa årsmöte. Det har 
varit väldigt svårt att få in material till 
tidningen och vi har så många gånger 
efterlyst reportage från körningar av er 
medlemmar. Vi borde kunna ha flera 
spännande berättelser i varje tidning 
om alla vågade skriva. Ni tar fina bilder 
men oftast hamnar dom på Facebook, 
skriv ihop en liten story till bilderna och 
skicka till Redax. Vi måste försöka hålla 
tidningen levande, vilket format den än 
är i. Se det som ett vinterprojekt att 
få in en bra story till vårtidningen som 
kommer i pappersformat, det är väl kul 
att kunna visa barnbarnen om coola 
mor/far föräldrarna i skinnbrallor på 
värsta bågen. Det gör att man kan sitta 
länge i gungstolen och mysa. Detta var 
allt från mig för denna gång, jag hoppas 
att ni kommer att ha en härlig vinter 
med jul & nyårsfirande med era nära 
och kära.

CLAS BLOMBERG
PRESIDENT
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INTERNATIONELLA 
TRÄFFEN I ENGLAND

2014 hade varit ett riktigt skitår med 

sjukskrivningar och andra tråkigheter i 

familjen, därför kändes det spännande att 

börja planera hojssäsongen 2015. 

Skottland har länge varit vårt drömmål 

att åka till, och när nu YCC ś internationel-

la träff skulle förläggas i England kändes 

det rätt att göra slag i saken. Åker man så 

långt till en ö kan vi stanna några veckor 

extra och få uppleva större delen av den. 

Vi har inte åkt mycket utomlands på 

motorcykel, faktiskt bara när vi var på YCC 

internationella i Finland.

Det var nervöst o mycket att tänka på. 

Jag visste ju inte heller hur det skull gå 

med ryggen, hade opererat mig på som-

marn 2014 och sedan inte åkt något innan 

vi var tvungna att boka resan. 

Vi planerade resan tillsammans med 
våra kompisar från Norrköping, Micke och 
Susanne samt deras dotter och måg, Erika 
och Magnus. Vår son ville också med men 
han är inte så intresserad av att åka på 
träffar och han hade precis bytt jobb och 
fick inte så lång semester så tidigt på som-
maren. Han bestämde sig för att flyga till 
England, hyra cykel där, och möta upp oss 
efter träffen. 

Vi satt några vinterkvällar och vårda-
gar med att kolla kartor och läsa på om 
färjor. Ett tag såg det ut som att det skulle 
kunna gå att åka färja från Danmark. Det 
skulle starta upp en ny linje men när tiden 
drog iväg och vi inte fick något svar från 
rederiet, beslöt vi att åka ner till Holland. 

Efter att ha pratat ihop oss om vad vi 
ville se kom vi fram till att vi nog skulle åka 

hemifrån lördagen innan träffen började, 
bo några dagar i Oxford för och se lite av 
södra England innan träffen, för att sedan 
åka norrut. Micke hade fått mejlkontakt 
med en YCC:are ifrån Oxford och han 
bokade campingplats åt oss.

Lördagen den 6:e juni bar det av. 
Stefan monterade den största svenska 
flagga som fick plats på hojen. Sveriges 
Nationaldag blev inte bara firad denna 
dag, utan det skulle bli så att den fick sitta 
kvar hela vägen hem. Detta skulle visa sig 
vara väldigt tacksamt då engelsmännen 
verkade visa större hänsyn till oss hojå-
kare i den röriga trafiken.

Ner genom Sverige, upp på färja i 
Göteborg, av i Kiel för att på alldeles för 
kort tid behöva ta sig ner till Hoek Van 
Holland.

Upp på nästa färja med god marginal. 
Hela 15min tillgodo innan den skulle avgå, 
stor suck, inte en sådan resa igen tack.

Men, men allt gick bra. Vi ankom i 
England med ett smil på läpparna och 
kände lugnet lägga sig tillrätta.

Tankning sedan iväg igen.

Vägen mot Oxford gick i skapligt mak. 
Det tog en ”liten” stund att vänja sig med 
att alla åkte på fel sida, men man vande 
sig skapligt ändå, lugn och fin 

Framme vid Campingen slår vi upp våra 
tält för att invänta vår nya bekantskap 
Barry, mannen som ordnat allt.

Vi fick genom honom en tur till ett 
knuttefik, se på lite hojar samt en trevlig 
kvällstur. 

Dagen därpå tog vi själva en liten tur 
till Stonehenge för att sedan även få en 
specialguidad tur i Oxford där Barry och 
hans fru visade oss några av de platser 
som Harry Potter spelades in på.  

Och Oxfords äldsta pub besöktes 

Torsdag morgon den 10:Juni, packa 
ihop och iväg till träffen.

Kommer fram till ett blåsigt träffområde 
där vi får hjälpas åt att hålla fast tälten tills 
vi alla fått upp dem. 

Duschningen därefter blev en kall upp-
levelse som tyvärr skulle hålla i sig under 
hela träffen. Vi är nog ganska bortskämda 
i Sverige att alltid ha full tillgång till varm-
vatten.

Michael och Magnus hade plockat med 

sig lite presenter till deras President, Kevin 
Hoyte.

Han fick bl.a. en Svensk flagga i fleece 
tyg som Stigfinnaren lurade i honom 
att det kallades ”snuttefilt”, jösses vilken 
pinsam tystnad som uppstod då Anna var 
ärlig att upplysa honom om vad egentligen 
det ordet betydde på svenska. Gapskratt 
uppstod ändå ganska så omgående och 
Kevin lovade Stigfinnaren att detta skulle 
betalas tillbaka 

Ett stort surr hade uppstått då de sa 
att det var på gång att det skulle utdelas 
ett pris för snyggaste hoj på träffen. En 
stor tavla visade bilder på dem som vun-
nit tidigare år och engelsmännen verkade 
ta detta med stort allvar då de alltid hade 
med dessa på sina träffar.

Torsdagen gick och så även fredagen.

Lördag morgon. Vi hade bokat in oss på 
att få en guidad tur genom London med 
deras fina bussar, alla var de även dub-
beldeckare och givetvis den gamla typen.

Strax innan vi skulle åka så blev det 
ett jädra ståhej. Anna hade tydligen fått 
en rosett monterad på sin hoj. Vi fick då 
veta att regioncheferna i detta lilla land 
hade till uppdrag att välja ut 10st hojar 
som de ansåg vara bland de finaste och 
då ställas ut på campen. Efter deras urval 
så skulle då Kevin under dagen utse En av 
dessa som bästa hoj på den internationella 
träffen. 

Iväg till London for vi, och fick en riktigt 
fin och trevlig tur och tackade verkligen 
för att man inte behövde vara busschauf-
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för i en sådan storstad som London 

Tillbaka till campen och lite mat. Åter 
en kall dusch och likaså öl, så började man 
känna sig i form igen.

När kvällen nu kommit så skulle då änt-
ligen Kevin upp och prata igen. Efter ett 
tag så skulle då även hojen utses…..TGX 
043 läser han upp högt och gladeligt. Anna 
står som förstummad men Leena rycker 
tag i henne och för fram henne till sce-
nen. Tyvärr kan nu inte uttrycket i hennes 
ansikte beskrivas, det måste ha upplevts. 

Lyckan var enorm och detta paprazzitåg 
som följde var helt enormt.

Foton togs säkert en hel timme och vi 
kan nu garantera att även hon kommer 
att följa de andra pristagarna på väggen 
för varje år.

På grund av en efterföljande resa som 
skulle pågå ytterligare några veckor så var 
de vänliga att skicka hem priset till oss när 
vi väl kommit hem. En video på hur tillverk-
ningen gått till fick vi också. https://www.
youtube.com/watch?v=lJQUocJ_WrM

Namn och telefonnummer utväxlades, 
och väl hemma så kom den hem, väl pake-
terad med posten.

Resan fortsatte sedan med ett brett 
smil på läpparna och väldigt mycket fick vi 
uppleva, men det får bli en annan historia.

MED VÄNLIGA HOJHÄLSNINGAR
ANNA OCH STEFAN STRÖM

Styrelsen har tagit beslut om att vi återgår till att sista inbetalningsdatum för 
medlemsavgiften blir den 31 december. Det har medfört allt för stora kompli-
kationer med att ha sista inbetalningsdatum 31 Mars. Vi har haft stora problem 
med tidningen då vi har varit tvungna att skicka ut tidning och medlemskort till 
alla även om betalning ej skett. Många har dröjt med inbetalning och många 
har trott att dom betalat bara för att dom fått tidningen och medlemskortet. Vi 
har inte haft möjlighet att invänta alla betalningar för tidningen måste ut före 
ett visst datum så att informationen i tidningen fortfarande är aktuell. Vi kom-
mer att ha tydlig information om medlemsavgiften på hemsidan och genom 
utskick. Ni som vill ha en pappersfaktura till er egen bokföring kommer att 
kunna skriva ut en från hemsidan.

Ni betalar som vanligt in medlemsavgiften på BG 5506 – 3937 och där är 
det viktigt att ni anger för- och efternamn och även ert medlemsnummer. Då 
underlättar ni arbetet för kansliet.

Nu erbjuder vi även medlemmarna att betala medlemsavgiften med Swish 
– snabbt och enkelt. Här är det ett måste att ni anger först medlemsnummer 
och sedan också ert namn. Gör ni inte det är det väldigt svårt för kansliet att 
spåra inbetalningen och dom får lägga ner många timmar varje år på att söka 
vem som gjort inbetalning utan att ange dessa uppgifter.

Swish nummer: 123 079 33 07

Det är knutet till Rikskontot och ska INTE användas när ni betalar något ni 
köpt i YCC-butiken, då bokförs pengarna fel vilket medför extra jobb.

Vår gamla medlemsbutik fortsätter 
i ett mindre format där vi kommer 
att sälja tygmärken, taggar och 
pins. Ni hittar YCC butiken på fliken 
bredvid Klubbshop högst uppe på 
hemsidan. Butiken har numer sitt 
konto på Swedbank, detta för att 
vi vill ha alla konton samlade på en 
bank vilket underlättar all hantering. 
Butiken har BG 154-6381 och ni 
beställer som vanligt på butiken@
yccsweden.se

Vi är glada att Stefan och Ann 
fortsätter med sitt arbete för YCC.

Nyheter om medlemsavgiftenInfo om 
YCC-butiken
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Region SMÅLAND
Regionchef: Kenneth Johansson, 0733-87 00 58
E-post: regchef.smaland@yccsweden.se

Regionchefen har ordet

Det är nu ca: 7 månader sedan jag 
blev vald till regionchef för Småland, ett 
på många sätt roligt uppdrag. Vad har då 
hänt i region Småland sedan dess. 

Vår och sommar säsongen började ju 
inte så bra för oss hojåkare, för som alla 
vet är vi ju beroende av vädret och det var 
ju inte det bästa.

Men när körningarna kom igång blev 
det många härliga turer under onsdags-
kvällarna när vi samlades och gav oss ut 
på tur.

Vi var många som var med när vi 
besökte Kleva Gruva utanför Vetlanda.

Årsmötet i Tånga Hed blev som vanligt 
en trevlig tillställning.

Träffen i danska Lynge är ju bara hur 
bra som helst, vi var några från Småland 
som var där.

Medlemsmöte och Pizzakväll har vi 
också hunnit med.

På årsmötet blev det ju så att vi regi-
onchefer utgör styrelsen i YCC och vi har 
haft vårt första möte där större delen 
gick åt att diskutera nästa årsmöte och 
den stora internationella träffen vi skall 
ha 2016 i Västervik. Ta nu och planera in 
den i era almanackor för detta får man ju 
inte missa.

Vi tappar många medlemmar, men om 
vi alla hjälps åt att värva ny så kommer 
YCC att leva många år till.

Till sist, ta vara på er och ha en bra 
höst och vinter så ses vi på vägarna igen 
till våren.

KENNERTH JOHANSSON
REGIONCHEF SMÅLAND

Hej alla YCC-vänner!

Region SOUTH
Regionchef: Jörgen Persson, 0702-59 82 66
E-post: regchef.south@yccsweden.se

Kontaktpersoner i Region South

Regionschef
Jörgen Persson
Mobil: 0702-59 82 66
E-post: regchef.south@yccsweden.se

Skåne NV
Ronnie Lejon 
Mobil: 0706-63 04 90
E-post: ronnielejon@hotmail.com

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

Skåne NO
Per ”Buchman” Nilsson
Tele: 0451-161 87
Mobil: 0706-80 84 57
E-post: per55@telia.com

Blekinge
Sivert Rosander
Mobil: 0709-78 74 29
E-post: sivert.rosander@tele2.se

Regionchefen har ordet

HEJ ALLA FRÅN SKÅNE OCH BLEKINGE
Så har ännu en mc-säsong gått. Om 

vädret tillåter så körs det mycket ändå. Nu 
har det gått 8 månader sedan jag tillträdde 
som Regionchef för South efter Andres 
Hedblom, så jag vill än en gång tacka 
han för dom åren han var Regionchef för 
mycket väl utfört arbete. Ärligt talat visste 
jag nog inte vad jag gav mig in på, men 
jag tänkte jag försöker för jag ansåg att vi 
måste ha en Regionchef. 

Tack till alla kontaktpersonerna för allt 
arbete som ni har lagt ner, samt alla ni 
andra sommar deltagit.

Vi har haft en del långkörningar i 
regionen, bl.a. frukost-körningen som Per 
”Buchman” Nilsson höll i. Hemliga resan 
som även Per har hand om gick till Moshult 
i Småland, Wilhelm Mobergs födelseort.

Danmarksturen som Ronnie Lejon höll 
i hade en ny runda, med fikastopp hos 
YCC-Danmark i Lynge. Två mycket trevliga 

turer. Det var körningar till England och 
den Intern. träffen, Tånga Hed och årsmö-
tet samt till Blaiken-träffen.

Under vinterhalvåret ska vi anordna 
bowling i Hässleholm, boule i Malmö och 
go-vart i Helsingborg. Det ska även bli 
pub-aftnar samt Turan.

Malmö har ny träffpunkt för i år, 
Möllegården i Åkarp.

NV håller till på pizzeria Milano, 
Ättekulla.

NO är i Vinslöv och Kristianstad. När 
det gäller tidpunkter får ni titta under 
aktiviteter på vår hemsida.

Till sist vill jag tacka för det gångna 
året, om vi inte ses under vinterns aktivite-
ter hoppas jag vi ses till nästa säsong och 
nya spännande turer.

JÖRGEN PERSSON

Kontaktpersoner Småland

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

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

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

Kontaktman Växjö
Magnus Söderström
Mobil: 0706-29 14 52
E-post: magnusodenstrom73@gmail

Kontaktman Nybro
Magnus Andersson
Mobil: 0705-45 31 89
E-post: magnus.monica@hotmail.com

Kontaktman Kalmar
Anders Staag
Mobil: 0703-28 96 22
E-post: andersstaag@hotmail.com

Kontaktman Öland
Eije Sjöö
Mobil: 0735-45 22 18
E-post: eije.sjoo@hotmail.com
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Kontaktpersoner West

Regionchef
Roland Lindsköld
Tel: 0733-76 29 39

Kontaktman Göteborg
Bijan Eghlima
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
0706-50 01 43

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

Kontaktman Uddevalla
Jörgen Wennergren
Tele: 0760-39 20 80

Kontaktman Kungsbacka
Mats Lindén
031-322 70 45

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

Webbmaster
Ulf Rasmusson
0706-635050
ulf.rasmusson@yccsweden.se

Fotogalleri West
Kjell Jonsson
Tele: 0705-88 68 27
E-post: kjell@yccwest.se

Regionchefen har ordet

Region WEST
Regionchef: Roland Lindsköld. Tel: 0733-76 29 39
E-post: 

Säsongen 2015
Hej!

Jag heter Roland Lindsköld och är 52 
år, gift och har 3 barn och 2 barnbarn. 
Har varit medlem sen 2011. Blev vald 
av medlemmarna i west att efterträ-
da Dag Lorentsson som ny regionchef. 
Erfarenheterna hos medlemmarna är stora 
och som jag kan ta hjälp av, så att vi får 
en bra fungerande region.  

Årets första officiella mc-tur startade 6 
juni med en hemlig resa som arrangerades 
av Kent Jornefelt. Slutmålet blev Hökensås 
semesterby i Tidaholm.

Hanksville Farm besöktes också i år.

Årsmötet hölls på Tångahed, med god 
uppslutning.

Västervik besöktes även i år med 
många deltagare, trots signaler om sjun-
kande anmälningar.

Det blev återigen många Westare som 
var med till YCC Danmark/Lynge på deras 
sommarfest, jag hoppas att fler från YCC 
Sweden kan hitta dit. En mycket uppskat-
tad träff.

Framför oss har vi MC-mässan med 
tillhörande fest i januari som planeras i 
skrivandets stund. Mer info kommer på 
hemsidan senare.

Som ny regionchef tackar jag för ordet 
och önskar alla:

GOD HJUL
GOTT SLUT OCH GOTT NYTT MC-ÅR

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

Kontaktpersoner Halland

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

Kontaktman Halmstad
Peter Ovik
Tele: 035-409 16.
Mobil: 0760-15 77 65
E-post: peterovik@yccsweden.se

Kontaktman Getinge
Lars Farnestam
Mobil: 0761-886367
E-post: lassekarin1@gmail.com

Regionchefen har ordet

Då är det dags att samman fatta mc 
säsongen 2015. 

Den kom igång väldigt sent det blev 
inte riktig sommar i Halland för än i juli 
månad.

Det har varit lite dålig verksamhet i 
Halland 2015. 

Vi hade inte någon regionchef i början 
av säsongen vi var 4 kontaktmän som job-
bade på att få det att bli verksamhet men 
det var trögt.

Det är också ganska många medlem-
mar som slutat vi är nu bara 34 medlem-
mar men vi jobbar på att åter öka med-
lemsantalet.

Det har blivit en del körningar och på 
dessa har vi som varit med haft kul.

Vi var tyvärr bara 6 medlemmar från 
Halland som var på årsmötet i Tångahed 
men vi som var där hade en kul. Det är 
alltid lika roligt att träffa andra YCC are 
från olika delar av Sverige.

Den 19-20/9 var det dags för hemliga 
resan i Halland vi var bara 6 personer och 
5 motorcyklar som åkte från halmstad kl. 
10:00 den 19/9.

Vi åkte via Bolmsö till Lagan och 
sedan vidare till slut destinationen som 
var Växjö. Vi åkte på en fantastiskt fin väg 

mellan Lagan och Rydaholm och vidare 
till Moheda kan verkligen rekommendera 
denna. I Växjö blev det bowling och 
restaurang besök. Efter övernattning på 
hotell Esplanaden bar det i väg till Älmhult 
och besök på Ikea museet. 

Den 25/10 var det dags för medlems-
möte i Halmstad med tanke på att vi 
bara är 34 medlemmar var det mycket väl 
besökt vi var 14 medlemmar där.

Nu är det kanske dags att jag pre-
senterar mig. Jag heter Lars Fritzon är 
nybliven Regionchef i Halland. Har tidigare 
varit kontaktman i Laholm. Satt under en 
tid i Styrelsen som sekreterare. Gift med 
Birgitta som för övrigt har börjat köra mc i 
år köpte sig en xvs 1100 och har övnings-
kört ganska många mil i sommar.

Vi har 3 utflugna barn och är morfar 
och mormor till en pojke som heter Harley 
(jag tyckte han skulle heta Yamaha).

Det som kanske de flesta i YCC för-
knippar mig med är att det var jag som 
skrev motionen som ändrade styrelsens 
utseende.

Vi syns och hörs på vägarna 2016

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR
LARS FRITZON 
REGIONCHEF HALLAND

Hej alla mc-vänner

Bild från Hallands hemliga resa
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Hej alla ute i vårt vackra avlånga land!

Regionchefen har ordet

Region Värmland/Örebro
Regionchef: Sussie ”Pocahontas” Wahlqvist, 0707-49 99 94
E-post: sussieycc@hotmail.com

Kontaktpersoner Värmland-Örebro

Regionchef
Sussie “Pocahontas” Jensen
Mobil: 0707-49 99 94
E-post: sussieycc@hotmail.com

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 

Vi startade våran säsong med en helg 
körning på krokiga vägar i öster ut.

Vi var 10 hojar, 12 personer och en 
hund. Som stannade i vackra Brevens Bruk 
och plockade 

Fram go fika, som vi intog sittande i 
gräset bredvid Brevensån i solskenet.

Sedan fortsatte turen, och slutade vid 
ormsafari vid Öby kulle, hur mkt huggor-
mar som helst.

Vi har haft lite fler aktiviteter under 
våren Valborgskortegen samt Poker Run, 
Båda i ösregn.

Sommaren hade vi tur med vädret vid 
nästan alla veckokörningarna! 

Vi har även några medlemmar som varit 
till Lynge, Västervik och Internationella i 
England.

Vi var ett gäng från regionen som tog 
oss till Vårgårda till Årsmötet!

Vi var fem som åkte vidare till Jylland 
en vecka och hade det gott.

Vi avslutade Jylland med Bröllop i 
Svenska Sjömanskyrkan på Skagen med 
en helt underbar präst!

Det var Kenth och jag som blidde äkta 
makar, herr och fru Jensen. Kenth hade 
Guran med sig och sjöng och spelade 
”Kärleken förde oss samman” för mig!  
Håkan och Tina var vittnen och Uffe 
fotograf.

Under hösten har vi haft en trevlig 
Kräftskiva samt en hemlig resa kringeli-
krok vägar till Degerfors.

Där vi trampade Dressin, det kan vi nog 
alla som var med rekommendera till dom 
som inte provat!

Och vi var ett gäng som åkte Räkbåten, 
då hade vi East vänner på besök! Det var 
gott och vackert.

Och vi har haft ett medlemsmöte med 
18 närvarande

Nu kan jag bara tacka alla goa männ-
iskor som vi har i våran region för en 
fantastiskt härlig säsong!

OCH EN GOD JUL 
OCH ETT GOTT NYTT ÅR
SUSSIE POCAHONTAS

Kontaktpersoner East

Regionchef East
Michael Ohlin
0703-47 43 56
regchef.east@yccsweden.se

Sekreterare
Bengt Carlsson
0766-41 14 77
bengt.carlsson@yccsweden.se

Vice regionchef/
Områdesansvarig Stockholms län
Marie ”Mammarazzi” Munktell
0708-14 33 32
marie.munktell@yccsweden.se

Områdesansvarig Uppsala län
Tomas Holmberg
0705-36 81 86
tomas.holmberg@yccsweden.se

Områdesansvarig Västmanlands län
Ronny Bejefalk
0706-68 49 86
ronny.bejefalk@yccsweden.se

Områdesansvarig Södermanlands län
Stefan Ström
0702-56 09 35
stefan.strom@yccsweden.se

Områdesansvarig Östergötlands län
Per ”Pelle” Linerzén
0705-54 19 01
per.linerzen@yccsweden.se

Kontaktman Uppsala
Tommy ”Towe” Westin
0703-54 16 01
towe@yccsweden.se

Kontaktman Stockholm norra
Ann-Christien ”Anki” Lindqkvist
0707-90 95 85
kenrunan@hotmail.com 
Johan Westberg
0704-87 48 08
johan.westberg@yccsweden.se

Kontaktman Stockholm södra
Mats Andersson
0703-78 93 20
mats.andersson@yccsweden.se
Christer Lindberg
0730-40 49 66
christer.lindberg@yccsweden.se

Kontaktman Södertälje/Järna/Gnesta
Mikael ”Ludde” Benedicks Lundahl
0768-85 33 38
ludde@yccsweden.se

Kontaktman Katrineholm
Peter Rönnbäck
0708-62 59 77
peter.ronnback@yccsweden.se

Kontaktman Eskilstuna
Tomas Eriksson
0720-47 04 22
tomas.e.68@gmail.com

Kontaktman Norrköping
Michael Ohlin
0703-47 43 56
michael.ohlin@yccsweden.se

Kontaktman Nyköping
Anna Ström
0702-43 69 79
anna.strom@yccsweden.se

Kontaktman Nynäshamn
Jonas Lundsten
0708-87 55 21
jonaslundsten@hotmail.se

Regionchefen har ordet

Regionchef: Michael Ohlin. 0703-47 43 56
E-post: regchef.east@yccsweden.se

Region EAST

Mitt namn är Michael Ohlin och jag får 
börja med att tacka för förtroendet när ni 
valde mig som regionchef för East.

 Förutom att jag tillträdde som regionchef 
har lite fler personer fått nya uppgifter. Marie 
Munktell har blivit suppleant (vice) till region-
chefen, Ellionor Samsoie och Bo Lindblom är 
nya medlemmar i arbetsgruppen.

 För er som inte känner mig så bra tänkte 
jag börja med en kort presentation av mig 
själv.  Min bostadsadress är i Kimstad ca en 
mil utanför Norrköping.  Där bor jag med min 
sambo Susanne och minsta (20år) dottern 
Maria storasyster Erica är utflugen sedan ett 
antal år. 

 Jag har varit aktiv i olika föreningar 
sedan grundskoletiden, ett arbete har som 
varit helt på ideell basis. Jag har inte haft 
något emot det utan tvärt om trivts med det, 
då det har gett mig så mycket tillbaka. Mina 
uppgifter har varit allt ifrån sekreterare, kas-
sör, sponsoransvarig, styrelsemedlem mm.  

Jag tog mitt mc-kort för 32 år sedan och 
köpte då min första motorcykel.  För ett antal 
år sedan fick jag ett diskbrock som gjorde 
att jag fick sluta åka.  Men efter en några 
års frånvaro med sjukskrivningar och till slut 
en operation med efterföljande Rehab så var 
man åter redo att kliva upp i sadeln.

Bland det första jag gjorde var att åka 
till Hojrock i Västervik och på vägen hem 
därifrån stannade vi för att fika, där träffade 
vi några andra hojåkare som vi kom att prata 
med. Det visade sig att de tillhörde en klubb 
som kallade sig YCC. Några veckor senare 
var jag medlem och den första aktiviteten 
man deltog i var Sörmlandsrundan. Jag kom 
in i gruppen direkt och träffade människor 
som man nu lärt känna och trivs tillsam-
mans med.  På varje aktivitet eller körning 
man deltar i ser man både bekanta och nya 
ansikten med samma inställning att ha kul 
på två (okej ibland tre eller fyra) hjul.  Alla 
underbara människor från norr till söder och 
från väst till öst som man träffat gör att man 
inte ångrat en sekund att man stannade för 
den där fikapausen på väg hem från Hojrock. 

Sitter nu i skrivande stund och tittar ut på 
höstlöven som faller och en termometer som 
knappt orkar över 0-strecket och undrar om 
det blir några flera åkturer innan det är dags 
för motorcykeln att få sin vintervila. Chansen 
finns ju då det har ju inte kommit någon snö 
ännu och mot kylan finns det ju kläder.

Hej allesammans!

 Snart får vi krypa in i stugvärmen 
och leva på minnen från sommarens även-
tyr.  För min del var det bland annat 
Internationella i England, 1:a Majtåget i 
spöregn, Sörmlandsrundan, Östgötarundan, 
Griprallyt, Mälaren runt mm men framför allt 
alla goa YCC-are man träffat.  Men håll ut go 
vänner snart är det vår igen med dagsmeja, 
snösmältning, isfria vägar och värmande vår-
sol.  Sen är det bara att väcka våra springare 
efter vintervilan och fylla tankarna och ge sig 
ut för att möta våren.

Nu inriktar sig arbetet för mig och de 
andra i styrelsen på nästa säsong.  Framför 
allt på den internationella träffen/årsmötet 
på hemmaplan i juni där jag hoppas möta 
många av er.

På regional nivå har vi några arbetsgrupp-
möten framför oss där planering av träffar 
och körningar ska pusslas ihop.

Men bara för att det är en vintersäsong 
i antågande behöver det inte betyda att vi 
ska gå i ide.  Jag hoppas att vi kan anordna 
lite aktiviteter så vi kan ses även under den 
mörka årstiden. Vill ni genomföra någon akti-
vitet eller körning som ni kan tänka er hålla i 
får ni gärna lägga ut dem på hemsidan.

 Har ni förslag, frågor eller funderingar får 
ni gärna kontakta mig, en områdesansvarig 

eller närmaste kontaktombud.

MICHAEL OHLIN
REGIONCHEF EAST
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Kontaktpersoner Mitt

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

Gävle
Erik Kernehed
Mobil: 0707-31 12 22
E-post: erik.kernehed@yccsweden.se

Sandviken
Stefan Karlsson
Mobil: 0738-04 18 71

Kerstin Karlsson
Mobil: 0706-71 66 99

Gästrikland
Mats Wedin
Mobil: 0706-97 41 63
E-post: xv750@passagen.se

Hälsingland
Rolf ”Wilden” Andersson
Mobil: 0705-25 30 82
E-post: wildenidelsbo@telia.com

Kjell Envall
Mobil: 0706-58 20 99
E-post: k.envall@live.se

Södra 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

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

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

Lars Pettersson
Mobil: 070-3669504
E-post: britt-p@spray.se

Regionchefen har ordet

Region MITT
Regionchef: Lennart Norling. 0702-70 58 84
E-post: lennart.norling@yccsweden.se 

Ja nu har det återigen gått en hoj säsong, 
värst vad det går fort när det är trevligt kan 
jag tycka. 

När jag försöker att summera den så mär-
ker jag att det är en del nyheter sedan förra 
året. I Hälsingland har det som vanligt varit 
fika kvällar under vintern/våren på Yamaha 
Ljusdal. I år ordnade Jörgen på Yamaha en 
bussresa till Mc Mässan där det var ett antal 
från Ycc som deltog. 

I februari hade vi en ny aktivitet för året, 
det var Bowling mästerskap för Region Mitt 
där den första inteckningen kammades hem 
av undertecknad. Så nu blir det till att hålla 
lågan uppe för att försvara pokalen i nästa 
turnering som kommer att gå av stapeln i 
Mora. Det är Limpa som arrangerar den så 
håll koll så ni inte missar inbjudan och möj-
ligheten att spela hem pokalen jag lämnar 
gärna ifrån den till den som förtjänar den och 
förhoppningsvis efter en god match.

I mars hade vi telefon möte med alla 
kontaktmän där vi som vanligt gjorde en 
grovplanering att hålla oss till för att sedan 
fila lite på. Jag var även på hövdingamöte i 
Stockholm under mars månad. 

I maj gick ICA träffen i Sandviken den 
lockade detta år 15-16 Ycc från East som var 
på genomresa. Årets avrostning i Färila blev 
det tyvärr inte så många deltagare till. Men 
vi tar nya tag till våren.

Vi har även några som jobbat bra med 
att få till Vårträffen som var i Tyllsnäsudde 
under en regnig o kall helg. Där hade vi ett 
medlemsmöte och vid det mötet fick vi en ny 
kontaktman för södra Hälsingland som heter 
Christer Nordqvist. 

Under juni månad så har det erbjudits 
sporadiska veckokörningar.

Juli har bestått av lite mer träffar o 
körningar. Vi hade ju årsmötet i Tångahed 
vilket var en bra plats att vara på där tackar 
jag arrangörerna i West. Vid det mötet blev 
regioncheferna invalda i styrelsen vilket jag 
tycker känns spännande. Direkt där efter så 
var vi ett antal från Mitt som styrde kosan 
mot träffen i Flakasand som detta år hade 
jubileum, på den träffen var Ycc represen-
terad från hela Sveriges avlånga land tror 
jag. Den resan fick jag verkligen tillfälle att 
testa mina nyinköpta regnkläder som sedan 
under sommaren blev flitigt använda. Det har 
sedan under juli månad givits tillfälle 1-2 ggr/
vecka att delta i veckokörningar som har haft 
mål i Högbo där Järnvikens mc har haft fika-

kvällar, och Bike Night i Mohed där det har 
varit träffkvällar för hojåkare på torsdagar. 

I augusti så var det två fina körningar 
med hemlig destination där det turligt nog 
var fint väder, den första startade i Gävle där 
Mats Wendin ansvarade för den körningen. 
Sedan hade Christer Nordqvist också en 
trevlig körning i Hälsingland. Sista helgen i 
augusti drog vi till Söderhamn för att delta 
på Stenöträffen som har funnits ja kan det 
vara 25 år kanske, för min del så var det en 
kär återkomst efter att inte deltagit på den 
träffen på många år. Som vanligt så var det 
bra väder, så är det oftast på den träffen. 
Arrangören ordnade så vi fick låna ett rum 
i deras ”kåk” att ha medlemsmöte i. Detta 
år så kammade YCC hem priset som största 
märkesklubb framför näsan på Vulcan som i 
det närmaste prenumererat på det tidigare. 
YCC var representerat av Medlemmar från 
Norr, Mitt och East. Det finns ju önskemål i 
klubben att få till ett samarbete med Vulcan 
varför det blev ett litet möte med Lasse 
Pettson och mig från YCC och Vulcans Ra 
”Abris” det blev då bestämt att vi skulle 
snickra på våra kammare och se vad som 
blev till våren. 

I september kördes den årliga Waxholms 
turen, detta år blev det Wärmdö i stället, 
som erbjöd fina hojvägar och ett impone-
rande Räktorn att äta på Fiket i Wärmdö. 

För övrigt så fortgår jobbet i styrelsen 
för att få till en bra Internationell/årsträff 
till 2016.

Nytt för mig så hade vi en pub träff 
med god mat och många skratt i Sandviken 
där några hade stads camping med Husbil 
senare på natten.

Det som planeras härnäst utifrån skri-
vande stund är återigen ett julbord med 
medlemsmöte i Ljusdal på Restaurang 
Henbygdsgården. Där jobbar ”Wilden” för 
fullt för att få till det.

Oj rackans vad det hänt mycket roligt 
under denna säsong vill jag lova, jag tackar 
alla medverkande gamla o nya medlem-
mar för att vi får till det och kan tjöta och 
umgås. Jag vill även påminna att om ni har 
några ändringar i era personuppgifter med-
dela detta till kansliet eller till mig. Som jag 
skrev i brevet förra hösten så snart kommer 
tomten och sedan går det ju i rask takt till en 

ny hoj säsong.

LENNART “LENO” NORLING

Hej o hoj på er allesammans!
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Region NORR
Regionchef: Peter Bergström. Tel: 0703-31 28 98 
E-post regchef.norr@yccsweden.se

Kontaktpersoner Norr

Regionchef
Peter Bergström 
Mobil: 0703-31 28 98
E-post: regchef.norr@yccsweden.se
E-post: j.peter.bergstrom@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 Sandfors/Skellefteå
Håkan och Marie Holmgren
Sandfors 37
934 94 Kåge
Mobil: 0705-23 27 41
E-post: mari.holmgren@sandfors.nu

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@yccsweden.se

Kontaktman Tväråbäck/Vännäs
Niclas och Marina Schaeder
Tväråbäck 10
911 91 Vännäs
Mobil: 0702-07 77 58
Tel: 0935-301 10

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

Regionchefen har ordet
Kan väl presentera mig lite grann för 

resten av klubben. Peter Bergström heter 
jag även kallad Norr Pastorn, jämte i 
grunden numer bosatt i Hörnefors 3 mil 
söder Umeå.

Varit medlem sedan 2010 på våren, då 
Petzon lurade med mig. Köpte även min 
första hoj då, en Midnight Star 950 mörk-
blå med ruta, väskor å sissybar.

Har just nu i skrivande stund 4 dagars 
semester kvar av 29 i Orlando, Florida. 
Halkade in som regionchef av en slump 
efter diverse påtryckningar av Rondellen 
å Skatan.

Namnet Norr Pastorn fick jag av 
Rondellen på en vårträff i Järvsö för några 
år sen.

Har väl inte så mycket mer å skriva för 
stunden, förutom att de e förbannat skönt 
i värmen. Skulle hemskt gärna stanna 

längre, gruvar mig lite för kylan hemma 
i norr.

Puss å kram så skrivs vi nå senare.

SOLIGA HÄLSNINGAR FRÅN NORR 
PASTORN (PETER BERGSTRÖM)
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Egon och jag anländer till Vårgårda. På plats finns redan 
Réneoch Gunnel för att ta emot oss. Vi installerar oss i vårt rum 
och efter en liten stund dyker Lennart upp. Vi slår oss ner på den 
varma gården utanför längan där vi bor och snart dyker även Kjell 
och Anette samt Irene och Hans-Åke upp. Innan dess har Kjell och 
Ulla-Britta anlänt. De ska åka med på söndagsturen.

När alla är samlade går färden via Lootill Gräfsnäs (Gräfsnäs 
Slottskafé)

Vid Gräfsnäs slottskafé intar vi kvällsmat. Det är en fantastiskt 
fin kväll och miljön är magisk.

På cykeln igen och tillbaks till Vårgårda.

Via Anten, Långared, Vagnshed, Östadkulle och Lagmans-
holmtillbaks till Vårgårda. Total körsträcka 75 km.

Väl hemma i Vårgårda blir det öl, vin och prat i den ljumma 
sommarkvällen.

Ola med sin lilla Jack Russel-hund anslöt sig till sällskapet och 
det gjorde även Gunnel.

Lilla vovven hade roligt och utforskade hela området på Tånga 
Hed.

Lite kvällsprat innan Gunnel cyklar hem och vi intar våra sängar 
på logementet Löjtnanten.

Måndagen den 6juli 2015

Efter frukost är det dags för den första långturen, men först 
måste vädret kontrolleras. Regnkläder eller inte?

Anette och Kjell kunde inte följa med eftersom de fick agera 
barnvakter till Tord som skulle få ett småsyskon.

Vi andra for iväg med René som roadmaster.

Vi åkte via Asklanda, Ljung, Annelund, Od, Älmestad, Tolkabro, 
Tvärred och Bäck till Torpa Stenhus.

På detta slott bodde Katarina Stenbock. Självaste Gustav Vasa 
förde bort henne härifrån. Intressant.

VIRAGOTRÄFF PÅ TÅNGA HED VÅRGÅRDA 2015

Söndagen den 5 juli 2015

Lunch blir det på Torpa Stenhus. Räk-och köttbullsmackor.

Efter maten for vi i ett varierande väder vidare till Hofsnäs, 
Sexdrega, Roasjö, Redslared, Örby, Skene till Hällingsjö för tank-
ning. Därifrån vidare till Rävlanda, Hindås, Ödenäs, Edsås och 
Alingsås för eftermiddagsfika på Tallhyddan. Det blåste rejält och 
vågorna gick höga på sjön.

Sedan via Torp, Hol och Stenatorp till Tånga. Total körsträcka 
2237 km. 

På kvällen blir det en tur till Vårgårda gästis.

Ska du in och handla, Egon?

Entrén till slottet är väldigt pampig.

Fika inomhus då det blåser stormvindar ute.

Réneoch Lennart är ivriga att komma fram medan Egon och Hans-
Åker dröjer kvar.

Menyn studeras intensivt.

Till sist blir det fläsknoisette på inrå-
dan av kocken.

Egon har du svårt att läsa kvittot – 
stämmer det inte?
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Tisdagen den 7 juli 2015

Idag är det dags för att utforska bland annat Dalsland.

Färden gick via Magra, Sollebrunn, N:a Björke runt Halle-och 
Hunneberg till Vargön och Vänersborg för tankning/fika.

Åker bland annat förbi Kobergs slott där prinsessan Desiree 
och friherre Niclas Silfverschiöld bor. Här föder man upp hjortar 
och det finns möjlighet att köpa närodlat kött på gården.

René uppdaterar 
vad vi kommer att se 
längs vägen.

Över en mäktig 
bro (en av många i 
staden) kommer vi 
in i Vänersborg som 
kallas”Lilla Paris” ett 
namn som stadens 
store skald Birger 
Sjöberg gjorde känt 
över hela Sverige 
genom sin visa med 

samma namn. Nu blir det som sagt fika innan det är dags att 
köra in i Dalsland.

Vi åker vidare via Sikhalloch Gestad förbi Mellerud upp till 
Sunnanå hamn. Stannar och tar en titt här på ett sommarhus-
bygge vid Vänerns strand. Stugorna har tidigare varit fiskbodar.

Nästan alla plockar upp sin mobiltelefoner. En vanlig syn idag.

Vidare far vi via Åsensbruk till Håverud där Sveriges enda 
landsväg, vattenkanal och järnväg korsar varandra.

Vi äter en taco-buffepå en restaurang vid Dalsland Center och 
låter oss väl smaka.

Här dyker även Dallas och Madeleine upp.

Efter en god matstund händer det som inte får hända. En av 
motorcyklarna startar inte.

Som tur är har Dallas och Madeleine 
startkablar med sig och snabbt som attan är 
motorcykeln fixad.

Febril verksamhet råder allt medans René 
tar sig en pratstund med Madeleine.

Nu bär det av via Brudfjällsvägen som 
är en av de krokigaste vägar som finns i 
Sverige. Det är en lutning på 21% på en del 
av sträckan!Längd, ca 8 km. Man var rädd 
att möta ändan på motorcykeln i svängarna. 

Iréne är du redo igen?

Här körs det glatt och snabbt, rolig väg att köra motorcykel på.

Vägen byggdes på 1830-talet för Upperudsbruks behov. 
Den var under lång tid innan dess en rid-och gångstig. Namnet 
“Brudfjällsvägen” kommer från bergsområdet “Brudfjället”, även 
skrivet “Brurefjället”. Det finns en urgammal sägen om ett brud-
par med släktingar som blev överfallna längs stigen.

Från Dals Långed går färden vidare till Billingsfors och en fika 
i Bäckefors.

Full rulle via Högsäter, Stigen, Rösebo, Båbergtill Trollhättan 
och ett vattenfall utan vatten!!! Varje dag släpps vattnet på här 
för att glädja turisterna. Mäktigt att se även när inte fallen släpp-
tes på.

Vi står på vägen, båten är på väg och järnvägsbron är upphissad.

Här hänger 
Egon, René, 
Lennart, Hans-
Åke och Iréne 
och tittar på 
utsikten.

Här är utsikten!!!

Dallas berättar med båda händerna vad de varit med om.

Så här fint blev Egons kort.

Réne, Lennart och Hans-Åke har letat sig upp på bron över Göta älv.

Kungakronan är på plats.
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Denna jättegryta vid fallen har blivit Trollhättans egen kung-
liga gästbok. På stenhällen har gästande monarker förevigat 
sina namnteckningar från Adolf Fredrik år 1754 till Carl XVI 
Gustaf. Alltsedan sommaren 2001 kan vi nu även skåda kron-
prinsessan Viktorias namnteckning inristad i berget

Sista turen hem till Vårgårda åktes med regnställen på. 
Tankning i Gärdhem och via Sollebrunn och Magra. Efter att ha 
förvarnat Kjell och Anette om grillning for vi hem till Vårgårda 
och Tånga Hed. Körsträcka 315 km. Kvällen tillbringas inne 
eftersom regnet inte tillåter utevistelse. Men med grillat kött, 
potatisklyftor, sallad, öl och vin så blir kvällen en trevlig tilldra-
gelse. Dallas och Madeleine har också anslutit och ska sova över 
på Vårgårda två nätter. Gunnel dyker upp på sin röda cykel och 
Kjell är även med på kvällen. Då man varnar för regn på onsda-
gen blir kvällen sen -sovmorgon på onsdagen.

Onsdagen den 8juli 2015

Trots allt vaknar vi tidigt och äter frukost länge. Efter kontroll 
på väderleksrapporten konstaterar vi att det går att åka en 
sväng på eftermiddagen. Kjell och Anette åker iväg med bil för 
att ta med Svea till veterinären. Gunnel ordnar med en fantas-
tiskt god lunch –korvsallad med bröd. Tack Gunnel!

Mätta och nöjda och efter att ha väntat ut regnet far vi iväg 
på en tur via Landa och Kvinnestad(på grus), Ljung. Första stop-
pet blir på Gäseneostmejeri. Ett fantastiskt litet ställe med lokalt 
producerad ost. Vi köpte med en ost hem och den är redan 
favoriten. Fantastiskt god. Ska försöka få tag på den i Lund.

Kungsgrottan

Det ser ut som Dallas berättar något för oss andra.

Vi har placerat oss i Lastzon men så där väldigt mycket ost 
får vi inte plats med tyvärr.

Åker sedan via Annelund, Skölvene, Eriksberg, Broddarpoch 
Öra till Blidsberg för fika och laxöringstudiehos Isak.

Vi sitter ute bland dammarna och fikar. Vilken liten oas. 
Laxarna är feta och stinna eftersom gästerna matar dem med 
mat som kan köpas på plats.

Trivsam samvaro på en fridfull plats

och ”då vänder vi på steken och vad hittar vi väl där…….”

Jo, utsikten från andra hållet.

Lennart och Iréne håller utkik efter laxarna.

Titta så feta och välmående de ser ut!!!

Hemfärden går via Timmele, Älmestad, Od, Annelund, Ljung 
och Kvinnestadi regnväder. Körsträcka 125 km.

Först så kramas vi och skojar lite.

Sen blir det allvar och ingående studier av en motorcykel.

Kjell har ordnat med middag via YCC på kvällen. Till Vårgårda 
ansluter sig Kjell och Anette, Dallas och Madeleine, Kjell och 
Ulla-Britta samt Gunnel och tillsammans äter vi en god pannbiff 
med sås i Tångahallen.

Efter maten blir det återigen samvaro på logementet i vårt 
hus som heter Löjtnantens hus. På torsdag börjar YCC:sårsmöte 
och redan på onsdagen börjar flertalet motorcyklister anlända.

Vad skvallras det om i hörnet månntro?

Utan tillgång till elvisp får bunken med grädde gå runt bland 
de ”jättestarka” karlarna. Till sist blev det grädde!

Lilla Svea tittar fram på ett hörn. Hon hade kalas med mas-
sor av godbitar som av någon anledning hamnade i hennes 
mun. Lite konster fick hon allt göra för att bli serverad.

Torsdagen den 9 juli 2015

Då alla inte ska vara med på årsmötet blir det manfall på 
torsdagen. Irene och Hans-Åke åker hem till Skinnskatteberg, 
Lennart åker hem till Kungälv, Dallas och Madeleine åker till 
Falsterbo, Egon och jag åker hem till Skåne och Anette åker 
tillsammans med Svea i bil hem till Lidköping. Kjell och René blir 
kvar på Tånga Hed för att hjälpa till vid årsmötet med pubak-
tivitet, först på ena sidan och sedan på andra sidan av baren.

Fredagen den 10 juli 2015

Efter årsmötet i YCC som drog en timme över utsatt tid 
blev det ride-outvia Fåglum, Nossebro, Främmestad till Bike i 
Trollhättan. Hamburgergrillning, lotteri och sedan via Gärdhem, 
Sollebrunn och Magra hem till Tånga. Därefter åkte Kjell hem 
och även Rénepackade ihop och åkte hela långa vägen hem till 
Vårgårda. Körsträcka den dagen 133 km.

Tack än en gång för ett trevligt Viragomöte denna gång 
i Vårgårda. Vart bär det hän nästa år –Skinnskatteberg 
kanske.

Regnigt värre när många av oss drar sig hemåt.
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YCC’s Klubbsaker

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

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

Namntagg/
Regiontagg 
Pris: 50:-/st

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:-

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

Vimpel 
25 x 35 cm    Pris: 95:-/st

Detta är ett
högermärke

Ryggmärken 
Ryggmärke, 33x16 cm, 150:-
Ryggmärke, 20x11 cm, 75:-
OBS, försäkran ska skrivas på när 
ryggmärke beställes. Blankett medföljer.

Klubbväst 
Tillverkad i mörkbrunt skinn med tygmär-
ket påsytt ovanför vänster bröstficka. 
Stl. S - XXXL.      Pris: 950:-/st.

Numera kan du beställa klubbsaker på två sätt:

Det ’’gamla’’ artiklarna beställer du genom att skicka in kupongen, 
mailar eller ringer.
Adressuppgifter och telefon hittar du längst ner på beställningssidan.

Nya artiklar beställer du via hemsidan.

Beställningskupongen i tidningen är uppdelad i två sektioner. Den översta inne-
håller de artiklar som är ordinarie och den understa de artiklar som skall utgå 
ur sortimentet och som har reapriser. Storlekar som efterhand tar slut kommer 
inte att finnas därefter.

Våra olika butiker på nätet
YCC Butiken är den butik som ägs av YCC. 

http://www.yccsweden.se/index.php/ycc-shop

YCC Jackan kan beställas från Flying Eagle
http://www.flyingeagle.se/ycc-jacka-p-469-c-111.aspx
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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 Plusgiro: 51 27 93-1
Lingonvägen 5, Mobil: 070-666 17 55
231 38 Trelleborg E-post: butiken@yccsweden.se 

Summa:

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

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

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

Ring, maila eller skicka in beställningen till ”Butiken”

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

Fleecejacka 
med avtagbara ärmar. Vindstoppan-
de material med fleece på insidan 
och med texten Yamaha Custom 
Club broderat på framsidan.
Storlek: S.     
Pris: 200:-/st

Damlinne  
gjord av elastisk fin-ribbad jersey
svart S, L. vit: S, M, L, XL.
Pris: 60:-/st

Herrlinne  
Slim fit tanktop
Vit
Storlek: S - XXL.
Pris: 60:-/st

Herrlinne  
med bred axel
Marinblå S-XL.
Pris: 60:-/st

Klisterdekaler  
i plast, 2 x 4 märken höger och vänster 
på samma ark.
Pris per ark 50:-

Hood-
jacka 
i egen design. Färg: 
Svart och rött. sidfickor.
Storlekar: M, L, XXL.
Pris: 175:-/st

Jubileumsmärke
Nu kan du visa hur länge du varit 
medlem i YCC genom att köpa ett 
årsmärke. 
Det finns för 5-, 10- respektive 15 års 
medlemsskap.
Beställningsnr: 1-5, 1-10 respektive 
1-15.
Pris: 40:-/st

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

  1 Jubileumsmärke nr 1 – 5    40:-

 nr 1 – 10    40:-

 nr 1 – 15    40:-  

  5 Klisterdekal ark     50:- 

  6 Klubbväst, mörkbrun, S-XXXL    950:-

  9 Keps med röd rand, one size    95:-

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

12 Vimpel (25 x 35 cm)    95:-

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:-

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

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

25 Ryggmärke, 33x16 cm    150:-

25 Ryggmärke, 20x11 cm    75:-

27 Buff med klubblogga    130:-

27 Vinterbuff med fleece och klubblogga    190:-

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

UTGÅENDE ARTIKLAR

  3 T-shirt, långärmad, svart, S    100:-

  4 Linne, dam, svart S, L. vit: S, M, L, XL                          60:-

19 Hood-jacka, M, L, XXL    175:-

20 Linne herr, marinblå, bred axel, S-XL               60:-

24 Tank top, herr, vit, S-XXL                                  60:-

28 Fleecejacka med avtagbara ärmar, S    200:-




