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Första dagen åkte vi till Borlänge och det är väl synd att säga 
att det hände något som höjde på ögonbrynen. Det var gött 
att komma iväg, men det var väl allt. Målet var Östersund 
där vi skulle tillbringa ett par dagar. Och dit kom vi ju. Ett 
första turiststopp var den självklara Höga Kusten. Så nu 
har man varit där också. Det är vackert där, men det var 
inte vad jag hade förväntat mig. Så nog sagt om det. 
Vi körde vidare på vår väg mot Örnsköldsvik, och fick se 
en älg på nära håll. Den ville nog gärna komma fram och 
hälsa, men återigen bevisas det att ”Loud pipes saves lives”. 
Den var i alla fall inte så sugen efter att jag dragit på lite för 
att komma förbi farozonen, utan den sprang tillbaka ner i 
diket. Det gjorde rådjuren lite längre fram också.
Vi var en tur till Junsele djurpark. En liten park men ändå 
värt besöket. De har bland annat vita tigrar – ståtliga djur 
som jag ville titta lite närmare på. Sagt och gjort – jag 
gick förbi de andra åskådarna och hittade en plats där jag 
kom lite närmare. Det tyckte inte tigern om, så den vred 
huvudet åt mitt håll och fräste åt mig. Det ska direkt sägas 
att det inte alls låter som när en huskatt fräser åt en.
Efter att nackhåren lagt sig till rätta igen, gick vi vidare och 
tittade på björnar, alpackor, vanlig tiger och älgar. Sedan 
hamnade vi hos lokatterna. Jag har aldrig sett en lo på så 
nära håll tidigare. Den var på ca 1,5 m avstånd, och ja – jag 
vill ha en sådan. Så attans cool! Nåja, vi gick vidare längs 
inhägnaden och småpratade lite jag å frugan. Plötsligt hör 

vi mjukt galopperande bakom oss, och där kom lon. Den 
stannade till i höjd med oss och började ”prata” med oss. 
Det höll den på med ett tag, och kanske tänkte den också – 
om oss – en sån vill jag ha. Så attans smaskens.
Där fick det räcka med sådan spänning, så nu gav vi oss ut 
på vägarna igen till en annan spänning. Regnet hängde i 
luften, men vi lyckades undvika det. Det gjorde vi däremot 
inte när vi någon dag senare åkte ner till våra vänner 
i Arboga för att hälsa på. 25 mil i hällregn, men mycket 
värme när vi kom fram. En mycket trevlig helg som är en 
helt annan historia. 
Vi fortsatte vår färd ner till Kalmar och över till Öland. 
Där hälsade vi på hos min frus svägerska (på min sida) 
och hennes man på deras place i Löt - Rose´s Holiday 
Apartments. De hyr ut (ett tips) rum i en fin miljö, med 
Feng Shui i rum och trädgård. Även där blev det mycket 
värme och trivsel, men som alla andra sagor hade även 
denna ett slut. Vi skulle nu resa hem igen.
Detta var 300 av de 1200 mil som jag kört i sommar. 
Somliga säger att det varit en dålig sommar. Och visst har 
vi kanske saknat de riktigt varma dagarna och ljumma 
kvällarna, men ändå. Det har ju faktiskt varit perfekt väder 
för favoritnöjet! Det har inte varit badväder. Det har inte 
varit ”ligga och jäsa och sola” väder. Men det har förbaske 
mig varit en underbar mc-sommar.

Sitter på ett plan från Kiruna på väg mot Stockholm. Har varit i Gällivare och jobbat 
under 1 ½ vecka, och ska hem. Det är i början av november, och vintern har kommit 
till norra Sverige. Jag gillar inte vintern. Jag gillar inte snö och minusgrader. Jag 
gillar sol, värme och mc-åkning. Därför sitter jag nu på planet och tänker tillbaka 
på sommarens tur på 2 hjul, runt i Sverige, som jag och frugan var ute på.

PÅ TVÅ HJUL TILL KALMAR (VIA ÖSTERSUND)

TEXT: # 868 FREDDY JENSEN (OCH MADELÉNE)

TUR ELLER SKICKLIGHET?
Lyckades faktiskt pricka in en av 
sommarens väldigt få fina och 
varma dagar för en utflykt uppåt 
fjällvärlden. Bilden är tagen på 
Flatruet i Härjedalen, på Sveriges 
högst belägna allmänna väg, 975 
meter över havet.
I bakgrunden syns Helagsfjället 
som döljer landets sydligaste 
glaciär. Och i förgrunden står en väl 
använd och lite skamfilad Yamaha 
XV 750 Virago från 1993, gammal 
men driftssäker.

// Anders ”El Lobo” Ryberg
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Otroligt att ännu en säsong har lagts till handlingarna, 
kändes som att det inte var så länge sedan som man tog 
premiärturen och adrenalinpåslaget var ganska högt 
när motorn mullrade så där döds skönt……som bara 
V-Twin motorer kan göra. När jag sitter och skriver det 
här så har en del av julpyntet kommit fram – tja, fyra 
månader går fort sedan sitter man på hojen igen.
Min säsong började officiellt i slutet på maj med att jag 
var med på mötet under Vårträffen i Sandviken. En 
härlig träff med härliga människor och ett medlemsmöte 
som resulterade i att avgående regionchef Lennart 
Norling fick en ersättare - Mats Wendin. Jag fick även 
tillfälle att provköra en Can-Am vilket var en udda 
upplevelse. Som en skållad go-cart med 3 hjul men kul 
att köra.

I mitten på juni blev det en dagstur ner till Västervik för 
att kolla till vår YCC Camp under HojRock. Det blev en 
härlig dag med många mil på hojen och härliga möten 
på Campen. Helt klart är i alla fall att vi har minskat i 
antal deltagare från YCC så vår yta på Campen kommer 
att minska denna säsong. HojRock vill få en tightare 
gemenskap och flera klubbar hade för stora ytor som 
gjorde att hela träffen blev väldigt utspridd.

PRESIDENTENS ORD PÅ VÄGEN
YCC Sweden avtackade Kevin Hoyte, efter 20 år som 
ordförande för VSOC UK har han överlämnat klubban 
till Trevor Bridgewood. Styrelsen skickade en glasplakett 
som var graverad. Det är väldigt bra jobbat att hålla i 
rodret under en så lång tid.

Årsmötet hölls i Vadstena och YCC firade 20 år som 
klubb, vi var nästan 170 deltagare vilket var en bra 
siffra. Jag tror nästan att vi satte nytt rekord när mötet 
var avklarat efter 40 minuter. Frank vår inbjudna 
mötesordförande från SMC Östergötland gav oss ett 
högt betyg.

Hej alla Bikers i YCC

Under träffen avtackade vi de inbjudna 20-åringar 
som närvarade. Alla som hade varit medlemmar från 
1997 fick en inbjudan till Vadstena där YCC bjöd på 
träffavgiften och träfftröjan. 

Även vår founder 
Blondie fick en liten 
uppskattad gåva i en 
trälåda – den kanske 
fortfarande värmer i 
vinterkylan.  
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Lördagens ride-out bjöd på 
fantastiska vägar och fina stopp. 
Vägen genom ekoparken upp 
till utsiktsplatsen var fenomenal, 
utsikten över Vättern var magisk. 
Stort tack till region East för ett väl 
genomfört årsmöte 2017.

Efter årsmötet blev det väldigt lite åka med hojen. En av de sista 
aktiviteterna gjordes med bil i slutet på november. Då blev det en 
långtur ner till Skåne med övernattning hos Buchman och Anita. Vi 
hade en jättetrevlig kväll med många historier. På morgonen därefter 
åkte jag och Buchman till Ronneby för att träffa Mersport som är en 
leverantör av kläder och accessoarer till föreningar och företag. Detta 
möte slutade i att vi kommer att använda oss av dom från och med 1 
mars med en ny webbutik hos dom. 
På vägen hem åkte jag förbi Hanksville Farm för att träffa Stiffe och 
Ann. Dom har haft hand om YCC butiken i 17 år och nu tackar dom 
för sig. YCC är väldigt tacksamma för det otroliga engagemang som 
dom haft för att hjälpa YCC att få in pengar till klubben. Även här blev 
det en glasplakett med gravyr att överlämna från styrelsen i YCC.  

Gun & Reino som har haft hand om kansliet har vi informerat om 
tidigare att dom har tackat för sig efter lång och trogen tjänst. Nu-
mera sköts kansliet av vår kassör för YCC Riks – Gunilla Johansson. 
Av henne kan ni beställa ryggmärken, bröstmärken och årsmärken. 
Vi kommer att informera på hemsidan hur ni framöver ska kunna 
beställa taggar – det är i skrivande stund inte riktigt bestämt än. 

Detta blev vad jag hade att skriva ner men som avslutning vill jag 
påminna er som har möjlighet att hälsa på oss i vår monter på MC-
mässan i Göteborg. Vi kommer att ha REA utförsäljning av de sista 
mc-västarna från YCC butiken och en del annat som kan tänkas 
finnas kvar

Tack för ordet denna gång och vi syns snart på vägarna mina vänner. 

Er president – Clas Blomberg 



8    YAMAHA CUSTOM CLUB 1 - 2018 1 - 2018  YAMAHA CUSTOM  CLUB   9WWW.YCCSWEDEN.SE WWW.YCCSWEDEN.SE

Resan gick i hällande regn hela vägen till Hässleholm 
och Per och Anitas Bed and Breakfast, som vi 
skulle vara gäster på. Vi hade en glad kväll 
tillsammans som gick i kräftans tecken 
med nykokta havskräftor med gott 
tilltugg o dryck.
Efter en god natts sömn och 
härlig frukost bar det av till 
Mac Donalds Stoby i hällregn, 
27 st. glada YCC: are dök upp 
en efter en på sina MC. Någon 
vattenskräck hade inte dessa 
Mc åkare precis.
Sedan bar det av på fina krokiga 
vägar genom Skånes underbart 
vackra landskap.
Så kom vi till en underlig ”korsning” / 
broar vid Maltesholms Slott som byggdes 
1925 och ägdes av Skånes största godsägare 
Malte Juul. Sonen ”Brygge Hans”, lät bygga om slottet 
enl. tidens stil 1780. Han lät då anlägga det enorma 
bygget med Höge väg som leder upp till slottet. Den är 
1,3 km lång, 12–20-meter bred och 6 meter hög. Vägen 
tog 50 år att bygga. Arbetarna på slottet var tvungna att 
varje arbetsdag ta med sig en sten till vägen. Arbetarna 
lär ha sagt: Vore inte Herreman galen så hade inte 
fattigman bröd. Kan ni tänka er att här åkte Buschman 
skridskor på Slottets vallgrav i sin ungdom.
En efterlängtad lunch intogs hos Anders och Lotta 
(släkting till Per) Aldrig har väl lite mat och varmt kaffe 
smakat så gott.
Mätta och belåtna fortsatte nu resan i ömsom regn och 
ömsom uppehåll söderut på fina MC vägar.
Färden fortsatte på underbart krokiga vägar, helt 
plötsligt åkte vi förbi Bollerup stora fina Lantbruksskola. 
Otroligt vackra byggnader som bevarats väl och var 
fortfarande i bruk.
Vägarna blev lite smalare och krokiga, men underbara 
att köra på. Så helt plötsligt dök namnet Vollsjö upp 
på en liten skylt. Jag mindes mina Vollsjö tofflor som 
jag hade som liten. 1912 startade Sven Jönsson sitt 
toffelmakeri i Vollsjö. Som fanns kvar till 1990 då 
makeriet avvecklade toffeltillverkningen. 
Bakom nästa kurva dök St. Olof upp. Namnet klingade 
bekant, jag tänkte på osten St.Olof. Men det var inte här.  

En gammal fin tätort mötte oss, som från början hette 
Lunkende. Järnvägen kom till byn 1901. Här 

kan man nu besöka ett gammalt fint 
järnvägsmuseum.

Färden fortsatte på goa vägar och 
regnet avtog, det ljusnade lite på 

himlen. Långt borta såg vi några 
solstrålar sticka fram. Snart 
skulle vi vara framme vid vårt 
mål. Så äntligen kom vi fram till 
Backåkra Vandrarhem. (Namne 
till Dag Hammarskjölds 
Backåkra som ligger i närheten). 

Ett fint och välskött Vandrarhem 
som drevs av Karin och Ronny.  

Buschman fördelade rummen 
och vi gjorde oss bekväma i de fina 

rummen. Själva fick vi lusthuset mitt i 
den underbara trädgården, det var Sickan som 

fixade det.
Våra genomblöta kläder fick hängas upp i ett eget rum så 
dom kunde torka, tack till Ronny som fixat detta åt oss.
Vandrarhemmets roliga skyltar fanns lite här och där, 
bl.a. hur vi skulle använda duscharna effektivast. Duscha 
tillsammans! Ordning fanns även på toa, blev det lite kö 
så gällde biljett, för de som köpt sådan. 
Köket/matrummet blev vår samlingsplats som ekade 
av goa skratt och vitsar. Mellan de glada skratten, 
intogs kaffe, tilltugg och jästa och destillerade drycker. 
Med gemensamma krafter fixades jättegod middag. 
Kycklingfilé, potatisgratäng, grönsallad. Guddomligt gott. 
Maten tystade nästan munnen, men bara nästan. 
Några tacktal till Buschman och Anita hölls för att de 
orkar och vill fixa dessa fina och välplanerade resor för 
oss.  Många idéer väcktes också för flera aktiviteter under 
året för SOUTH. 
Sedan hjälptes vi åt att diska mm.  Kvällen avlöpte i glad 
gemenskap, tilltugg och drycker slank lätt ner. Skratten 
ekade och diskussionerna livligare. I baren trängdes 
folket, med go dricka. Vi hade vädret med oss och kvällen 
bjöd på uppehåll så vi kunde även sitta ute i den fina 
trädgården tills John Blund tog oss till kudden.
På morgonen väcktes vi av solstrålar och varmt väder. 
Sakta men säkert vaknade vi. En del tröttare än andra. 
Sickan pigg och alert tyckte det var underbart med 

klappande vänner och 
en fin trädgård att 
springa i.
Vi bjöds på en god 
frukost i ett mysigt litet 
matrum i en paviljong 
intill vandrar-hemmet. 
Nu fick vi veta lite 
”skvaller” om hur natten 
varit för en del av oss. 
Självbetjäningen vid 
frukost innebar att 
vi bar ut vår disk till 
diskrummet som fanns 
i trädgården, en udda 
men kul grej.
Sedan var det tyvärr 
dags att säga Hej då till 
varandra. Vi hade nog 
gärna stannat en dag till 
i vår goa gemenskap. 
Men helgen är ju tyvärr 
kort.
Lennart och jag har 

haft förmånen att få vara med på dessa 
fantastiska resor i fem år. Det känns som 
en riktigt go ”släktträff” som vi längtar till 
varje år. Alla lika goa och glada, här finns 
en stor gemenskap i South.
Ett stort tack och många kramar till Per 
Buschman och hans Anita för allt ni gör 
för YCC South med hemliga resan.

Nu längtar vi redan till nästa års  
Hemliga Resa, då blir det 10 års jubileum!!

BUSCHMANS HEMLIGA RESAN (south) 

Fredag 8/9. Äntligen dags för Per Buschman och Anita Nilssons Hemliga Resa. 
Vad vi har längtat efter denna resa. Vi åker från Lindome i ösregn, det blir bilen 
för oss, då prognosen för uppehåll inte är på vår sida. Sedan har vi ju vår vovve 
Sickan med oss också.

TEXT & FOTO: BRITT-MARIE, LENNART OCH LILLA SICKAN

Kärlek, frihet och gemenskap 

Det kan låta som en kärleksrelation. Ja - det är precis vad det är. Kärleken till 

hojen och till de som gränslar dem, medlemmarna i YCC South, till naturen 

som bjuder på alla sina vackra sidor, till dofterna, ja, till och med till vädret 

även om det denna gång inte visade sin vackraste sida. 

Vi var 27 hojar som startade vår ”Hemliga resa” lördagen den 9/9 kl. 9:48 ifrån 

Mac Donalds i Stoby Hässleholm. Det bar av längs krokiga, vackra vägar, till 

”Buchmans” syster och svåger som väntade med efterlängtad grillkorv med 

tillbehör. Tack för det. 

Därefter bar det vidare av söderut, mot vår hemliga ort. Efter en hel del 

körande i regn så landade vi så småningom i vackra, Dag Hammarskölds, 

Backåkra, på vandrarhemmet där. Ett, som det visade sig, fantastiskt trevligt 

och välskött vandrarhem. 

Där installerade vi oss, delade och bjöd varandra att dricka till. Sorlet steg 

vartefter och friheten i samtalen och skratten likaså. Framåt kvällningen 

bjöds på en mycket uppskattad middag med härlig sallad, kycklingfilé med 

potatisgratäng, som damerna i sällskapet snabbt och snyggt dukade fram. 

Det smaka jättegott. Sedan fortsatte kvällen med glam och skratt tills John 

Blund vaggade in trötta Hojåkare i vandrarhemmet sköna sängar.

Morgonen därpå strålade solen och torkade blöta cyklar och värmde 

allas våra hjärtan. Vi bjöds också på en förträfflig frukost och ytterligare 

gemenskap. 

Därefter började hemfärden för oss alla efterhand. Vi var 4 hojar som sedan 

gjorde sällskap upp mot Kristianstad, mestadels i sol men även en regnskur 

i Brösarp. Trött och nöjd vill jag tacka alla som var med och framförallt er 

som arrangerat detta med Per ”Buschman” i spetsen. Ett stort och varmt 

tack till er alla som låter mig som ny medlem komma in i er gemenskap på 

ett enkelt, kärleksfullt och välkomnade sätt. Varmt tack från Olle

Med bästa hälsningar!

Olle Hedberg
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21 th International Rally
Hosted by 

Virago MC Club Denmark
8 th – 10 th JUNI 2018

We are looking forward to seeing you all

Rudbøl Grænsekro

Rudbølvej 36, 6280 Højer

70 Euro – ( Friday – Sunday )

Live music

Breakfast. Dinner, coffee & tea incl.

Camping: ( open Thursday 12.00 A.M )

Information, News and contact:

birger@kontaktmarianne.dk

www.viragomcclub.dk

 

 

 

Træffet er: 

 D. 3/8 > 5/8 – 2018 
 

 

Live Band: Fredag. 

Lotteri: Lørdag. 

 

 

 

 

Pokaler til de flotteste MC’er i flere kategorier. 

Mulighed for fælles Bustur dkk. 50,- lørdag til……!  

Massere af Hygge, god Mad og Drikke :-) 
 

 
 Yamaha Custom Club Denmark  

Krogenlundvej 4 

3540 Lynge 

 
 

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

 

 

Pris: DKK. 200,- Pr. dag = 1 x Aftensmad, 1 x Morgenmad. 

Giv besked: hvilke dage du/I kommer. 
 

Tilmelding: Senest d. 23/7 meget gerne før, TAK ☺ 
 
 

Jan Janell   Janell@yccs.dk  Tlf. +45 23366968 www.yccs.dk 
 

Invitation til Træf 
hos...>>>>>> 
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Downtown Memphis och inte minst Beale Street blev 
kvällsaktiviteten… 

6 september, 2017
Idag blev det en förhållandevis kort tur på 20 mil, på 
delvis jättetrevliga vägar. Dagens kulturella besök, 
nämligen Elvis födelseplats i Tupelo MS.

Kvällen 
ägnades åt 
poolparty 
inklusive öl 
& Bourbon. 

7 september, 2017
I morse var åtminstone halva gänget ”ganska så sletna…”, 
inte för att vi egentligen förstod varför…
Startade 07:00 ”o la la…” fantastiskt fint väder, lite kyligt 
första timmarna, men det uppvägdes av att vi större 
delen av dagen körde på Natchez Trace Parkway. En 
härlig vägsträckning vilken går genom 3 stater, med 
stundtals långa följsamma svängar, lite på hugget måste 
man vara dock – fick vid ett par tillfällen bromsa in för 
hjortar, kalkoner & hundar. 

3 september, 2017
Vaknade tidigt i morse i Decatur IL och startade vid 
07:30, har därefter kört 29 mil och där var 10 möjligen 
11 böjar totalt under dagen… (var kanske tveksamt 
om det verkligen svängde… var åtminstone inget 
”plattskrapande”). 
Nej vägarna var verkligen inga ultimata MC-vägar, 
det var ibland 4-5 mil spikraka vägsträckningar – 
tråkigt för MC-åkat ja definitivt, men vilka fantastiska 
odlingsarealer mestadels bestående av ”Sweet Corn” dvs. 
den underbaraste utav majs, så otroligt god!

4 september, 2017
Kom ur bingarna tidigt, så starten gick från Carbondale 
IL redan 07:00. Underbart att åka på morgonen, lagom 
varmt och dagen varvade mellan riktigt trevliga vägar och 
stundtals ännu flera ”raksträckor” i värsta fall några mil 
långa. Det blev 38 mil idag och på slutet ganska varmt 
med 30 grader.
Vi korsade Mississippi River på en pråm med bogserbåten 
”hängandes” på sidan av densamma, häftigt upplevelse.

5 september, 2017
Började dagen i Memphis TN med besök på Graceland, 
där Elvis med familj bodde och som fortfarande ägs av 
dottern Lisa Marie.
Inträdet fanns i olika varianter och var allt från mycket 
dyrt till in i h-vete dyrt, å andra sidan är vi ju här i 
Memphis av någon anledning…
Det är numera en mycket stor nybyggd anläggning på 
andra sidan vägen (med faciliteter innehållande olika 
utställningar & även souvenir shoppar & matställen), 
själva huset & parken är mer eller mindre orört. Dessutom 
har Lisa Marie fortfarande tillgång till boende på översta 
våningen (vilken vi inte fick besöka), men i övrigt fick vi 
se det mesta såväl ute som inne samt Elvis motorcyklar, 

bilar & 
flygplan. Var 
absolut värt 
tiden och 
nog även 
pengen… att 
besöka! 

Å SÅ VAR VI DÅ ÄNTLIGEN PÅ VÄG
31 augusti, 2017
Copenhagen – Chicago med SAS

1 september, 2017
Hämtade ut cyklarna i morse hos Woodstock Harley-
Davidson i Woodstock IL, en mindre stad cirka 1 timme 
norr om Chicago. Cyklarna, svarta, vibrerande, härligt 
ljud, oerhört snygga som vanligt… Rolf var möjligen 
minst imponerad av Harley… 
Började med en dagstur upp till Milwaukee WI för att 
kolla på Harley Museum, visade sig att vi kom till ett 
jättestort motorcykelevent, där 2018 års Harley modeller 
presenterades. Mängder utav Harleys & mer eller mindre 
märkliga ägare till domsamma… 

2 september, 2017 
Vid 07:30 bar det då söderut, efter 1 timmes körning 
kom vi till Joliet IL (förstad till Chicago) och därmed ut 
på början av Route 66 & fick se en massa trevliga saker, 
samt inte minst träffade vi ett stort antal mycket trevliga 
människor som inte nog kunde ge oss tips samt råd vad 
vi absolut inte borde missa (det är ett grymt fantastiskt 
bemötande man får här i USA, inte minst när man 
kommer åkandes på motorcykel & kanske ännu bättre 
när man faktiskt kommer på en Harley… de du Rolf…) 

Det är vi som skall ut på 
detta häftiga äventyr… 
från vänster på bilden; 
Ronnie, Lelle, jag (Arne) 
& Rolf och vi skall åka 
Tennessee runt plus lita 
annat…

YCC IN TENNESSEE 2017



14    YAMAHA CUSTOM CLUB 1 - 2018 1 - 2018  YAMAHA CUSTOM  CLUB   15WWW.YCCSWEDEN.SE WWW.YCCSWEDEN.SE

Hittills har vi haft superfint väder hela resan, nu verkar 
det tyvärr bli sämre, följder utav Irmas framfart längre 
söderut, får vi regn kommande dagarna… Och detta 
nu när vi är på resans motorcykel körnings höjdpunkt, 
i Great Smokey Mountains med massor av fantastiska 
vyer & åka, såsom Tail of the Dragon… suck…

11 september, 2017
Jaha… idag skulle vi ha kört vår första dagstur här i 
Smokey Mountains på ungefär 23 mil, pga. vädret blev 
dagens körning enbart 10 mil… Vi valde att prioritera 
ett sanslöst bra motormuseum, nämligen Wheels 
Through Time i Maggie Valley för att säga samma sak 
ännu en gång – ett underbart museum! 

12 september, 2017
Vädret blev faktiskt väsentligt mycket bättre idag, enbart 
duggregn i skurarna, så med regnställ på var det helt 
OK. Dessutom är det ju alltid lite extra spännande med 
våta vägar…
Rolf valde att ”chilla” idag dvs. göra minsta möjliga… 
och framförallt utan en Harley mellan benen...
Vi andra 3 körde de mest fantastiska vägar här i 
Great Smokey Mountain idag, såsom Fontana Road, 
Moomshiner 28 & US 129 (återkommer till just 
denna längre ned). Vi besökte också Fontana Dam, en 
imponerande anläggning 
Så var det dax för en av de häftigaste vägar vi någonsin 
kört, US-129 dvs ”Tail of the Dragon”, den är 18 km 
lång och med 318 böjar (svängde absolut hela tiden, 
skithäftigt superkul). Vi körde den i båda riktningar, 
svårt att jämföra kanske men definitivt en utav ”Worlds 
Best Motorcycle Roads” Henry Cole torde/borde ha 
rankat denna som en därav (har dock aldrig sett honom 
här i ”rökiga bergen”) 

10 september, 2017
Hyfsat varm redan imorse vid 07:00 tiden då starten gick 
som numera sedvanligt (16 grader).
Blev 24 mil idag och merparten på riktigt fina vägar 
oftast med svepande trevliga böjar, först körde vi på ”Old 
Copper Road” som går genom Cherokee National Forest 
& följde mestadels floden – mycket vackert!
Därefter en bit Highway (inte så exalterande…) och 
så kom vi in på Nantahala By Way som går genom 
Nantahala National Forest, även här mycket trevlig väg 

genom jättefin natur & 
följandes floden (vilken 
troligen har ett namn… 
dock inget jag vet…) 
Så kom vi så småningom 
fram till Sleep In i Bryson 
City NC, anläggning var 
jättebra!
Den här ”rackarn” låg 
jämte trottoaren på väg 
ned till byn…, troligen 
inget man skojar med… 
Annars en behaglig 
promenad nedför 
backen (vilken man 

verkligen inte skojade med på hemfärden…) till Old 
Town of Bryson City NC, delvis en trevlig lite westernlik 
liten stad.  Inne & hälsade på brandmästaren & 
brandstationen, trevligt! 

Efter 32 mil anlände vi till EconoLodge i Cornersville 
TN (ett kraftigt slitet nästan lite sunkigt Motel, liggandes 
i det absoluta ” middle of nowhere…). Olika lokala 
aktiviteter valdes, antingen poolhäng eller att försöka ta 
igen tidigare förlorad sömn…

8 september, 2017
Startade från Cornersville TN vid 07:00, var 9 grader 
varmt… faktiskt kyligt om örona…
Riktigt trevliga vägar merparten av dagen med lååånga, 
sveeepande, hääärliga böjar, super duper!
Vi har kommit in i ”Redneck området” & vartannat 
hus är en kyrka (undrar hur många olika samfund här 
finns?) 
Första ”riktiga stoppet” blev i Lynchburg där vi hälsade 
på Jack & han hälsade till er alla! 

Ett stop Lucifer’s Liquor för inköp av Jack Daniel’s Single 
Barrel Select & några Samuel Adams Boston Lager.

Åsso litta mad…, och för er som inte förstod – vi åt 
middag… Sen dags att slumra in i Chattanooga TN.

9 september, 2017
Sovmorgon idag ända till 06:00…, ingen körning idag 
eller rättare sagt enbart lokal körning till olika sevärdheter.
Började med att besöka ett vattenfall inne i en 
kalkstensgruva, Ruby Falls och det 
var riktigt häftigt 300 meter ned 
under jorden. Bitvis kunde man 
inte gå rak där nere, visserligen 
inte krypa, men det såg ut som ett 
gäng schimpanser som släntrade 
runt… 
Middag intogs på samma ställe 
som igår kväll, Logans en bra krog! 

13 september, 2017
Idag lämnade vi Bryson City NC och avverkade 41 mil 
till Nashville TN, började med fint väder & vi körde 
repris på gårdagens sträckning – Moonshiner 28 & Tail 
of the Dragon 129, eftersom det var torrt idag var det 
ännu bättre körning än gårdagens blöta vägar.
Började dock regna från och till ganska snart därefter, 
stundtals regnade det minst sagt rejält, jobbigare än 
roligt…, betydde också att det inte blev några fotostopp. 
De sista milen in mot Nashville på 127:an var det åter 
igen riktigt trevlig väg, tyvärr regnade det tillräckligt 
mycket för att förta lite av njutningen…
Vad gör man i Nashville…? Tja ett tips är ju Broadway 
& ja där kunde 
man äta, dricka 
moonshine, 
dricka öl & inte 
minst lyssna på 
härlig musik…
Ronnie & 
jag testade 
några sorters 
Moonshine…, var de gott…? Nja kanske så där, men 
jättenyttigt trodde vi åtminstone då…, får väl se imorgon 
hur det känns 
då… 
Vår bartender, 
tro f-n hon ser 
glad ut… den 
notan skojade 
man inte 
med… 
Ronnie bjöd 
upp en vilt  
främmande amerikanska, 
ja båda verkade ha kul… 
Nästa ställe & Ronnie 
bjöd upp en ännu mera 
främmande amerikanska 
& ja verkade som om även 
hon tyckte det var trevligt, 
inte ens hennes ”gubbe” 
blev alltför sur… 
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Efter båten färden fortsatte vi utforskandet via gående 
istället, med lite tur & mycket skicklighet hittade vi en 
av CHI’s mest kända barer & hamburgerhak – Billy Goat 
Tavern. Ett superhäftigt ställe som faktiskt ligger mitt i 
en ”biltunnel”…, alltså en våning under markplan… 

Vi testade deras egna öl ”the Goat Dark” inte alls dum, 
passade också på att testa deras ”egna drink” – ”The 
Horney Goat…” och även den god (förvisso var inte jag 
& Ronnie helt övertygade om spritinnehållet…) 
Vidare promenad inte minst för att finna dagens första 
Margarita, gick ganska bra för nästa topp alldeles jämte 
floden hade det vi sökte.

Ville prova något annat, så vi 
dristade oss till att beställa Mai 
Tai och ja den var inte alls dålig, 
men absolut inte i närheten av 
Margeritas. Övergick därför till 
flera Margeritas.
Kaffe & Bourbon på Hotellets 
uteservering medans vi väntar 
på Limon att hämta upp oss för 
transport till flygplatsen O’hare
Dax för avfärd mot Copenhagen
Så har det blivit tid ”att tacka för 
denna gång…”, finns en blogg 
för den som vill läsa mera & se 
flera foton https://yccintennesse.
wordpress.com 

Shuttleservice’n lyckades vi boka om så han kom 3 
timmar tidigare för färden till Downtown Chicago, 
incheckning på Wyndham Grand Waterfront mitt ”i 
smeten” & nu skall vi göra CHI! På promenad i CHI, vi 
är på väg till Willis Tower 442 meter upp till tak & 527 
inkl antenner.
Utsikten uppe från Willis Tower (442 meter upp till tak 
& 527 inkl. antenner), var jättehäftig utsikt 418 meter 
upp har man byggt ut 4 st. ”glasburar” betydande att 
man alltså kan gå ut utanför byggnaden och ha glas 
under fötterna & sidor & tak också, fick ett par bilder på 
mig & Rolf ”där ute…” Lelle var ute på en av de andra
Så såg det alltså ut, drygt 400 meter nedåt under våra 
fötter. 

 CHICAGO IL, DAG II
18 september, 2017
Startade sista dagen i CHI med att åka en tur på 
Chicagofloden, vilken rinner bl.a. genom Down Town. 
Istället för att åka med turist-turbåt åkte vi med Chicago 
Water Taxi, en båtservice som går fram & åter med stopp 
enligt schedule (ett trevligt alternativ). 

Så kom vi då fram till Tell City IN, som lär skulla ha 7 279 
invånare, möjligt att dessa finns någonstans, vi har sett 2 
möjligen 3 utav dem i form av personal på Ramada Inn. 
Nu skall vi försöka hitta något troligen ”halvsunkigt…” 
ställe att äta middag på, brukar försöka undvika ”de allra 
värsta ställena…” oftast lyckas vi, hamnade på en mexi-
kansk restaurang & alla mina restaurang fördomar kom på 
skam, var över förväntan bra & vilket alla var eniga om! 

16 september, 2017
36 mil idag, i början ganska härliga vägar på Indiana’s 
Historic Waypaths, i skogen med långa svepande 
kurvor & lite kuperat – härligt och lite småkyligt första 
timmarna. Större delen av dagen blev dock mer eller 
mindre spikrakt… så där för MC-åka…, nu framme i 
Lafayette IN & 30 grader varmt.
Fotostopp vid vacker sjö längs vägen (vet inte vad den 
heter, Ronnie säger han vet men berättar inte…) 

På väg mot Chicago.

17 september, 2017
Körde resans sista sträcka idag från Lafayette IN och upp 
till Woodstock IL, 33 sista milen med ”våra” Harley’s. 
Totalt blev det 375 
mils körning.
Passerade Donovan 
som delvis var 
en ”Ghost Town” 
och såg faktiskt ut 
att kunna bli en 
fullvärdig sådan 
ganska snart.
Så anlände vi då åter en gång till Woodstock Harley-
Davison, nu för att säga ”Bye… Bye… our dear friends” 
till våra Harleys (nästan alla av oss kommer att sakna 
dem, en av oss inte alls dock – gissa vem…)
Var fullt drag hos Harley handlaren med målgång för 
en körning med US-VETs, musik, mängder av cyklar, 
många poliser, mat & dryck (for free) med mera -häftigt! 

Kan säga att Nashville är många, många och ännu flera 
gånger bättre än Memphis, går knappt att jämföra – 
Nashville, bättre musik, rent & fint, trevligare människor, 
Jill förstås – ja allt bättre! 

14 september, 2017
Sovmorgon idag, hm… kanske det… vaknade vid 06:00 
tiden…
Efter halvusel frukost, precis så som inkluderade frukostar 
är här i USA…, exakt samma bröd, samma flingor, 
samma yoggisar, samma allt på alla Hotel & Motel, lite 
ljug för några ställen har varit dåliga på riktigt…
Sen var det dax att ”göra stan”, vi började med att besöka 
Jonny Cash Museum, trevligt! 
På Hard Rock Café beställde vi en Margarita provning, 
passade utmärkt vid 12:00 tiden…

”Ungdomarna…” dvs. Lelle & Ronnie gick hem till 
Hotellet & lade sig, en vid poolen & en på rummet… (var 
och en får själva gissa vem som hamnade var). 
”De hårda grabbarna…” med andra ord Rolf & jag 
fortsatte och intog en lättare lunch på Hooters…, snygga 
tjejer som serverar & faktiskt bra mat & dryck!
Vidare promenad med stopp på Starbucks, för lite 
”riktigt kaffe…” (jänkarnas kaffe smakar varmt vatten 
& ser ut som detsamma…). Vidare till lite musik & en 
eftermiddagsöl 
Middag på ett OK ställe, men djäkligt hög ljudnivå, tyvärr 
var det inte musik, utan enbart ”sorl”

15 september, 2017
Idag lämnade vi Nashville, tyvärr…, körde 26 mil 
till Tell City IN. Var en trevlig körning i böljande 
landbrukslandskap, inte så jättemånga kurvor men 
ändock trevliga vägar genom stora fält med majs, 
sojabönor & på slutet även stora tobaksfält (åtminstone 
påstår Rolf att det var tobak…). Fina vyer men inte 
mycket foto från dagen förutom när vi stannade hos US 

Army of Corps Engineers 
vid deras brokonstruktion 
eller möjligen brobygge. I 
vilket fall som så fick vi inte 
gå ut på konstruktionen, 
så det närmsta vi kom var 
Rolf som lyckades slingra 
sig runt en utav US Army’s 
anställda. 
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Några bilder från årsmötet 2002 i Degernäs.
Körningen gick till Karlstad där Sven-Erik Magnusson uppträdde  
med ytterligare en person, kan ha varit sonen.
Sista bilden är från vår hemresa mot Stockholmsområdet.

NOSTALGI 2002 & 2003

Ytterligare några bilder, denna gång från Hövdingamötet på  
Hanksville Farm 2003, tror att det var den 25/10.
Det ordnades även kräftskiva denna kväll för medlemmar i YCC.
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Dags för dagens första fika på Amys café som ligger 
naturskönt vid sjön Åsnen. Inte lätt att välja men till sist 
var det gjort. Mums!! 

Nu var det stopp. Ska vi till höger eller vänster. Fram 
med all teknik som finns. Koncentration på hög nivå.

Framme i Ingelstad och Egon står förväntansfull och 
väntar på att gänget ska anlända. Så var de första på 
plats. Välkommen Lennart, René och Kjell. Anette 
anländer imorgon den 4/7 så ikväll får vi klara oss själva. 
Det blir pizza ikväll. 

Garaget är stort och här har vi gott om plats för 
motorcyklarna. Och så var de på plats.

Måndagen den 3 juli 2017 Ingelstad – Tävelsås 
– Dänningelanda – Osaby – Kalvsvik – Amys café – 
Urshult – Ryd – Lönsboda - Svarta bergen – Nyteboda 
– Vilshult – Fridafors – Grönteboda – Urshult – Froaryd 
– Jät – Stenslana – Ingelstad. Frukost i det trevliga köket 
inför en spännande tur bland Smålands skogar och sjöar. 
Redo för första trippen. 

Motorcykel efter motorcykel tittar ut. Kläder ska tas på 
och snart är vi redo att åka. 

VIRAGOTRÄFF I INGELSTAD  3 – 7 JULI, 2017 

Egon och jag ger oss iväg norrut från Skåne till Ingelstad, en ort söder om Växjö. 
Här ska årets Viragoträff utgå ifrån i år. En paus på vägen med nyfikna kor som 
undrar vad som står på. 

VID TANGENTERNA BRITTA.

Lunchrast i Svarta Bergen vid Hägghults stenbrott mitt 
i mörkaste Småland. Lunch beställs inne men vi sitter 
ute så klart. Titta på himlen, härligt Här vare det mycket 
gubbar både levande och av sten! 

Vågar du inte gå in ringen, Kjell? 

Svarta 
Bergens 
stenbrott 
Svart diabas, 
eller svart 
granit, 
utgjorde 
grunden i 
Hägghults 
berömda 
stenbrott i 

Lönsboda. Diabasen har tack vare sina unika egenskaper 
inspirerat konstnärer, designers och arkitekter från 
hela världen. Den svarta diabasen finns representerad i 
konstverk, prydnadsföremål, fasader, inredningar och 
utsmyckningar världen över. Den är älskad för sina 
egenskaper och möjligheter i form och färg. Färgen kan 
genom olika bearbetningar variera i ett spektrum från 
ljusljus grå till mörkaste svart. Konstnärer från när och 
fjärran har kommit till Hägghult och här skapat väldiga 
konstverk som står utplacerade i den karga och säregna 
miljön. 
Kranarna användes för tunga lyft och krävde därför 
ständigt underhåll. Då vajerfästena i toppen behövde ses 
över skickades en man upp på den svindlande höjden. 
Stenarna lades upp på nollbacken, på kanten av brottet. 
Där skulle nollhuggaren hugga stenarna jämna innan de 
levererades. Ytan fick inte avvika mer än 3 cm i djup.
I Hägghult har stenbrytningen pågått under hela 
1900-talet, med undantag för världskrigen. Den svarta 
graniten bryts här än i dag och stenbrottet sägs vara 
världens största dagbrott för svart diabas. Längden är 
hela 900 meter, bredden 50 meter och djupet 75 meter. 
Även kvalitén på diabasen tillhör världens främsta, vilket 
gjort den eftersökt för många användningsområden. 

Stenkuben. En ”sten kub” motsvarande denna var belägen 
också på den motsatta sidan av vägen. De utgjorde funda-

menten till ett spår, på vilket man med ”ralle” forslade 
skrotsten från brottet och ut på tippen. Arbetet med att 
föra rallen, fylld med sten, var mycket tungt. Idag ligger 
sten kuben kvar som ett minnesmärke från tidigt 1900-tal. 
Efter andra världskriget började man använda bilar både 
för transport av prima sten till järnvägen i Lönsboda samt 
för bortforsling av skrotstenen. Bilarna användes även för 
att transportera arbetarna till och från arbetet. På flaket 
fanns en löstagbar kur, som de fick tränga in sig i. Kuren 
hängdes under dagen i kroken på utsidan av kuben. 
Klangspel av den svarta stenen. 
Stannar på hemvägen i Urshult för att ta en glass, men oj 
vilket åskväder som drabbades oss. Inget är som väntans 
tider men tur att vi har tak över huvudet när det blixtrar 
och dundrar samt regnet bara öser ner. Kjell är ivrig på att 
ge sig iväg trots blixt och dunder. Anette kommer ikväll kan 
det vara därför han vill iväg!!!! Nu har Anette anlänt också 
och vi börjar med grillkväll ute men…. snabbt uppför 
spiraltrappan med maten när det börjar regna. och vi fick 
fortsätta att äta inne. Trevligt det också med tända ljus. 

Tisdagen den 4 juli 2017 Ingelstad – Gåtahult – 
Sjölyckorna – Ulvahult – Väderlanda – Värends Nöbbele 
– Linneryd – Hammarsnäs – Virsryd – Vitahult – Skruv 
– Broakulla – Johansfors – Eriksmåla – Kosta – Målerås 
– Lessebo – Hovmantorp – Fägerstad – Sjölyckorna – 
Hagalund – Ingelstad.
Frukost innan vi 
ger oss iväg för en 
glasbruksrunda. Det 
hör ju till när man 
är i dessa trakter. 
Det är mycket som 
ska packas och 
fixas innan vi kör 
iväg. Packa inte 
ner för mycket nu. 
Det måste finnas 
plats för glas eller hur. Demonstration av glasblåsning 
på Skrufs glasbruk. Ett glasbruk där man fortfarande 
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blåser glas på plats. På rad vi står och tittar andäktigt 
på … Även besök på loppis intill glasbruket. Därefter är 
det fika som gäller men även en kort tur på glasmuseet. 
Fika ute i det vackra vädret. Kombinationen gröna 
skogar och blå himmel är oslagbar. Till det lite Falu 
rödfärg. Sverige när det är som vackrast. Våfflor, mums! 
En återvändsgränd. Här var det stängt på Johansfors 
glasbruk. Det är bara att vända och fortsätta vidare till 
Kosta. Shopping av Orreforsglas.
Lunch på Glashotellet i Kosta. En buffé som smakade 
mycket bra. Rikligt med god mat. Tänk vad man 
blir hungrig av att åka motorcykel. Det måste vara 
all frisk luft. Ett besök på Målerås glasbruk där bl. a 
Mats Jonasson visar upp sina alster. ”Mats Jonasson 
Målerås står för förnyelse, men förvaltar samtidigt 
svenskt glashantverk och svenska konstnärstraditioner. 
Formgivare och glashantverkare i Målerås skapar både 
konst- och bruksglas av hög kvalitet och unik design” 
Bäst att stå stilla bland alla glasklenoder. Gå klädd i 
motorcykelkläder är väl inte det bästa när man går i en 
glas-affär.

Kubb-spel på kvällen. 
Raisa kämpar medan Kjell 
och Anette tittar på. Kom 
igen nu Egon och Lennart. 
Ni är ju i mitt lag. och så 
har vi då vinnaren. 
Grattis Raisas lag med 
Kjell och Anette

Onsdagen den 5 juli 2017 Ingelstad – Tävelsås 
– Dänningelanda – Osaby – Kalvsvik – Amys café 
– Urshult – Ryd – Bilkyrkogården – Onsbacken – 
Örjanstorp – Hulevik – Horgemo – Ekåsen – Hunna – 
Huseby – Alvesta – Humlaryd – Lönås – Svanebro – Åby 
– Rottne – Eke – Ramnåsa – Attsjö – Furuby – Fägersta 
– Sjölyckorna – Gåtahult - Ingelstad.

Klart att ge sig av dag 3. Motorcyklarna står och väntar 
på att få ge sig iväg.

Kör även idag förbi campingen där Amys café finns. 
Anette måste ju också få smaka av delikatesserna. Nu 
släpper vi GPS:en och studerar en vanlig hederlig karta. 
En bit från Ryd finns en bilkyrkogård. Här står ett 100-
tal bilar, gamla och ännu äldre parkerade i skogen.

Det såg ut som om ägarna ställt sina bilar för att inom 
kort återvända, men något måste ha hänt för ingen kom 
tillbaks. Det är en gåtfull, ödslig och nästan spöklik 
stämning som finns här. Naturens stillhet som står i 
skarp kontrast till de spår av förgängelse som människan 
lämnat. Sakta men säkert tar träd och buskar över och 
vegetationen kommer så småningom att helt begrava 
bilarna. Ägaren Åke Ägaren Åke Danielsson började 
med torvbrytning, men efterhand tog bilskroten över 
och Åkes bilskrot blir omtalad. Efterhand blev Åke mer 
och mer expert på olika modeller och reservdelar från 
olika bilar blev eftertraktade. Åke var medveten om 
miljöregler och tömde bilarna på oljor, batterier och 
annat miljöfarligt. Var det kanske så att Åke utan att 
vara medveten om det blev en av våra pionjärer inom 
återvinning. Bilskroten blev mer och mer omtalad och 
besökarna var många! Men Åke blir äldre och börjar 
dra ner på takten. 1974 köper han sin sista skrotbil och 
verksamheten består numera bara av försäljning av 
reservdelar, det är slutmekat nu. Ikväll äter vi pizza igen 
i vackra Ingelstad. Det blir kubb-spel även denna vackra 
kväll men nu på gräs.

Torsdagen den 6 juli 2017 Ingelstad – Linneryd – 
Norratorp – Vrångebo – Älmeboda – Lummeboda – 
Råamåla – Holmsjö – Ulvasjömåla – Brömsebro – Norra 
Apleryd – Torsås – Gullaboås – Holmsjö – Eringsboda 
– Tingsryd – Linneryd – Linnehult – Ormeshaga – 
Hovmantorp – Fägerstad – Sjölyckorna – Gåtahult – 
Ingelstad. 
Så var det dags för sista turen för denna gång. Nu far vi 
ner mot Brömsebro. 

Måste ta ut färdriktningen då och då och samtidigt 
sträcka på benen. Så var vi framme vid laxbutiken i 
Brömsebro där lunchen ska ätas. Mycket gott att välja 
på. I väntan på maten så tas mobiltelefonerna fram. 
Detta är en vanlig syn idag. Vart tog allt småprat och 
diskuterande vägen!!! Nu är det dags att ta farväl av 
Anette och Kjell för denna gång. Nu bär det iväg hem för 
deras del. Då var det bara vi kvar, Egon, Lennart, Réne 
och jag. Vi tänker tillbringa ännu en kväll i vårt fina hus 
i Ingelstad. Sedan bär det hemåt för oss också.
Fika på vägen hem på ett trevligt café i Tingsryd. 
Budapestbakelse, Mums. Sista kvällen väljer vi att sitta 
inne i mörkret. Deppigt? Nä faktiskt riktigt mysigt. 
Hemresedag för oss som är kvar. Nu ska det bara städas 
och fixas och sedan är vi på väg hemåt. 
Tack än en gång för ett trevligt Viragomöte denna gång i 
Ingelstad.

Vart bär det hän nästa år?

ÅRSMÖTE 2018 
Årsmötet för Yamaha Custom Club 
kommer att hållas i Degernäs, Degerfors 
2018, det blir en nostalgitripp då 
Värmland/Örebro har hållit årsmötet på 
den platsen vid flera tillfällen. 
Festen kommer att hållas 17–19 augusti 
så det är ett datum ni redan nu kan boka 
in, stugorna kommer att släppas till 1 
februari 2018, mer information om bok-
ning kommer på hemsidan samt den 
officiella inbjudan till årsmötet landar också där så håll er uppdaterade genom att 
kika in på hemsidan. 
Självaste årsmötet hålls på lördagen den 18 augusti kl. 10.00 och där förväntas ni 
vara på plats så att vi blir så många som möjligt på mötet. 
Ölen kommer vara kall, musiken kommer vara hög och stämningen kommer vara på 
topp så boka in datumet så ses vi i Degernäs på 2018´s årsmöte! 

Med Vänliga Hälsningar 
Yamaha Custom Club Värmland/Örebro
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Jag har aldrig upplevt något problem med att ge mig ut 
på resor ensam, eftersom man så gott som alltid träffar 
sympatiska människor att umgås med. På denna mc-tur 
var det mest svenska deltagare, varav tre trevliga damer 
från Sydsverige som åkte bak på sina respektive mäns 
hojar. Tre killar från Norge körde också med. Resan varade 
sammanlagt 19 dagar, varav 11 kördagar, 450 mil och nio 
delstater tvärs över USA! Den erfarne svenske guiden Janne 
Elsborg (som åkt turen ca 40 gånger!) lotsade oss fram på 
betryggande sätt. Fast det var ofta tuffa dagar från tidigt 
uppe i ottan till full rulle på programmet hela dagen lång. 
Fördelen var förstås att man aldrig hade tråkigt! Följebilen 
kryssade fram i hög fart för att hänga med karavanen med 
skickliga norska Lisbeth bakom ratten. Hon fungerade 
som en fantastisk mamma för alla oss lekfulla barn. I släpet 
fanns förutom en reservmotorcykel en is box med diverse 
svalkande drycker, som man fritt kunde förse sig med efter 
att ha skrivit sitt namn på en lista. Ölen fick dock alltid 
vänta tills vi hade kommit fram till våra olika destinationer. 
Eftersom jag reste själv fick jag dela rum med den aningen 
vilde Snorre från Norge. Vi var varandras totala motsatser i 
fråga om festande och dylikt, men allt samarbete fungerade 
utmärkt likväl.

Chicago och början på klassiska Route 66
Resan började i Chicago med bland annat utflykt till Harley-
Davidson Museum i Milwaukee. Vi hann också med en 
stadsrundtur i Chicago och 
hisnande besök högst upp i 
skyskrapan Willis Tower 
med sina 110 våningar. 
Så blev det äntligen 
dags att hämta ut 
cyklarna hos Eagle 
Riders. De flesta 
hade valt de större 
modellerna, 
men själv nöjde jag 
mig med en helt ny 
Heritage Softail Classic. 
Det är en fin motorcykel
med hela 6 växlar och
helt fenomenala ABS-bromsar.
En allvarlig nackdel är dock att man inte får någon varning 
alls om man kör iväg utan att ha kommit ihåg att fälla upp 

ROUTE 66 MED JOYRIDES SEPTEMBER 2016

För den som råkar ha en sparad slant över rekommenderas varmt en tur på Route 
66 med den norska resebyrån JoyRides. Kan det bli annat än lyckat med ett 
trevligt gäng på hela 20 personer och 16 motorcyklar som alla är peppade och på 
gott humör under hela resan?

TEXT & FOTO: INGEMAR FRIDELL, NYHAMNSLÄGE

sidostödet. Någon fick för övrigt problem under resan just 
på grund av ett nedhängande stöd.

Första delen av vägen bjöd på omväxlande 
jordbrukslandskap och lummiga skogar. Framme i St. 
Louis strax innan vi korsade floden Mississippi/Missouri, 
kunde vi beskåda det storslagna monumentet ”The 
Gateway Arch” som rests till minne av alla pionjärer som 
här startade sin resa västerut. Därefter gick färden vidare 
till staden Stanton och ett besök i den stora grotta där 
skurken Jesse James och hans gäng en gång gömde sig 
undan lagens väktare.

Amerikanska mellanvästern
Genom delstaterna Missouri, Kansas och Oklahoma får 
vi ett kort intryck av den amerikanska mellanvästern. En 
skämtsam kafé-dam varnade oss och bad oss ”watch up for 
the rednecks who don’t like bikers”! Typiskt för Route 66 
är de många nostalgiskt bevarade bensinstationerna och 
turistanpassade motorfordons-muséerna som sätter sin 
prägel på hela den legendariska vägsträckan. Värmebölja 
på nära 40 graders värme gjorde att man svettades rejält 
vilket krävde massvis av kylda drycker. Det var skönt att 
svalka sig i poolen framme vid motellet.

Efter att ha nått fram till den norra delen av Texas märkte 
man av att landskapet förändrade sig och blev mycket 
torrare med milsvida betesmarker. I Amarillo kunde man 
köpa diverse prylar och cowboy-utstyrsel. Dörrhandtagen 

till den jättelika affären bestod av två fejkade revolvrar, 
så typiskt för Texas med sin stora förkärlek för vapen! 

På kvällen kördes vi i limousine till ”Big Texan 
Steakhouse” där hågade gäster kunde tävla om att 
inmundiga en jättestek på 2,2 kilo plus en hel del 
andra tillbehör på under 60 minuter. ”Priset” skulle 
vara att man slapp betala notan och att man fick sitt 
namn inskrivet i en dagbok. Rekordet lär ligga på 

under 9 minuter! I vilket fall som helst, ingenting för 
mig som vegetarian!

Idylliska New Mexico
Efter att ha beundrat den berömda ”Cadillac Ranche” 
med en rad graffitti-övermålade bilar halvt nedgrävda 
i dyn lämnade vi Texas och körde in i New Mexico. Den 
pittoreska staden Santa Fe som bland annat är känd för sina 

många konstgallerier, ligger på lite högre höjd 
och bjuder på ett behagligt och lite svalare klimat. 
Här stannade vi ett par dar och fick beskåda en 
stor fiesta med färggranna dräkter och en enormt 
lång kortege med ekipage representerande olika 
lokala grupper och opinionsrörelser i USA. Den 
ena av de två kvällarna besökte vi en trevlig 
musikrestaurang. Några av deltagarna blev lite 
väl törstiga och drack nog en öl för mycket. 
Själv undrade jag vart min rumskompis Snorre 
tog vägen, för han blev borta hela natten. Det 
som hänt var att han efter att ha släckt sin törst 
ordentligt inte hittade tillbaka till motellet och 
det bar sig inte bättre än att han fann sig tvungen 
att checka in på ett dyrt annat hotell. Men nästa 
morgon upptäckte han till alla övriga deltagares 
munterhet att hans riktiga motell låg på bara 30 
meter avstånd helt intill! Typiskt för Snorre som 
bara skrattade bort det hela!

Nu gick färden vidare in i indianernas territorier. 
På slingrande vägar upp i bergstrakter kom vi 
fram till den lilla övergivna staden Madrid där 
filmen ”Wild Hogs” med John Travolta spelades 
in. Staden har varken vatten eller el, men på 
fredagskvällar lär lokala människor med försmak 
för alternativa livsstilar samlas här för att dela en 
och annan joint.

På väg till Arizona och Grand Canyon
Från staden Gallup gick resan vidare genom 
öknen och territorier som reserverats för Navajo 
och Apache-indianer. Nu fick vi ofta köra på de 
större motorvägarna, eftersom den ursprungliga 
vägen begravts totalt under sanden. Men överallt 
där det var möjligt lotsade Janne in oss på de 
småvägar som fortfarande var farbara. På ett ställe 
höll vi på att krocka med varandra på grund av en 
lösspringande vallhund som hade fått för sig att 
den skulle valla iväg med alla våra motorcyklar! 
Den förstenade skogen med sina helt förstenade 
trädstammar från en långt avlägsen forntid och 
det ”målade” färgsprakande ökenlandskapet är 
sevärda utflyktsmål liksom besöket i en ”helig” 
indianby belägen uppe på en isolerad klippa 
mitt ute i ödemarken. Visste ni förresten att 
casinos och hasardspel är förbjudna i USA utom 
i Nevada och just i indianernas territorier? Vi 
upplevde i dessa trakter vårt första möte med 
en jättelik spelhall bestående av flera hundra 
spelautomater på rad plus ett överdådigt komplex 
av buffé-restauranger. I Winslow beskådade vi det 
berömda gathörnet som inspirerade Eagles till 
låten ”Standing on a Corner”. Framme i Williams 
i Arizona stannade vi i ett par dar för att bland 
annat få tillfälle att njuta av utsikten över Grand 
Canyon ett tiotal mil längre bort.
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Den storslagna turen över Grand Canyon i helikopter kostar 
en del men är ett måste och ett minne för livet! Jag hade för 
övrigt turen att få sitta fram intill den skickliga kvinnliga 
piloten på en stilla luftig tur över hisnande branter och 
bråddjup. Efter helikopterturen körde vi dessutom vidare 
längs flera spektakulära utsiktspunkter över den jättelika 
kanjonen. Flera av de övriga deltagarna ville åka på en 
extra runda under ledning av följebilens Lisbeth som nu 
hade lastat av reservmotorcykeln från släpvagnen för att 
tillfredsställa sitt lystmäte på en mc-tur. Själv ville jag se 
lite mer av Grand Canyon och lyckades därefter hitta vägen 
tillbaka till Williams på egen hand.

De senaste dagarna hade bjudit på ett betydligt svalare 
väder med enstaka hagelskurar. Lustigt att de första 
dagarna från Chicago var riktigt varma, medan vädret i 
öknen var behagligt svalt. Där kan det annars bli uppemot 
50 grader under den varma delen av året. Tur egentligen! 
När vi startade från Williams tidigt på morgonen var 
cyklarna faktiskt täckta av ett tunt lager rimfrost! Vi körde 
över ett kuperat ökenlandskap på slingriga vägar till den 
gamla gruvstaden Oatman som bevarat sin byggnadsstil 
från början av förra seklet. Här strövade åsnor omkring 
fritt längs huvudgatan och vi bjöds på ett rätt dåligt 
gatuskådespel med en fight mellan en utklädd gangster 
och en tuff gammal lady. Givetvis slutade det hela med att 
damen tog fram sitt gevär och gjorde slut på den otrevlige 
mannen som försökte stjäla hennes skrin. Väggarna i 

lunchrestaurangen där vi åt täcktes helt av en-dollarsedlar 
(fast om de var äkta vill jag låta vara osagt!).

Las Vegas
Så var vi då äntligen framme i Las Vegas med två nätters 
vistelse. Staden är fullkomligt crazy och här finns mycket 
att se med en blandning av hejdlös fantasi kantad av 
plastliknande teaterkulisser till utsmyckningar, fontäner, 
neonljus och byggnader av alla de slag. Vi bodde på ett 
hotell som var en blandning av riddarborg och en enormt 
stor spelhall på bottenvåningen. Inte ens i baren undgick 
man att konfronteras med spelautomater mitt framför 
näsan. Jag lockades ingalunda av denna fälla, men en man 
i det norska gänget som körde turen parallellt med oss lär 
ha vunnit en större summa. Första natten i stan var min 
rumskompis åter borta hela natten. När jag gick ner till 
frukost på morgonen, så kom han precis hem innanför 
dörren. Han var mycket förtegen om vad han hade företagit 
sig. Men ordspråket lyder: ”Allt som händer i Las Vegas 
stannar kvar där som en hemlighet”!

Andra kvällen i staden avslutades med gemensam måltid 
med gänget på Harley Davidsons Café. Det var för övrigt 
många som under resans gång försökte övertala mig om att 
det nu var dags för mig att byta till en Harley. Men ståndaktig 
och trogen som jag är håller jag fast vid min gamla Yamaha 
från millenium-skiftet. Inte skulle jag överge min kära vän 
efter nästan 12 000 mil av äventyr tillsammans! 

Slutmål Los Angeles
Så startade vi utfärden från staden en kylig morgon. Mina 
medresenärer som vanan trogen körde i kortärmade t-shirts 
hade denna gång anledning att vara extra avundsjuka 
på mig som regelbundet körde i full mc-mundering av 
säkerhetsskäl. Efter ett trevligt besök i spökstaden Galicio, 
en övergiven gruvstad restaurerad till turistattraktion i 
gammal stil, fortsatte färden mot Los Angeles. Vi hann 
med ett kort besök vid den stora vattenkraftsanläggningen 
där en James Bond-film spelats in innan vi körde upp på 
en mycket slingrig avstickare upp i natursköna Klippiga 
Bergen. Eftersom det nu bara återstod den sista etappen 
ner mot Los Angeles övertalades jag av Lisbeth att lägga in 

mc-jackan i följebilen och njuta av turen ned mot staden 
i bara ärmar. Så lämnade alla sina hojar hos Eagle Riders 
utan att det hänt några allvarliga missöden på den långa 
resan.

Resan avslutas med ytterligare ett par dagar med besök på 
bland annat dimmiga Santa Monica Beach där jag var den 
ende som vågade mig på ett snabbt dopp i Pacific Ocean. 
Inte särskilt behagligt dock; det gick inte att simma alls på 
grund av extremt kraftiga strömmar. Norrmännen och 
jag hade bokat in ett besök på Universal Studios som inte 
bara består av filmstudios utan även är ett sorts gigantiskt 
nöjesfält med massa illusoriska åkattraktioner som företas i 
svindlande fart med hjälp av 3D-glasögon (fastän vagnarna 
rör sig runt helt på samma plats). Helt imponerande 
verklighetstroget dras man in i helt andra fantasivärldar. 
En gång åkte min solhatt av på grund av den starka 

(fejkade) fartvinden. Som tur var återfann 
jag den på golvet i sätet alldeles bakom mig. 
Efter en trevlig avslutningsmiddag hanns 
det också med ett kvällsbesök på den livliga 
huvudgatan i Hollywood. På avresedagen 
tog alla hjärtligt farväl av varandra. Mina 
nyfunna vänner tyckte det var kul att ha haft 
mig med som den äldste i gänget, även om 
de undrade lite varför jag var vegetarian och 
alltid nöjde mig med en enda öl åt gången!
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Vi bestämde med Inge att vi skulle köra på söndagen mot 
norra Sverige. Soligt och skönt hade vi det vår första dag. Vår 
första övernattning gjorde vi i Fagersta.
Vi fortsatte mot Järvsö där vi skulle fika hos Lill-Babs, mycket 
god fika fick vi där men tyvärr så var inte stjärnan hemma. 
Det blev bestämt att vi skulle övernatta i Norrfällsviken och 
vara lite nostalgiska. När vi kom till Ljusdal så visade min 
GPS till höger och Thores till vänster. Jag körde först så det 
var ju enkelt vilken vi skulle följa. Det blev ett antal rundor 
i Ljusdal, jag letade efter Evert. Jag fick lämna över till Thore 
och bestämma för min väg blev en grusväg och det är ju inte 
så himla kul. Långt om länge kom vi fram till Höga kusten 
och sen Norrfällsviken och där var lika vackert som sist.
Efter en god frukost så styrde vi kosan om Lycksele där vi 
käkade lunch en mil utan för mötte vi regnet och ett hiskligt 
vägarbete. Fy för tusan vad det regnade. Vi skull övernatta 
hos vänner i Grundfors så det var 4 km grusväg och det var 
inte så kul eftersom det regnade och vägen var mjuk och 
spårig men sakta och säkert kom vi fram. Vi stannade där ett 
par dagar och vilade, fiskade och njöt av friden där.
När det var dags och fortsätta så tog vi på regnkläderna och 
tackade för oss och började vår resa mot Boden. När vi kom 
till Arvidsjaur så regnade så mycket så det var översvämning 
på gatorna, det var bara till och stanna och vila en stund och 
låta regnet ösa. Blöta och trötta kom vi fram till Boden och 
hotellet. När vi hade packat av hojarna och bytta om så skulle 
vi ta en promenad och kolla in Boden, då kom regnet igen.
Fredagen packade vi ihop oss nu hade vi bara några mil kvar 
till vi var framme på Flakasand. Givetvis så ösregnade det 
när vi packade hojarna och vi körde i väg. Vi stannade till 
i Morjärv och köpte lite fika. Ett djupt andetag och sen var 
det dags för bilskogsvägen. Fy för tusan vad det regnade och 
mjuk var grusvägen, men rejäla avstånd och tungan rätt i 
mun så äntligen kom vi fram till Flakasand och där var några 
härliga vänner komna. Vi fick väntade ett par timmar innan 
vi kunde sätt upp tältet. När det var uppe så hände det något. 
SOLEN kom fram. Så härligt.
Det är så kul och komma tidigt och vara på plats när folket 
börjar och rulla in, kul och träffa alla igen.
På lördagen var det strålande sol, härligt och nästan inga 
mygg. Vi var på bröllop, jättefint så mycket kärlek. Kvällens 
festival var bra så mycket härlig musik och ett fantastiskt 
väder.
Söndag morgon är det skinnställ som gäller nu ska vi vidare 
på färden mot Alta. Någon berättade om att det kan var ca 

20 mils vägarbete. Hm vi vet hur vägarbete kan se ut där 
uppe. Men vi hade tur det var först bara vägrenen som var 
uppgrävd, sen kom vi till ett ställa när de hade tagit bort 
asfalten. Men som tur var det inte några längre sträckor och 
det var som och köra på en grusväg. Vi körde på ganska bra 
för vi ville komma fram hyfsad tid. Men vi hade tid och titta 
på naturen och utsikten. Ett stopp vid polcirkeln är ju ett 
måste. Vägen genom Finland var egentligen inte mycket och 
se förutom skogen, när vi kom in i Norge så blev det lite mer 
vidder och titta på. Pajala, Muonio, Hetta, Kautokeino, är 
några byar vi körde genom. Ibland på väldigt raka vägar och 
ibland krokiga som tusan. Efter ca 55 mil så var vi framme 
i Alta och på hotellet. Perfekt med garage i källaren till 
hojarna. Inte en droppe regn på hela dagen.
Så hade dagen kommit när vi skulle till Nord Kap, efter en 
rejäl frukost så tittar vi ut och ser strålande sol. Härligt vi 
hade 25 mil framför oss. Vilken härlig väg och vilken natur. 
Ja jag var bara lycklig, perfekt med motorcykel. Den första 
tunneln vi körde genom var superläskig, dålig väg, dåligt 
med ljus och så droppade det vatten. Men den var bara ca 4 
km, sen kom en liten och sen kom en lång nästan 7 km men 
den var bra och köra i. Fantastiskt var det när vi kom fram 
betalde inträdet och sen parkerade vi. Blå himmel och vilka 
vidder och utsikt över allt. Vi var bra lyckliga så vackert som 
det är där. Ett par timmar senare så åkte vi därifrån och det 
var lite vemodigt. Men solen sken och nu skulle vi tillbaka 
samma väg. De är härligt och vara på Mc semester, Sol vacker 
naturlivet leker. Åh så skönt, snart framme på hotellet det 
börja och kännas att vi hade kört nästan 50 mil. Exakt 47 mil 
då kom regnet. Stopp på med regnkläderna. Typiskt. 
Vi lämnar Alta i ösregn. Vi hade en diskussion om vilket håll 
vi skulle köra neråt. Jag vann inte så det blev samma som 
upp. Kallt och regnigt, ett lunch stopp i Karesuando. Sen 
fortsatte vi en bit till. Brrr va kallt det var. När vi kom fram 
till Gällivare så stannade vi där och där skildes våra vägar för 
en dag.
Jag och Thore tog in på hotell och Inge fortsatte neråt. 
42 mil till Blaiken det var molnigt, sol och regn och vägarbete 
som heter duga och givetvis renar. De hade mötte mitt på 
vägen på ett ställe som vi tutade och gasade men inte ville 
de flytta sig. 
Ljuvligt när vi kom fram till Blaiken Ingela och Micke. 
Äntligen ”hemma”. Vi hade några härliga dagar där med nya 
och gamla vänner.
Vi körde Vildmarksvägen så fantastiskt vackert så man blir 
alldeles tårögd. Vägen upp till Stekenjokk var en ren njutning 
likaså ner mot Gäddede var lika fin. Dessa vidder uppe på 
toppen var fantastisk. Väl värd ett besök är denna vägen. Lite 
snö var det kvar där. En glass i Strömsund vid Jätten Jorm 
och en blick på Blåsjön. Sen fortsatte vi färden mot Sveg och 
ett vandrarhem. Nästa dag körde vi mot Malung för ett besök 
hos Jernbergs mc kläder. Alltid trevligt och komma dit och 
snacka lite. 
Lunch i Kristinehamn och sedan övernattning i Vegby och 
där lämnade Inge oss för vi skulle stanna där ett par dagar för 
och umgås med familjen. 550 mil blev det och massor med 
nya upplevelser. Med andra ord en fantastisk resa.

SOMMAREN  2017

De mesta av sommaren regnade bort men har man bestämt sig för en mc 
semester så är det bara till att använda regnkläder och köra och se glad ut.

TEXT & FOTO: ETHEL, THORE OCH INGE.
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Regionchef
Per ”Buchman” Nilsson
Tele: 0451-161 87
Mobil: 0706-80 84 57
E-post: regchef.south@yccsweden.se

Skåne NO
Sten Eriksson
Mobil: 0703- 46 28 16
E-post: stoner53@live.se

Skåne NV
Arne Hanson
Mobil: 0708-77 56 18
E-post:  arne.hanson@dazzel.se

Rolf Sidgren
Mobil: 0706-95 04 54
E-post: rolf.sidgren@telia.com

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

Andreas Hedblom
Mobil: 0708-12 97 97
E-post: andreas.hedblom@yccsweden.se

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

KONTAKTER REGION SOUTH

Vad har hänt i South under 2017
Ja det kan man undra, vi startade det nya året med en bowlingkväll i 
januari, vilket följdes upp med en pubkväll i Malmö i februari. I början av 
mars så var det åter dags för den årliga och populära Turan, lika trevligt som 
vanligt. Nu undrar säkert många vad turan är för något, jo man går ombord 
på båten som går mellan Helsingborg och Helsingör, sedan äter och dricker 
man gott med båten går mellan städerna.

Vi har inte bara ätit och druckit under året, vi har även luftat våra stålhästar. 
Vi har några riktiga entusiaster i South de kör i princip året runt om vägar 
och väderförhållande tillåter. I april startade vi upp våra veckokörningar som 
rullat på under säsongen. Där emellan har vi även hunnit med att köra till 
Kåseberga två ggr, några medlemmar körde till Holland och besökte den 
internationella träffen där. För andra året så ordnade vi en mustaschkortege 
tillsammans med Lille Mats Mck, årets kortege inbringade ca 37 000 kr som 
oavkortat går till prostatacancerföreningen. Årsmöte i Vadstena var trevligt 
med ca 150 deltagare från hela landet varav ca 15 kom från South. Som 
traditionen bjuder så avslutar vi hojsäsongen med två arrangemang, det 
ena är hemliga resan i september och så i oktober ett besök i Kivik för att se 
äpple tavlan. Tavlan tillverkas av äpple och motivet varierar varje år, väl värd 
ett besök.

Två medlemsmöten har vi haft, ett i maj och ett i november som båda var 
välbesökta. 

Under året har vi fått två nya kontaktmän det är Arne Hanson i nv och Sten 
Eriksson i no.

Nästa års aktiviteter är i stora drag klara. Det blir en upptaktsträff/vårträff 
i april tillsammans med Småland och Halland och det är kontaktmännen 
som tagit initiativet till detta arrangemang: vidare så är det Kåseberga tur, 
frukostkörning, mustaschkortegen, internationella, årsmöte och hemliga 
resan. Sedan kan det alltid komma till något. 

När dessa rader går i tryck och trillat ner i era brevlådor så har jag och 
hustrun varit i Umeå på besök och närvarat på norrs adventsträff. Jag kan 
tänka mej att det är många som blir förvånade över att se två skåningar på 
deras adventsträff.  

I novembermörkret är det lätt att längta till den ljusa årstiden med nya vägar 
och nya resmål i sikte och nya arrangemang.

Tack alla ni som är engagerade i Region South på ett eller annat sätt utan er 
funkar det inte.

Per ”Buchman” Nilsson
Regchef South

Hej, välkommen till  REGION SOUTH

När jag åt upp Lottas förrätt
Så var en av årets höjdpunkter av klarad. Turan med 28 glada YCC:are. Som vanligt så 
fick vi komma ut med ett datum tidigt för redan i höstas så fick jag förfrågningar när 
turan ska vara. Så det var bara till att lägga ut ett datum. Det tog inte lång tid innan 
jag hade de första anmälningarna, och hörde att hotellrum började bokas. 
Vi träffades som vanligt först på Stinsen och vi fyllde nästan hela puben, möblerade 
om så att vi fick plats att sitta. 
Jag fick ett tips att skriva upp på små lappar vad som var och en skulle äta, så 
givetvis så gjorde jag det och det blev ju så bra. Förutom att jag missade min egen 
beställning (Thore fick vår lapp) jag skrev ordet skaldjurspannacotta så många 
gånger att jag trodde att det var de jag skulle äta. Men nä så var det inte, utan det 
var Lottas förrätt jag tog och det kom jag på när den var nästan slut. Lite snäll var 
jag eftersom Lotta fick min.
Det var en trevlig kväll på båten, vi åkte tre turer under tiden vi åt sen åkte vi ett 
par till under tiden vi var i baren. När vi var säkra på att vi var i Helsingborg så gick 
vi av och i samlad trupp till Edelweiss där vi fortsatte med festen och dansen.

                                                                               Tack till alla som var med och förgyllde kvällen.

Blondie på promenad i Trelleborg 
den 6 juni 2017 – Trelleborgs 
Motorshow
Hela staden mullrar av allting från 
mopeder, motorcyklar, Classic cars 
och modernare sportbilar!
Självklart skulle YCC vara på plats 
i år igen, eftersom vi finns överallt 
i världen. Ett försök att medlemmar 
med olika modeller för att visa 
Yamahas varianter av i första hand 
Custom motorcyklar.
Vi som har varit med en del år, 
har haft förmånen att lära känna 
YCC:are från norr till söder i Sverige 
och ett flertal länder i Norden, 
Europa och Sydamerika. Inte minst 
genom de årliga Internationella 
träffarna i juni varje år ute i Europa. 
Jag hade ju dessutom förmånen att 
kunna åka till Colombia september 
2010 – och andra medlemmar har 
haft möjligheter att åka vid andra 
tillfällen. Årligen träffar vi några av 
colombianerna på internationella 
träffar. Alla medlemmar med 
samma ödmjuka inställning till 
medmänniskan och Yamaha-
motorcyklar. En unik gemenskap, som 
jag ville dela med mig i lokaltidningen 
Trelleborgs Allehanda. Därför försökte 

Blondie och jag tala chefredaktören ”tillrätta” för 
ett reportage. En semestervikarie kom ut till mig i 
Maglarp – samtalade en timme och tog några bilder 
av mig och min motorcykel. Första sidan och ett 
uppslag inne i tidningen. Det var ju semester-tider…. 
Sammanfattningsvis blev det inte mycket skrivet om 
Yamaha Custom Club och den världsomspännande 
verksamheten. Men utan min motorcykel hade jag 
väl inte kommit med på bild?
Efter denna artikel har jag försökt få dela den till vår 
medlemstidning, men vi får inte publicera den!

Vid tangenterna
Christer Holst

YAMAHA CUSTOM CLUB   1997 – 2017
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Regionchefens ord

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

Vad har hänt i regionen under året: Vi har haft våra onsdagskörningar där vi 
kör en runda och hittar någonstans att ta en fika. 
Hemliga resan tillsammans med Örebroarna och West gick till Karlsborg ett 
lyckat inslag som vi gärna gör om.

Vi kommer att ha en uppstartsträff tillsammans med Halland och South till 
våren, mer info kommer under aktiviteter på vår regionsida.

Årsmötet i Vadstena var det många som deltog i, och när man ser bilder 
från träffen där medlemmar hade tagit chans att träffas så förstår man att ni 
hade roligt.

Lynge träffen i Danmark är ett måste och vi var några som var där, en liten 
lagom träff med deltagare från Danmark, Sverige, Tyskland m.m.
Hojrock i Västervik besöker några medlemmar varje år. Och fr.o.m. 2018 
kommer Ycc-Småland att ansvara för campen där vi har våra tält.
Det är säkert fler träffar som Ycc-Småland varit på men det är inte lätt att 
hålla reda på var alla medlemmarna befinner sig under säsongen.
Under vinterperioden händer inte så mycket i Ycc-Småland men vi har ändå 
våra fikaträffar och pizzakväll. Titta under aktiviteter på Smålandssidan om 
det dyker upp något som passar. Aktiviteter tillsammans är ju det bästa, då 
kan man träffa andra med samma intresse. Så har du någon idé om någon 
aktivitet, gå in på hemsidan och lägg upp det på Smålandsregionen eller 
meddela mig så löser jag det.

Vi behöver få kontakt med dig som skulle vara intresserad av att bli kontakt-
person, speciellt du som bor i östra delen av Småland tex. Kalmar, Öland, 
Västervik m.m. hör av dig till reg. chefen.

När ni är ute och kör eller gör annat som ni vill dela med er till medlem-
marna i YCC, ta massor av bilder och skriv en liten berättelse och skicka till 
YCC-tidningen eller lägg upp det på hemsidan alltid roligt att se vad ni 
håller på med.

Det är några medlemmar som försvinner från Ycc men det tillkommer också 
en del vilket är roligt att se. Ni som är nya medlemmar skall var hjärtligt 
välkomna till klubben och jag hoppas att vi kommer att ses ute på vägarna 
eller på någon av alla träffar som finns att välja på.

Ha det bra där ute så hörs vi.
Kennerth Johansson                                                                                                                                       
Regionchef Småland

Hej, välkommen till  REGION SMÅLAND

Regionchef
Kennerth 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

KONTAKTER REGION SMÅLAND

Hej på Er alla!

Hej alla kära YCC:are!
Westen här!
Vi är stolta över ett fint fullrulle 2017 
med massa aktiviteter och mycket 
aktiva medlemmar.
Vi har kört hoj från Söder till Norr, 
från West till Öst, i regn och sol, 
på grus och asfalt och delat med 
oss fina kilometrar. Vi har träffat nya och gamla vänner på Internationella i 
Västervik, på HojRock, hos våra vänner i Danmark, samarbetat ihop med tre
Regioner till Hemlig Resan, delat glädje med varandra och bullrade samtidigt. 
Fria kropp, själ och hästar har ridit mot solen med stora leende på ansiktet.  
Vi önskar Er en fin hojsäsong 2018 och hoppas att vi ses oftare.
Glöm inte köra lugnt och vi ses på vägarna!
Peace & Love!
Iron

Regionchef West
Ionut Vezeteu
Tel: 0723 507 889

Kontaktman Göteborg
Bijan Eghlima
Tel: 0707-46 33 74

Kontaktman Nol
Fred Manninger
Tel: 0706-64 28 15

Kontaktman Skara
Kent Jornefelt
Tel: 0706-52 95 75

Kontaktman Borås/ Ulricehamn
Lennart Andersson
Tel: 0706-50 01 43

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

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

Kontaktman 
Kenneth Brånlid 
Tel:  0733-84 72 79
E-post: branlidk@hotmail.com

Kontaktman
Freddy Jensen
Tel: 0705-20 72 25
E-post: freddy@maddys.se

Kontaktman Kungälv
Lennart Pettersson
Tel: 0725-89 86 88
E-post: lennart.pettersson@mbox308.swepnet.se

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

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

KONTAKTER REGION WEST

Hej, välkommen till  REGION WEST

Vice-Regionchef
Daniel Petersson
0739-37 90 83
ibanez89.dp@gmail.com
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Hej, välkommen till  REGION HALLAND

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

Varberg 
Allan Ekström 
Tele: 0340-307 37 
Mobil: 0705-63 07 37 
E-post: allan45_7@outlook.com

Getinge
Lars Farnestam
Mobil: 0761-88 63 67
E-post: lassekarin1@gmail.com

KONTAKTER REGION HALLAND

Hej alla mc vänner!

Nu har det gått ytterligare ett år. Det har väl inte varit 
den bästa mc säsongen. 

Trots allt har det blivit en del mc åkning även i år. Det började som vanligt 
med Floalt MC lagarally i slutet av april. Sedan rullade det på men inte alls 
som andra år p.g.a. vädret. Vi han naturligtvis med ett besök vid Tydingesjön 
även i år och där var som vanligt mycket motorcyklar ca 700 när vi var där. 
Vi får väl hoppas på en bättre sommar 2018 med mer mc åkande. 

Det viktigaste under året var ju årsmötet i Vadstena. Enligt mig ett av de bästa 
årsmötena på många år. Fantastisk mat mycket bra ordnat. Det enda som 
kunde varit bättre hade varit om vi fått ha musiken i tältet det blev trångt 
i puben. Det var en mycket fin Ride Out och det allra bästa på Ride Outen 
var när vi åkte en liten väg över Omberget med fantastisk utsikt över Vättern. 
För min egen del blev jag utsedd till vicepresident på årsmötet vilket är myck-
et hedrande. Jag hoppas jag kan vara med och göra så att klubben växer och 
fortsätter att vara en klubb som många vill vara medlemmar i och ska trivas 
med det. Vi måste hjälpas åt att försöka höja medlemsantalet i klubben för att 
vi ska kunna fortsätta att ha våra träffar och årsmöte på samma sätt som nu. 

2018 har det planerats en uppstarts träff för Halland, Småland och South 
i Älmhult och jag hoppas att så många som möjligt från dessa regioner 
anmäler sig till denna träff. Sedan får jag också tacka de kontaktmän som har 
ordnat så vi ska få denna träff. 

Lars Fritzon
Regionchef Halland.

VÅRTRÄFFEN 
HÖGBO
Träffen arrangerades av 
Region Mitt helgen 26 – 
28/5–2017. Och samlade runt femtio glada YCC-are. 
Vädrets makter var på de besökandes sida hela helgen, 
träffen startade med incheckning och lite mingel följt av 
en tipspromenad med ett antal frågor som
inte gick att googla fram svaren på, resultatet presenterades 
efter middagen då även dragningen på ett lotteri ägde 
rum. Maten som serverades var helt perfekt. Kvällen 
avslutades med dans och musik. 
Lördagen startade med en bra frukost och där efter var 
det tid för Region Mitt ha ett möte där vår President 
mötte upp. Dagen var planerad med att det skulle demo 
av några nya mc men något hade blivit fel så det blev bara 
demo och provkörning av en Can Am.
Där efter åkte en del av besökarna ut på en runda och 
var borta några timmar. Slut på kvällen blev till en god 
middag och dragning av lotteri och därefter blev det 
underhållning med sång och musik av Ove Törnquist, 
kvällen avslutades med korvgrillning innan det var tid 
för att dra sig tillbaka för några timmars sömn. Söndagen 
startade med en bra frukost innan det dags för det tråkiga 
att packa och ta farväl efter en trevlig helg. Ett stort tack 
till Lennart och hans gäng som hade ordnat allt detta 
på ett helt suveränt sätt. Tack än en gång och många 
hälsningar till er alla från
Allan Ekström Region Halland.

Hoppas på återseende. 
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Hej, välkommen till  REGION VÄRMLAND ÖREBRO

Hej alla rara! 

Hej alla goa YCC:are ute i vårt 
avlånga land.
Som nu de flesta redan vet, så klev 
jag av mina uppdrag som både 
Regionchef och Vicepresident efter 
många herrans år, på Årsmötet 
i Vadstena i augusti. Med fin 
avtackning som jag höll på att missa.
Jag vill tacka alla mina goda vänner 
jag fått genom åren från mars 1998 
och framåt.
Ingen nämnd ingen glömd! Sista åren har jag haft min Tina som varit mig 
till stor hjälp, för att jag skulle orka med de sista åren som regionchef. Henne 
vill jag tacka speciellt.
Vi kommer fortsätta vara med i klubben, så vi får träffa alla goa vänner i 
klubben som vi inte vill förlora.
På grund av min hälsa kommer jag inte på min älskade Dragstar. Men 
jag sätter mig på Clintans bönpall vid de tillfällen vi får hundvakt. Annars 
kommer jag blåsande in med Husbilen.
Jag passar på att önska alla i Yamaha Custom Club en God Jul och ett Gott 
Nytt År.

Varma kramar Sussie Pocahontas

När säsongen lider mot sitt slut och höstkylan tränger på känns det alltid lika 
vemodigt. Även om milen blivit många, både i sällskap med andra YCC-are 
och bara med sig själv, är det alltid för tidigt när hösten kommer. Då är det 
skönt att ha lite planerat. I Värmland/Örebro har vi bl.a. pubkvällar en gång i 
månaden, en inplanerad tur till mc mässan och vår traditionella båttur med 
”blues at sea”
För tredje året i rad åkte vi iväg på en rolig helg. 9 glada örebroare träffades 
på en pub i Örebro för att få i oss lite mat och dryck innan det var dags att 
kliva på bussen mot Stockholm. Det var en livad och glad resa. Alla hade 
samma mål - en helg med goa vänner och fullt med härlig musik. På 
färjeterminalen mötte vi upp två East medlemmar som ansluter till vårt 
glada gäng, Nu är vi redo! 
När vi hittat våra hytter och installerat oss har vi ett par timmar tills 
smörgåsbordet serveras så vi möts i baren där Dr Harmonica som alltid 
spelar. Vi kollar spelschema och planerar så vi hinner se alla härliga artister 
som är på båten innan vi drar oss mot restaurangen. 
Mätta, nöjda och glada är vi snart på G. Kända ansikten som Roffe Wikström 
och Caroline Af Ugglas finns på plats men även nya (åtminstone för mig) 
ansikten. En ny favorit fick jag även efter denna resa - Si Cranstoun - vilken 
härlig röst! Men fler härliga artister/band fanns med på resan. 
Återigen har det varit en helg som ger mersmak. Nästa år kliver vi ombord 
igen och det vore kul om vi fick se fler YCC-are där. Vem kan motstå en helg 
med god mat, god dryck, goda vänner och underbar musik? 

Tina kontaktman Värmland/Örebro

KONTAKTER VÄRMLAND ÖREBRO

Regionchef
Vakant

Kontaktpersoner Örebro
Hans Lindsten 
Mobil: 0702-22 17 20 
E-post: hans.lindsten@ahlsellmaskin.se 

Tina Bergström 
Mobil: 0702-66 03 82 
E-post: tina_bergstrom@hotmail.com
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Hallå go vänner 
i vårt avlånga 
land

Nu så är vi alltså här mitt i vintern 
och alla helger är i princip över och 
det är fortfarande ett par månader 
kvar till att mc-säsongen tar sin 
början. Men som man säger ”den 
som väntar på något gott väntar alltid för länge”. Men ha tålamod för snart 
är våren här och vi kan komma ut på vägarna igen. Men snart är våren här 
och det är dags att dra på sig mc-kläderna.  Då kan man av någon förunderlig 
anledning konstatera att kläderna som hängt i garderoben över vintern krympt, 
men märkligt nog mest på bredden. För mig personligen upprepas detta 
nästan varje vår. Så att när jag ställer mig på vågen så här efter helgerna brukar 
jag kunna konstatera att om min vikt stämmer så innebär det att jag har blivit 
ett par decimeter längre under vintern. Några påstår att det beror på kalorierna 
men jag har inte sett några sådana i garderoben. Men å andra sidan kanske de 
är så snabba att man inte hinner se dom gömma sig när man öppnar dörren. 
Och vad jag har hört är det de snabba kalorierna som är farligast. 
Jag hoppas att ni hade en bra säsong 2017 med många spännande och positiva 
upplevelser på motorcykeln, likväl på långa turer såsom på mindre utflykter.
 För egen del blev 2017 tyvärr ett år där jag inte hade möjlighet att närvara på allt 
som jag önskat. Jag var tvungen att prioritera vad jag skulle kunna närvara på.
 Men det var i varje fall tre lite större saker som jag inte ville missa och lyckligtvis 
kunde delta på. Det var Internationella träffen i Holland, YCC Danmarks träff i 
Lynge (som 2017 hade 20-års jubileum) och givetvis vårt eget årsmöte (senast 
i Vadstena) För er som inte har varit med på någon av dessa kan jag varmt 
rekommendera att försöka ta er tid till detta. På dessa träffar möter man många 
YCC-are får nya vänner och skapar nya kontakter. 

Internationella i Holland 9–11/6
Vi blev 17 personer från East som närvarade på den internationella träffen i 
Borculo Holland. Det blir många möten med personer från andra länder 
under de internationella träffar man deltar på. Några personer träffar man 
kanske lite oftare, andra kanske man bara ser varje eller vartannat år just på 
den internationella träffen.  Med några av de personer man träffar stämmer 
personkemin och man blir vänner från första stund. Återseendet av dessa 
vänner blir extra kärt. 

Årsmötet i Vadstena 24–27/8
2017 fyllde YCC 20 År och detta jubileumsår fick East äran att arrangera vårt 
årsmöte. Förberedelserna inför detta startade redan direkt efter årsmötet 
året innan. Det började med att en arbetsgrupp för årsmötet startades, för 
att dra upp riktlinjer och hålla ihop allt. Jag vill ta tillfället i akt och att tacka 
denna kärntrupp som förutom mig själv bestod av Clas, Gunilla, Tomas, Anna, 
Stefan, Magnus, Erica och Susanne som alla deltog aktivt i förarbetet och 
även under själva träffen. Ni drog alla verkligen ett stort lass när det gällde 
att få alla pusselbitar på plats. Utöver denna grupp så hjälpte ett antal av våra 
medlemmar till på plats. Ett stort tack även till er.
Som alltid var det roligt att träffa alla YCC-are både alla gamla bekanta och nya 

Hej, välkommen till  REGION EAST

ansikten. Vi gjorde vad vi kunde för att alla skulle trivas och ha det bra. Det var roligt 
att se att så många verkade trivas och den positiva respons som vi fick värmde.
Men en sådan här träff blir ju ingenting utan alla ni som deltar det är sant som 
det är sagt att det är gästen som gör festen. ETT STORT TACK TILL ER ALLA.

YCC-Lynge Danmark 3–6/8
2017 fyllde även YCC-Danmark 20 år så vi passade på att åka ner och hälsa 
på våra kamrater i vårt sydliga grannland. Precis som det sig brukar så var 
stämningen på topp och alla verkade trivas trots att vädret stundvis inte visade 
sig från sin bästa sida. Men har man bara massa trevliga YCC-are runt sig, lite 
god mat och dricka så kan det inte bli annat än bra.  Denna gång fick man 
se en del ”nya” ansikten dyka upp så totalt blev vi 11 personer från East som 
närvarade i Lynge.

YCC/East
VI har som ni kanske uppmärksammat genomgått lite förändringar i YCC-East
Bo Lindblom har utöver sin roll som områdesansvarig för Stockholm efter 
årsmötet klivit in i rollen som vice regionchef efter Stefan Ström som har valt 
att ta ett steg tillbaka. Som områdesansvarig har Bosse i Stockholmsregionen 
genomfört minst 23 veckokörningar i sommar. Så man har i princip haft chans 
att delta i någon körning varje vecka hela sommaren. 
Jerry Johansson är ny kontaktman för Sörmland/Oxelösund och dessutom 
ny medlem i vår arbetsgrupp. Han är lite yngre än oss andra och jag hoppas att 
han ska komma fram med lite nya idéer om hur vi ska driva klubben framåt. 
Anna och Stefan Ström har bestämt sig för att lämna arbetsgruppen efter 
ett antal år. Dom har genom sitt engagemang betytt och betyder fortfarande 
mycket för klubben. Dom lämnar oss inte helt då de fortfarande kommer att 
vara kvar som kontaktmän och dessutom lovat att ställa upp vid enskilda event 
och dyikt. 
Gunilla Johansson tar över uppgiften att sköta medlemsfrågor efter Anna 
Ström gällande East. Hon är i dag kassör för hela YCC och har tills vidare även 
hand om YCC-butiken och kansliet.
Ronny Bejefalk som tidigare har varit områdesansvarig för Västmanland tar 
ett steg tillbaka från arbetsgruppen men fortsätter som kontaktman
Arbetsgruppen/East består förutom mig själv av
 Bo Lindblom, Tomas Holmberg, Bengt Carlsson, Christer Olofsson, Gunilla 
Johansson och Jerry Johansson. Alla som ingår i gruppen har någon form av 
ansvarsområde det kan handla om medlemsfrågor, ekonomi, träffar, galleriet, 
körningar mm.
Vi skulle vilja ha med en eller ett par personer till i arbetsgruppen så om någon 
känner att man har idéer eller vill delta i gruppens arbete är man välkommen 
att kontakta mig. Då vi gärna vill ha med personer i arbetet från alla delar 
av vår region i gruppen så skulle vi gärna att någon från Östergötland och 
Västmanland vill höra av sig.
Därmed inte sagt att man inte skulle kunna komma från de andra delarna av 
vår region. Huvudsaken är att man är engagerad, är idérik och vill göra skillnad.
Om man inte kan vara med i arbetsgruppen vill vi gärna ha med flera engagerade 
personer som skulle tänka sig att göra något lokalt på sin hemmaort med t.ex. 
körningar, fikaträffar mm. 

Ta det nu lugnt och koppla av ett litet tag till så ses vi på vägarna i vår.

Tack o hoj!  Michael Ohlin

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

Vice Regionchef
Bo Lindblom
0723-32 15 05
bo.lindblom@yccsweden.se 

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

Medlems/register-frågor
Gunilla Johansson
kassor@yccsweden.se

Arbetsgruppen East
arbetsgrupp.ycceast@gmail.com

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

Kontaktman Södermanland/Oxelösund
Jerry Johansson
0706-09 44 92
roxxer@live.se

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

Kontaktman Stockholm norr
Ann-Christine ”Anki” Lindqvist
0707-90 95 85
kenrunan@hotmail.com

Kontaktman Stockholm södra
Mats Andersson
0703- 78 93 20
mats.andersson@yccsweden.se

Kontaktman Nynäshamn
Jonas Lundsten
0708-57 55 21
jonaslundsten@hotmail.se

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

Kontaktman Södertälje/Gnesta/Järna
Mikael ”Ludde” Benedicks Lundahl
0707-56 63 36
ludde@yccsweden.se

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

Kontaktman Nyköping
Stefan Ström
0702-56 09 35
stefan.strom@yccsweden.se

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

Kontaktman Norrköping
Per ”Pelle” Linerzen
0705-54 19 01
per.linerzen@yccsweden.se

KONTAKTER REGION EAST
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Hej alla i YCC Mitt!
Då var det dags att försöka skriva något läsvärt på regionens sida.
En liten presentation av er nya Regchef. Gick med i YCC 2006, började vara 
med på träffar och körningar 2009. Då åkte jag på en Virago 750 men 2010 
blev det en 1900. Bor i den södra delen av Regionen i Hedesunda 4,5 mil söder 
om Gävle. När Leno meddelade att han skulle avgå frågade han om jag var 
intresserad men jag sa absolut inte det klarar inte jag. Efter vårträffen i Högbo 
2017 skulle en ny kandidat vara framtagen, jag kom på förslag men sa nej 
igen. Tänkte och funderade nån dag, min hustru tyckte att jag skulle ta det 
och så fick det bli bära eller brista. I skrivande stund har jag varit på mitt första 
styrelsemöte i YCC. Väldigt givande att träffa alla andra Regchefer och övriga 
i styrelsen.

Hojsäsongen är över för i år. Frostnätter och halka, snö och is väntar oss nästan 
ett halvår innan det ljusnar och vi kan åka ut på vägarna igen på våra hojar. 
Den här tiden får vi använda till att planera träffar och körningar till kommande 
säsong. Under vintern är fikakvällar, pub-aftnar, medlemsmöten och bowling 
kommande aktiviteter som ni hittar på hemsidan under aktiviteter. Många av 
er har säkert också projekt som ombyggnad av hoj eller släpkärran till hojen. 
I början av december har vi ett medlems möte på Harrys i Gävle, där äter vi 
också buffé samt dricker gott, hoppas på högt deltagande. I februari eller mars 
ska vi ha Mitts bowlingtävling med en vandringspokal som hägrar, det är 
fjärde året vi bowlar så nu måste det bli ett nytt namn ingraverat, Leno har 2 
och min suppleant Kent har en. LYCKA TILL.

Jag hoppas få hem min beställda släpkärra under vintern så den är klar att 
använda till Vårträffen i Norr och sen till Internationella i Danmark och till 
årsmötet i Degernäs. Baklysen ska monteras sladdar dras till kontakten och 
motorcykeln ska besiktas samt reg. besiktas med draget. Borde inte skapa 
några problem.

I mitten av september var vi 5 YCC:are och 4 andra hojåkare som hyrde en 
14 bäddars stuga i Lindvallen. På lördagen åkte vi en tur in i Norge, först 
fika i Elverum och sen vidare till Ådalsbruk Motormuseum, allt inrymt i en 
gammal BP mack något jag kan rekommendera ett besök. Vädret var nästintill 
sommar på lördagen men på söndag morgon var det bara +4 när det dags för 
hemfärd. Tack Kjell Envall för initiativet.

Nä nu får det räcka med text ska ju vara bilder också. Är det något du undrar 
över hör gärna av dej positivt som negativt.

Regionchef
Mats Wendin

Hej, välkommen till  REGION MITT

Färdigt resultat på plats.

Regionchef
Mats Wendin
Mobil: 0706-97 41 63
E-post: xv750@passagen.se

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

Hälsingland
Kent Nyberg
Mobil: 0702 49 08 46
E-post: nyppe@spray.se

Owe Törnqvist
Mobil: 0706- 95 67 16
E-post tornqvist.ove@gmail.com

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: 0703-66 95 04
E-post: britt-p@spray.se

KONTAKTER REGION MITT
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Regionchef
Stefan Larsson
Mobil: 0705-56 45 37
E-post: regchef.norr@yccsweden.se
E-post: stefan.larsson22.250@gmail.com

Kontaktman Åsele
Dick Edström
Bragegatan 10
919 31 Åsele
Mobil: 0705-91 04 25

Kontaktman Hörnefors/Umeå
Peter Bergström
Långedsvägen 16 
910 20 Hörnefors
Mobil: 0703-31 28 98
E-post: j.peter.bergstrom@gmail.com

Kontaktman Holmsund/Umeå
Tommie ”rondellen” Nylund
913 31 Holmsund
Mobil: 0705-88 95 46
E-post: rondellen.ycc@spray.se

Kontaktman Holmsund/Umeå
Åke ”Akefan” Fängström
Lövholmsviken 133
913 42 Obbola
Mobil: 0703-14 07 15
E-post: ake.fangstrom@gmail.com

Kontaktman Kalix
Kjelle ”Roadrunner” Johansson
Mobil: 0705-94 71 99
E-post: 166johansson@telia.com

Kontaktman Kiruna
Bengt & Rita Björkteg
Dalvägen 38
98143 Kiruna
Mobil: 0706-79 70 78
E-post: ritam_norsve@hotmail.com

KONTAKTER REGION NORR

Årsberättelse  
2017 YCC Norr

26–28 maj, var vi tillsammans med Mitt i 
Sandviken på Vårträffen. En mycket trevlig till-
ställning utan regn men kallt att köra till och från.
3 juni genom förde vi Mustagekortege för första 
gången i Umeå. Inte den uppslutning som vi hade hoppats på men det gav 
en slant till prostatacancer forskningen i alla fall. På kvällen hade vi en liten 
Back to Basic träff i Sörfors.
9–11 juni har vi en liten delegation som åker till Holland på internationella 
träffen. 
16–18 juni åkte några av oss till Sawmill Bikemeet i Tavelsjö. Där lyckades vi 
ta en hedrande tredje plats i dom lokala lekarna. Väldigt trevlig träff som vi 
varmt rekommenderar, (utan regn).
29 juni-2 juli, far ett antal till Gällivare på Midnattssols träffen som fyller 50 
år. Utan regn men kallt.
7–9 juli åker ett fåtal av oss till Dorotea på 45:an träffen. Liten mysig träff 
med bästa maten, uppstekt palt! Mycket knott och sviarn men inge regn.
14–16 juli, en av Norr’s viktigaste träffar, Flakasand Rock och Blues! För andra 
året i rad stod det ett bröllop på Kalixälvens strand. Inge mygg, stålande sol 
och inget regn på hela helgen.
28–30 juli, Deltaträffen återuppstår. Vi har ett stort antal YCC:are på plats 
både från Norr och Mitt. Vi vinner största klubb och tar hem första pris i 
lekarna. Lite regn men en mycket trevlig åter uppstart av Delta träffen.
25–27 augusti, YCC’s årsmöte i Vadstena. Fan va det regnade!
25–27 augusti, en liten trupp åker till Söderhamn på Stenöträffen med sin 
rikskända frukost. Inge regn!
16 september, Årliga höstträffen gick av stapeln i Jävre på Jävre fiskecamp. Åt 
deras berömda wok o lekte. Tyvärr nappade inte fiskarna, kallt men inge regn.
9 december blir det Adventsträff på Omberget i Holmsund.

Skit jakt på er alla
Stefan i Norr

Hej, välkommen till  REGION NORR

DALHALLA TUR O RETUR
Torsdagen den 3 augusti åkte 3 bikers och en Volvo på en 
tur söderut. Målet var Dalhalla i Rättvik, vi skulle lyssna på 
Brit Floyd. 
Turen startade tidigt på morgonen, Peter Marina och 
Stefan kom till mig, där det blev kaffe och macka, därefter 
äntrade vi hojarna och drog söderut. 
Ett obligatoriskt stopp blev det på ”Pink Ladies” en häftig 
restaurang ca. 2 mil söder om Sundsvall, ett besök där kan 
rekommenderas. 
Därefter körde vi inlands vägarna, det är ju roligare väg än 
att ligga efter E-4 an. 
Vi kom fram till Furudals vandrarhem där vi hade bokat 
två nätter. Ett jättefint ställe vid en sjö. Vi köpte med oss 
mat som vi kunde äta ute, det kändes bra med tanke på hur 
sommaren var. Det blev ett besök på den lokala puben, vi 
måste ju ha efterrätt..Irish coffe! 
Dagen efter åkte vi till Rättvik där vi gick omkring innan 
konserten. Vi hade tur för det var i slutet på motorveckan 
så vi fick se en massa fina bilar. Lite regn blev det också, 
men inte så mycket. 
Dalhalla var ett häftigt område med en fantastisk scen 
och fina restauranger. Musiken var bra, jättebra för några 
(Marina, Stefan och Peter). 
Dagen efter åkte vi hemåt, men inte ända hem. Det blev ett 
stopp lite norr om Hudiksvall, där vi stannade och sov. Vi 
var ganska blöta så det kändes bra att göra uppehåll. 
På söndag gick resan hem, också i regn!! 
En härlig tur blev det ändå, regn klara man ju! 
Det var en kul tripp och nu har jag sett Dalhalla.

Vid pennan

Berith Lönn
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Ja tack, jag beställer följande klubbsaker:  

Nr Beskrivning Kommentar Antal Pris/st Totalt 
      
 SLUTFÖRSÄLJNING AV YCC BUTIKEN!     
5 Klisterdekal ark   20 kr  
10 Klubbflagga, (50 x 70 cm) FÅ KVAR!  80 kr  
12 Vimpel (25 x 35 cm) FÅ KVAR!  80 kr  
13H Klubbdekal (10 x 5 cm), höger   5 kr  
13V Klubbdekal (10 x 5 cm), vänster   5 kr  
14H Bildekal (20 x 9 cm), höger   10 kr  
14V Bildekal (20 x 9 cm), vänster    10 kr  
16 Klubbpin   30 kr  
21 Plånbok, stor, Loggan präglad på locket   120 kr  
23 Plånbok, mellanstor, Loggan präglad på locket FÅ KVAR!  150 kr  
28 Vinterbuff med fleece och klubblogga FÅ KVAR!  150 kr  
29H Klubbdekal (20 x 9 cm), höger   10 kr  
29V Klubbdekal (20 x 9 cm), vänster    10 kr  
      
      
 SÄLJS UNDER MC-MÄSSAN:     
6 Klubb väst, mörkbrun, S-XXXL REA Utförsäljning   500 kr  
      
 SÄLJS AV KANSLIET:     
25 S Ryggmärke, 33x16 cm *    150 kr  
25 L Ryggmärke, 20x11 cm *   75 kr  
15 Tygmärke, 10 x 5 cm   40 kr  
1–5 Jubileumsmärke – 5 år   40 kr  
1–10 Jubileumsmärke – 10 år   40 kr  
 Jubileumsmärke – 15 år delas ut av kansliet     
 Jubileumsmärke – 20 år delas ut av kansliet     
   Summa:   

* OBS! Försäkran ska skrivas på när ryggmärke beställes. Blankett laddas ner från hemsidan.                     

Maila eller skicka in beställningen till ”Butiken”  

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

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

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

Beställningen postas till:                                                

YCC Butiken c/o Clas Blomberg                              Leveranstid ca 10 dagar. 

Spårhundsvägen 39, 722 43 Västerås                   Moms ingår i alla priser, postens avgifter tillkommer. 

Mobil: 0708-14 11 14                                                   Ej utlöst order debiteras med 225 kr 

E-post: butiken@yccsweden.se                                              

YCC butiken hittar du på: http://www.yccsweden.se/index.php/ycc-butiken 

BESTÄLLNING KLUBBSIDA

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

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

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

4. Klubbflagga, (50 x 70 cm)

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

5. Vimpel (25 x 35 cm) 6. Tygmärke, 10 x 5 cm

7.1 & 7.2 Klubbpin

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

11. Sommarbuff med klubblogga & Vinterbuff 
med fleece och klubblogga

20. Klubbväst 



Hjulafton

 i Lidköping


