
Nr 2 2013

YAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUBSwe
denYAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUBYAMAHA CUSTOM CLUB

RESAN

VIT 
DRAGSTAR 1100



YAMAHA CUSTOM CLUB SWEDEN2

info...
Styrelsen

Kontakter

YCC:s Klubbtidning

Redaktör: Kjell Jonsson
 Lovisagatan 14, 531 43 Lidköping
 Mobil: 0705-88 68 27
 redax@yccsweden.se

Annonsredaktör: Lars Hedman
 Torparevägen 9, 135 58 Tyresö
 Mobil: 0730-49 77 79
 annons@yccsweden.se

Produktion: TM-Production, Timmersdala
 Mobil: 0730-72 39 58

Tryck: Strokirk-Landströms AB, Lidköping
 Tel: 0510-849 00
 info@strokirk-landstroms.se

Deadline inlämning 
till nästa tidning: 1 mars 2014

Utgivning: April 2014

Upplaga: ca. 1.500 ex.

Redaktionen förbehåller sig rätten att minska insänt material.
Fotografier eller annat material som skickas till tidningen återsänds 
endast om frankerat och adresserat kuvert medsändes.

Regionschefer

Omslagsbild: 

Medlemsavgiften är 250:- för enskild medlem och 450:- för familj.
Betalas på BG 5506-3937 ange namn och medlemsnummer på 
inbetalningen.
Nya medlemmar anmäler sig via hemsidan: 
www.yccsweden.se/medlemsansokan

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

Halland: Peter Ovik
 Tel: 035-409 16
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 peterovik@yccsweden.se
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 Mobil: 0707-31 12 22
 erik.kernehed@yccsweden.se

Norr: Ingela Tanneskog
 Mobil: 0703-85 40 97
 ingela.tanneskog@gmail.com

Kansliet: Yamaha Custom Club Sweden
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 Tel: 0706-19 97 98
 kansli@yccsweden.se
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 Mobil: 0702-64 23 06
 ulf.marknas@yccsweden.se

 Ulf Rasmusson
 Mobil: 0736-18 63 80
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YCC Butiken: Stefan ”Stiffe” Nilsson
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 butiken@yccsweden.se
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Ansvarig utgivare: Arbete: 0706-68 45 92
 Privat: 0706-68 45 19
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 0708-98 72 77
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sCala RIdER Q3 

MUltIsEt  
(2-pack)   
3495 kr 

sINgElsEt  
(1-pack)   
1995 kr

Tips från MC-tomten!  
Snart är det dags för julklappar. 
Var ute i god tid – och glöm 
inte kolla in vår fyndhörna.

F  1-pack 
1695 kr

2-pack   
2995 kr

50 %

aRaI QUaNtUM  
6990 kr 

RICHa tRIBal PaNts  
1895 kr 

Nu endast: 
948 kr

Nu endast: 
4990 kr

Karlstad • gävle 
göteborg • linKöping
MalMö • stocKholM 

www.handelsboden.coM
order@handelsboden.coM

054-24 06 65

WWW.HANDELSBODEN.COM Samma kvalitet – lägre priS
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YCC:S VARMASTE SÄSONG?

YCC i 
backspegeln 
10 år

Ser mycket likt ut fortfarande. 

Ett besök hemma hos Stiffe i Trelleborg 
och klubb shopen där det kom beställ-
ningar via något som hette ”fax”.

Ett reportage från Lelleträffen med en 
del blöta av Alice och Turbo.

En lång reseberättelse till medelhavet 
över snöklädda alptoppar på en väl fung-
erande Yamaha av Ingemar i Malmö.

Ett reportage från Internationella träf-
fen på farmen där även jag deltog, kom-
mer ihåg att det var värmerekord på fre-

dagen med över +30°C, mycket folk och 
bra stämning. Kortege från Malmö med ca 
120 bikers, mäktigt.

En rolig berättelse av Binge som fick 
låna en Wilde till Boden och efteråt sak-
nade de sköna vibrationerna.

Delsbo träffen som blev en ”Norrlands 
träff på Hallstaberget i Sollefteå.

Det skrevs om en av YCC:s längsta akti-
viteter, nämligen resan från Trelleborg till 
Kiruna genom Sverige där bikers hakade 
på efter vägen korta eller längre sträckor.

YCC West visade upp klubbhuset i 

Långenäs samt deltog i Vättern Runt.

Skåningarna åkte till Danmark och köpte 

mycket tunn ”barolja” och tog bron hem.

Vid pennan

Klasse

Nr 2 2003 med Blondie på framsidan

Vilken otroligt bra hojsommar vi haft 
i år, har helt glömt bort allt regn & rusk 
från förra säsongen.

Det har funnits aktiviteter var och 
varannan helg för oss bikers samt många 
veckokörningar på olika platser.

Jag själv har hunnit med hemlig resa, 
Internationella träffen i Finland, sommar 
träffen i Aspa, Mc dagarna Västervik, 
Mälaren Runt samt Årsmötet i Mora och 
ett antal vecko & helgkörningar, har fått 
ihop ca 675 mil denna säsong.

Hade även denna höst en härligt Mc 
vecka i Spanska bergen med trevliga 

bikers, mer att läsa om i tidningen nästa 
nummer.

Genomgående denna säsong är ett 
lägre deltagande på våra aktiviteter i hela 
landet, vad beror detta på?

Detta gäller förmodligen inte bara 
YCC utan hela biker Sverige där det varit 
lägre deltagande på de flesta träffar och 
arrangemang. Märktes tydligt i Västervik 
där det var glest mellan tälten på cam-
pingen.

När denna tidning anlänt i ER brev-
lådan hoppas jag att den Nya XV 950 R 
Bolt kommer att beskåda hos Yamaha 

handlarna, planerad premiär 7 Dec.

För Er som planerar att besöka Mc 
mässan i Göteborg 23–26 januari 2014, 
kommer Ni att kunna klämma å provsitta 
denna efterlängtade nyhet från Yamaha.

Planering inför nästa säsong 2014 är i 
full gång, förutom mässan i Göteborg blir 
det en mindre modell i Västerås 28–30 
mars. Internationella träffen är i Tyskland 
och vårt årsmöte V 33 i Skåne.

Mycket mer finns att läsa i denna tid-
ning samt i vårnumret april -14

HOJHÄLSNINGAR
KLASSE STIGFINNARE 
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Dag 1 Resan startar
Resan startar med en lånnnnnng flyg-

resa och alla sitter på olika ställen.  Mats 
Celind fick en Fransyska bakom sig som 
satt och hamrade på sin bildskärm som 
satt på ryggstödet så det kändes i hela 
stolen. Det fungerar i 1 timme men efter 
ett par timmar så börjar tålamodet för Mats 
att tryta. Mellanlandningen i London blev 
ett drama för sig då LilleMats glömde både 
pass och biljetter på disken vid kontrollen, 
och fick springa tillbaka medan alla vän-
tade vid gaten med 1 min kvar till avgång. 
Framme i Los Angeles så tar vi shuttel till 
vårt hotell, en kort promenad och middag 
sen i säng. 

Dag 2 Los Angeles 
till Palm Springs.

Startade dagen med att plocka ut våra 
hojar på Eagle Riders, de tog verkligen 
hand om oss på ett bra sätt. Sen bar det 
iväg söder ut längs med kusten. Vi kom 
lite långt innan vi svängde av österut men 
vi kom till slut fram till Hells cithen, inte 
Gordon Ramseys utan ett bikerställe där 
vi åt. Sedan vidare till Palm Springs. Det 
blev en lång dag med många röda ljus. 
Vi var inte framme i Palm Springs förrän 

21.00 där vi redan kände av den kom-
mande hettan.

Dag 3 Palm Springs 
till Louglin.

Tidig start efter en god fru-
kost. Värmen är redan ganska inten-
siv på morgonen det blir lite svettpär-
lor innan packningen kommer på plats. 

Efter en felaktig vägbeskrivning från en 
kvinnlig polis och några extra km så kom-
mer vi fram till en plats som heter Amboy 
som skall vara ett känt stop på Route 66. 
Vi tror att det är en stad men när vi kom-
mer dit så är det ett motell, postkontor och 
ett nedlagt fik (Roý s café). Men vi kunde 
i alla fall få lite kall dricka. Nu vet jag hur 
rotbeer smakar. Ni som gillar schampo o 
tandkräm har en ny favorit läsk. Vi har kört 
en bit på Route 66 det kändes lite magiskt.

Dag 4 Laughlin till 
Williams.

Dagens tur skulle bli den kortaste på 
resan med en stor del motorvägskörning. 
Men som vi brukar så körde vi lite fel och 
hamnade en bit längre söderut än vad 
vi skulle. Det gjorde absolut inte något 
utan tvärtom så fick en kanonstart på 
dagen. Vi hamnade på Historic Route 66 
och i en gammal stad som hette Oatman 
(Åsnebyn), den var som en gammal wes-
ternstad och körningen därifrån var sago-
lik, både utsikt o vägarna.

Dag 5 Williams till 
Kayenta.

Tidig start idag. Vi skall bara köra en 
liten bit upp till Grand Canyon för att 
försöka få plats på en helikoptertur. Vi 
fick vänta ca 2 timmar innan vi kom med 
på en tur, och det var värt varje minuts 
väntan. Jag tänker inte försöka att återge 
upplevelsen utan det måste nog upplevas 
för att man skall förstå hur ofantligt det 
är. Men jag kan i alla fall berätta att när vi 
flög över kanten så fick jag tårar i ögonen. 
Efter Grand Canyon så hade vi en 30 mil 
att köra genom en omväxlande terräng. 
Det var skog sedan slättland, berg och 
slutligen öken. Det var ganska sent när vi 
kom fram till Kayenta så vi åt och tog en 
tidig kväll. Lika bra det för vi var i ett indi-
anreservat och där råder alkoholförbud.

Dag 6 Monument 
Valley.

Idag har vi första vilodagen, och skall 
sova på samma ställe i natt också, så vi 

åker till Monument Valley som är platsen 
där en massa cowboyfilmer har spelats in, 
bl.a. John Wayne-klassikern Diligensen. 
Återigen en fantastisk naturupplevelse 
som är svår att återge. Sedan åkte vi en 
bit längre i reservatet till en stenformation 
som heter Mexikan Hat.

Dag 7 Kayenta till 
Bryce Canyon.

Idag skall vi köra ca 40 mil och lämna 
ökenlandskapet, för någon dag. Nu blir det 
mer berg och grönska. På vägen passerar 
vi Nationalparken Sion en ny fantastisk 
upplevelse, vi tog oss längst ner i parken 
på serpentinvägar och 2 tunnlar. Väl nere 
så pausade vi i hettan ca 110 Fahrenheit 
(43°C) och fick rättat till vätskebalansen.

Under tiden vi pausade på en rastplats 
så kom det en hjort spankulerande förbi 
oss på ett avstånd av max tio meter hur 

lugnt som helst. På hojarna igen och iväg 
så att vi kan få en kall öl efter två dagar i 
indian reservat utan något gott att dricka. 

Framme i Bryce blir det snabb avlast-
ning och dusch, sen iväg upp till restau-
rangen och en öl trodde vi, men det blev 
inte så för man var tvungen att äta för att 
få köpa alkohol haltiga drycker. Nu är det 
så att om vi bestämt oss för öl så skall vi 
ha det också så det blev snabbköp och 
samling på rummet.

Dag 8 Bryce Canyon 
till Las Vegas.

Morgonen startade med två migränan-
fall, inte jag för en gångs skull utan Karin o 
Irene. Bara 5 killar till frukost men tjejerna 
fick bananer o energibars när vi kom till-
baka, sedan dröjde det inte länge innan de 
satt på hojarna och vi gav oss in i National 
parken. Det var ytterligare en mäktig upp-
levelse att få se dessa klippformationer. 
Sista biten fram till Las Vegas var hettan 
olidlig och det krävdes en riktig kraftan-
strängning med ca 5 miles åt gången för 
att klara det. Då låg tempen på över 50°C 
hela tiden.

Dag 9 Las Vegas.
Idag har det varit turens enda dag utan 

körning. Vi hade tänkt köra till Hoover 
Dam, men vi bestämde oss för att ta en 
fridag slicka våra sår och ladda för andra 
halvan på vår tripp. Så vi var och shop-
pade på WallMart lite kläder och migrän-
tabletter 200 st. I morgon 05.00 så bär 
det iväg över Death Valley och vi hoppas 
slippa värmen när vi kör så tidigt, sen är 
det över med hetta blir mer normala tem-
peraturer i fortsättningen.

RESAN
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Dag 10 Las Vegas 
till Mammouth 
Lakes.

Tidig start från Las Vegas och vi var 
över Death Valley innan värmen blev 
olidlig, under en kort period var det 
ganska varmt ändå men inte så det blev 
besvärligt. Vi trodde att vi skulle köra på 
en spikrak väg men inte, stundtals var det 
en riktigt underhållande tur med svängar 
och kuperad terräng. Lägsta punkt tror jag 
var 200 ft. under havsnivå och högsta var 
över 7000 ft. När vi närmade oss dagens 

mål så blev det ganska kallt med stundtals 
snö vid vägkanten och fy fan va varmt, 
blev fy fan va kallt istället (ca 14°C). Alla 
mår bra men Mats Celind har lite tufft med 
andningen för att vi är högt uppe, han 
tränade på hotellets gym när vi kom fram 
det känns tungt nu men det blir bättre i 
morgon när vi kör neråt igen.

Dag 11 Mammouth 
Lakes till Yosemite.

En ganska kort dag med ca 20 mils 
körning, men vilken underbart vacker kör-

ning. Vi körde in i nationalparken Yosemite 
på 10.000 ft. höjd och sedan på snirkliga 
vägar tog vi oss ner i dalen. Det tog ett 
par timmar och vi fick se fantastiska vyer 
och miljöer.

Dag 12 Yosemite till 
San Fransisco.

Dagen startade med lite irritation. 
Hotellet serverade inte frukosten vid den 
tiden som vi fått besked om tidigare utan 
ett bussbolag hade abbonerat restau-
rangen så vi skull få vänta 45 minuter 
innan vi kunde få något att äta men vi 
packade cyklarna och gav oss iväg istället 
för ett frukoststopp längsmed vägen. Var 
ingen större upplevelse att ta sig till San 
Fransisco men staden verkar riktigt fin, så 
jag återkommer när vi kommer hit igen 
efter att vi lämnat cyklarna i LA. Nu skall 
vi lägga oss för i morgon så sticker vi till 
Carmel det är staden som Clintan (Clint 
Eastwood) var borgmästare i.

Dag13 San 
Francisco till 
Carmel.

Då var vi framme i Clintans stad. En 
kort resa bara 20 mil idag så vi fick mycket 
tid på hotellet. Dagens tur var inte vad vi 
väntade oss, men vi får hoppas att mor-
gondagens fortsättning på resan ner för 

Highway 1 blir bättre. För första gången 
sen vi kom hit så tycker vi det är kallt om 
man inte räknar när vi var högt upp i ber-
gen, hoppas att vi får lite värme på väg till 
Los Angeles.

Dag 14 Carmel till 
Arroyo Grande.

MC-resan börjar lida mot sitt slut, 
näst sista dagen avslutad. Kroppen 
känns sliten så det skall bli skönt att 
ställa bågen och åka bil istället. 
Idag så har vi kört vidare på Highway 1 
och avverkat den roligaste delen med 
kuperade och krokiga avsnitt. Precis när 
vi kommit ur den delen så kom vi helt 
ovetande till en kustremsa där det fanns 
en massa sjöelefanter på stranden, tvärnit 
och in på parkeringen för en titt. Karin och 
Mats sprang på en guide som de fick mas-
sor av info av.

Hearst Castle
Slottet efter en gammal tidningskung, 

som han byggt upp med krigsbyten från 
förr. Detta var dagens huvudmål för oss. 
En galet fin upplevelse.

Dag 15 Arroya 
Grande till Los 
Angeles.

Inget roligt precis, sista dagen med 
motorcykeln och största delen via motor-
väg. När vi närmade oss Loa Angeles 
blev det lite mer intressant, vi passerade 
Malibu och fortsatte på Highway 1 in mot 
Santa Monica. Tyvärr så hittade vi inte 
p-platser så vi fick skjuta vårt besök där 
till morgondagen när vi hämtat hyrbilen. 
Vi fortsatte till Eagle Riders och lämnade 
Hojarna. Drömmen var uppfylld och nu blir 
det vanlig turism i San Fransisco. Alla har 
klarat sig helskinnade ifrån äventyret och 
har säkert olika minnen av resan. En del 
brända näsor finns i sällskapet, Rolf har 
väldigt roligt åt Mats Celinds som blivit 
lite röd.

Dag 16 Hyrbilens tid.
Vi hämtade hyrbilen nu på morgonen 

sedan tog vi en tur i LA innan vi gav oss 
iväg mot San Francisco. Först blev det 
Santa Monica pir, sen blev det Sunset 
Bullevarde med en kort avstickare till en 
känd rock-klubb som heter Wiskey a go 
go. I San Francisco blev det bl.a. besök 
på Golden Gate Bridge, Nappa valley, 
Lombard Street, Muir woods, Chinatown, 

Fishermań s Wharf, Golden Gate Park och 
en båttur ut till fängelset ALCATRAZ som 
var mycket intressant.

Tveka aldrig om ni får möjligheten att 
åka dit, det är en livsupplevelse.

VI SOM GJORDE RESAN

MATS & KARIN, RONNIE & IRENE, 
JÖRGEN, ROLF OCH LILLEMATS
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Lördagen den 29 juni
När vi samlat ihop oss i färjelägret i 

Visby, några kom med färjan norr ifrån. Så 
startar vi färden mot Klintehamn o Käbbe 
där vi hyrt ett hus en vecka.

Jag har i mina drömmar sett framför 
mig en liten stuga där vi får sova i vånings-
sängar. Döm om min förvåning när huset 
vi ska bo i under en veckas tid är en stor-
slagen villa med minst 10 rum. 

Marion väntar på oss (Robin Hood såg 
vi inte till). Hon går en rundvandring med 
oss i huset. I huset finns ett stort kök, två 
vardagsrum, en matsal, en sal och minst 
fem sovrum samt en toalett, ett badrum 
och ett duschrum.

Eftersom alla åkt ganska långt under 
dagen så nöjer vi oss med en tur till 
Klintehamn för att handla frukostmat samt 
kvällsmat till några kvällar. Öl och vin har 
Marion redan fixat till oss, vilken service!!

Kvällen avslutas i salen på övre våning-
en där vi tänder ljus och pratar och pratar. 
Vi känner oss som grevar och grevinnor. 
Snart är det dags att möta John Blund och 
så är första dagen på Gotland slut.

Söndagen den 30 juni
Egon är ”road Captain” första turen på 

Mellersta Gotland.

Efter frukost i matsalen är vårt första 
stopp på Lojsta hed. Färden går genom 
underbara skogar med öppna fält och 
myrmark. På Lojsta hed går gotlandsruss 
och betar. De är det närmaste vilda hästar 
vi har i Sverige. Gotlandsruss är en av två 
kvarvarande inhemska raser i Sverige. 
Några gotlandsruss ser vi inte till men vi 
kör på en grusväg runt området.

Faunan på Gotland är unik och det är 
många frågor och diskuterande om alla 
blommor vi ser. Lojsta hed och Botes 
källmyr är bara två av många ställen där 
vi beundrar alla dessa blommor. De följer 
oss sedan genom alla turer.

Nu vänder vi kosan mot östra kusten 
med Katthammarsvik som mål. Vi stan-
nar till vid Sysne fiskeläge. Här inhandlas 
mussla, glass och kaffe. En liten grus-
väg precis vid stranden leder oss till 
Katthammarsvik. Vi ser för första gången 
den gamla strandlinjen i form av en klipp-
vägg.

Väl framme i Katthammarsvik blir det 

lunch med allt från soppa till strömming 
och halstrad lax. Vi sitter ute i det fina 
vädret och njuter av maten, solen och 
omgivningen.

Efter maten åker vi småvägar 
till Kungsgården Roma Kloster. Här 
finns en ruin av ett munkkloster från 
Cistercienorden som grundades år 1163.

Som vanligt finns handelsbod och kafé 
för turisterna. Efter att ha känt historiens 
vingslag i klosterruinen, shoppingens ving-
slag i handelsboden avslutar vi besöket 
med fikandets vingslag.

Nu går färden via småvägar tillbaks 
till Käbbe. Efter att motorcykelkläderna 
tagits av och vi duschat och vilat upp oss 
det blir liv i luckan när Egon visar upp sitt 
patronbälte med diverse söta spritdrycker. 
Senare festas det på korv och bröd i träd-
gården.

Måndagen den 1 juli
Idag står Fårö på tur och det är Mazter 

som är ”road Captain”.

Väl framme på Fårö stannar vi i Lauter 
för en fikapaus. Här vankas det våfflor 
och kaffe. Efter en brand i en lada står 

endast stenväggarna kvar och ger skydd 
mot väder och vind för kaféets gäster. 
Pittoreskt!

Via Lautershorn där vi stannar till och 
tittar på båtar åker vi till Digershuvuds 
naturreservat. Här får vi se våra första 
raukar. Att ströva omkring bland raukar vid 
en småstensbelagd strand är rogivande 
för själen.

Fullproppade av energi kommer vi till 
ett sjöräddningsmuseum. Här är tyvärr 
stängt men vi får i alla fall se en nerlagd 
kalkstenshamn som reser sig som en 
hägring ute till havs. En förbipasserande 
berättade om detta men Rraisa har redan 
googlat.

Nästa stopp blir Fårö fyr. Återigen en 
rogivande strand denna gång med en 
ståtlig fyr.

Nu är vi hungriga igen och vi stannar 
vid Ebbas Mat och Café och äter wallen-
bergare.

Efter lunchen stannar vi till vid Kutens 
Bensin. Här finns diverse skrotbilar och 
annat skrot uppställt. Det finns även möj-
lighet att ta sig något att äta här. Inne 
ståtar en gammal jukebox.

Nästa stopp blir vid Stiftelsen Bergmans 
Center och här stannar vi endast en kort 
stund. 

Vi ställer oss i stället i kö för att återi-
gen ta färjan till Fårösund.

Under turen över sundet tornar tunga 
regnmoln upp sig och vi diskuterar vil-
ken väg som är bäst att ta för att slippa 

regnet. Färden går mot Slite och på väg 
dit öppnar sig himlen och regnet öser 
ned. Vi stannar till i skogen och snart är 
regnkläderna på efter lite mixtrande. Det 
är inte det lättaste att hoppa i regnkläder 
utanpå motorcykelmunderingen. Framme 
i Slite handlas det lite mer öl och vin. En 
lokal snaps, Gutesnaps, inhandlas också 
eftersom vi ska äta sill och potatis på 
tisdagskvällen. Klädda i regnkläder kör 
vi direkt hem till Käbbe. Grillen går varm 
även denna kväll och Lennart grillar ham-
burgare som äts med bröd och tillbehör. I 
vardagsrummet på nedre botten avslutas 
den tredje dagen på Gotland.

Tisdagen den 2 juni
Idag är det dags för södra Gotland och 

det är Snidarn som är ”road Captain”.

Vi stannar först vid Etelhems keramik. 
Vackra keramikartiklar går att köpa men 
tyvärr lämpar det sig inte att forsla hem 
så skrymmande och ömtåliga saker på 
motorcykel. Man kan även prova på att 
själv dreja och det finns även ett museum 
att beskåda.

Via en fantastisk väg längs stranden 

Uppställning för lunch

Fårö fyr

Kutens Bensinstation

Mazters hjälm Kutens Bensinstation

Raukar

VIRAGOS GÄSTAR GOTLAND
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är trevligt att strosa runt bland Visbys pit-
toreska gator.

Eftersom det är Almedalsvecka tar 
vi oss en tur till Almedalen. Vi hittar dit 
med hjälp av Rraisas Garmin. Tur han 
har den med sig annars hade vi nog irrat 
runt bland Visbys smågator fortfarande. I 
Almedalen finns mycket turister, politiker, 
journalister och annat löst folk.

Tillbaks vid Söderport dricker vi kaffe 
och kaka och återhämtar oss efter turen 
genom Visbys vindlande gator - i alla fall vi 
som dumt nog gått i skinnpaj och motor-
cykelstövlar i hettan.

Tillbaks i Käbbe har Dallas och Madde 
tänt ljus och dukat upp till en fin middag 
med grillad fläskkarré, nystekt potatis och 
sallad.

Fredagen den 5 juli
Idag är det Dallas som är ”road Captain” 

och turen går till nordvästra Gotland

Via strandlinjen åker vi cirka en mil 
på en fantastisk liten väg vid havet, förbi 
bland annat pizzerian där vi åt första 
dagen. Med utsikt över Stora och Lilla 
Karlsö åker vi mot Visby.

På Södertorg i Visby gör vi ett kort 
stopp vid en fantastiskt vacker gatlykta. 
Dallas guidar oss på små kullerstensgator 
innanför ringmuren. Förbjudet men ack 
så trevligt att sakta puttra fram i denna 
pittoreska miljö. Förbjudet, förbjudet men 
härligt, härligt.

Nästa stopp blir Krusmyntagården. I 
affären finns diverse varor från Gotland 
allt från teer och vinäger till massageljus 
och tvål till traktorburna män.

Efter ett strövtåg i kryddträdgården 
och med flygplanen dundrande över oss, 
när de ett efter ett flyger till Visby flyg-
plats, far vi mot Lummelundagrottorna 
som ligger nästgårds.

Förutom Lummelundagrottorna finns 
här utställningslokal, souvenirbutik och 
norra Europas största kvarnhjul.

i Ljugarn med ståtliga hus i tallskogen 
hamnar vi vid Folhammars naturreservat. 
Även här finns säregna raukar och vackra 
strandblomster samt trevliga stenar att ta 
med hem.

När vi ska åka träffar vi en äldre man 
som berättar att han har kört en ”Indian”-
motorcykel. Han tittar längtansfullt på 
våra Viragos och han önskar nog att han 
hade varit yngre och kunnat åka med oss.

Nästa stopp är Stavgards järnåldersby 
som ligger inbäddad i en vacker ädel-
lövskog. Här blir vi guidade av två unga 
guider. Byn används som historieunder-
visning av skolan och guiderna har själv 
tillbringat tid här som skolelever. De guidar 
oss genom byn och höjdpunkten är när vi 
i en av stugorna (det är mörkt och endast 
en lykta ger sken) får vi höra sägnen om 
Stavars skatt.

SÄGNEN OM STAVARS SKATT.
Sägnerna berättar att Store Stavar 

gömde en stor skatt nära Häffinds Brye 
innan han föll i en kamp mot norrmännen. 
Stavar och hans män hade mött norrmän-
nen till havs men räddat sig in till sin gård 
innanför Bandelundaviken, dit norrmännen 
inte kunde följa efter eftersom de inte 
kände farvattnen. Det är mycket stenigt 
utanför. De gick dock iland längre söderut 
vid Grötlingbo och så småningom stod ett 
slag där Stavar och alla hans män stupade. 
Sägnen om Stavars skatt levde vidare 
genom århundradena och för några hund-

ra år sedan mötte bonden vid Häffinds 
Stavar och fick även åka med i hans vagn 
över trädtopparna när denne skulle se till 
sin skatt. Stavar lovade att ge skatten till 
bonden men bonden vågade inte ta emot 
den. Stavar lovade då att bondens barn-
barns barnbarn skulle få den.

Längre ned mot Bandelundaviken och 
nära Häffinds Brye även kallad Stavars 
brye (brye lika med vattenhål för djuren) 
hittade en skolklass 1975 en stor silver-
skatt av arabiska silvermynt från 900-talet. 
Skatten har förknippats med den i säg-
nerna omtalade Stavars skatt och kanske 
var det bondens barnbarns barnbarn som 
fann skatten.

I offerlunden får vi även höra historien 
om Tor, Oden och de andra asagudarna. 
Byn ligger inbäddad i grönska och det är 
nästan magiskt lugnt och rogivande. Tiden 
står still.

Nu bär det av till Hemse där dagens 
lunch serveras. Den består av fläsk med 
löksås alternativt pasta med baconsås. 

Mums, så gott.

Då är det dags 
för Hoburgsgubben 
som finns längs 
söderut. På vägen 
dit stannar vi vid 
ett stensågeri som 
drivs av en råolje-
motor.

Vi vandrar längs 
stranden för att se 
Hoburgsgubben. 
Det går även att ta 
sig dit upp via klin-
ten. Vacker natur 
med klippor, raukar, 
grönska, stenar och 
hav.

Så bär det iväg 
upp på klinten hem 
mot Käbbe. Vi stan-
nar i Burgsvik för 
att handla sill till 
kvällen. Väl framme 
i Käbbe kokas det 
nypotatis med dill. 
Marion visar oss sin 

kryddträdgård där det flödar av dill. Vi får 
ta så mycket vi vill. Idag äter vi i matsalen 
och det vankas förutom sill och nypotatis 
även snaps. Madde och Dallas kommer 
tillbaks och berättar vad de har varit med 
om. Kvällen avslutas i vardagsrummet på 
bottenvåningen. Dags att sova igen och så 
är den fjärde dagen på Gotland slut.

Onsdagen den 3 juli
Idag är det Rraisas tur som ”road 

Captain”. Via sin älskade Garmin tar han 
oss till den nordöstra delen av Gotland.

Efter frukost i matsalen beger vi oss 
iväg och stannar först vid ”Den gotländska 
gården”. Det finns bevarat hur man levde 
förr i tiden på Gotland. Det finns ladugård 
med diverse jordbruksredskap, bostads-
hus, fiskebod, hemlighus och torkbastu.

Nu börjar det dra i fikatarmen och 
nästa stopp är järnvägsmuséet Hesselby. 
Vi kom i tid för att se stinsen vinka iväg 
tåget med sitt ånglok. Vi passar på att 

ta en fika i trädgården. En och annan 
bottnar med en macka. När ”Birgit” och 
hennes gamla järnvägsvänner anländer 
för sin årliga träff ger vi oss av igen. Här 
glömmer Mazter kvar sin fina YCC-platta 
under stödet. Lycklig den som hittade den 
i gräset (och undrar vad i hela friden det 
är för något).

På småvägar och för att undvika regn 
snirklar vi oss fram till Valleviken där vi 
intar lunch på ett matställe beläget vid 
en hamn. Här äts strömming alternativt 
nötfärsspett.

Mätta och nöjda tar vi oss till raukarna 
på land vid Lergrav. Uppe på klinten finns 
dessa mäktiga raukar. En av dem är for-
mad som en portal – ett populärt ställe 
att ta kort på och förlova sig vid. Här uppe 
finns en storslagen utsikt över havet som 
alltid är närvarande på Gotland.

På hemvägen stannar vi på Serie-
muséets kafé för att ta en kopp kaffe 
och en glass. Hemma i Käbbe vankas det 
grillad fläskkarré (Snidarn grillade) stekt 
nypotatis och potatissallad i matsalen.

Torsdagen den 4 juli
Idag är det vilodag som ska avnjutas 

i Visby. Denna dag börjar med regn. I 
väntan på att regnet ska sluta går Anette, 
Madde, Ulla och jag till en gårdsbutik i när-
heten. Vi handlar jordgubbar till kvällen.

Bära eller brista nu bär det av till Visby 
för att shoppa. Ett par regndroppar, men i 
stort sett torrskodda når vi Söderport där 
vi parkerar hojarna.

Innanför murarna tar vi första bästa 
restaurang – pannbiff med grönpeppar-
sås, gravad lax och potatis samt pizza. 
Den enda som blir riktigt nöjd är Mazter 
som får en rejäl pizza. Egon och Rraisa får 
knappt någon potatis alls till laxen. (Egon 
klagar resten av resan på detta). Vi andra 
äter en mycket, mycket kryddad rätt – 
smakar bara starkt.

Nu är det shopping som gäller men 
tyvärr är utbudet inte så stort, men det Britta och Fantomen

VisbyBlå jungfrun

Stavgards järnåldersby

Lergravsporten

Visby Visby på förbjudna gator

Då var det ännu en gång dags för 
lunch, vilken intogs i Lickershamn. Efter en 
tålig väntan serveras kallrökt lax, hambur-
gare och Caesarsallad.

Nu är alla trötta och varma och på 
en speedad tur far vi tillbaks till Käbbe. 
Marions lilla flicka fyller 7 år på lördagen 
och Mazter tar henne med på en tur på 
motorcykeln. Hon lyser som en sol.

Varma mackor planeras för kvällen och 
dessa avnjuts i matsalen. Sista kvällen 
påbörjas i solen utanför huset, men avslu-
tas i vardagsrummet där vi går igenom 
alla våra upplevelser under veckan. Nästa 
gång ses vi i Gamleby. Då ska vi uppleva 
norra Småland och södra Östergötland. 
Så är den sista och sjunde dagen slut på 
Gotland.

Lördagen den 6 juli
Packningen är i stort sett klar så nu kan 

vi äta frukost i lugn och ro. På väg till Visby 
åker vi återigen vid havet.

Båten till Oskarshamn går runt halv 
tolv, men Madde och Dallas får vänta till 
halv tre när båten mot Nynäshamn avgår.

När vi står i kön till båten rullar det 
upp fler motorcyklar bakom oss, och vem 
var det om inte Ethel och Tore som gjort 
Gotland samtidigt som oss. Tråkigt att vi 
inget visste, då kunde vi kört en sväng 
tillsammans.

Nu ser vi framemot nästa sommar och 
nya äventyr.

NEDTECKNAT AV EGONS BRITTA

Roma kloster
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Det hela började en kväll när jag 
hade lagt mig och skulle läsa den 
pinfärska YCC-tidningen nr 1 2012. 
Det finns inte ett ord jag inte läser i 
denna viktiga tidning. När jag läser 
vad Ingela och Micke skriver om 
Hemma-hos-inlandsträff i Blaiken så 
säger jag till Thore, lyssna, och så 
blev det högläsning. Denna träff ska 
vi åka på bara så du vet. Javisst sa 
han, så klart. Tänk så mycket hojåk-
ning det blir dit och hem. Härligt.

Vi började och lägga ut små hintar om 
att vi ska dit. Någon trodde att vi skulle 
köra sommaren -12 men nä tyvärr inte 
förrän -13. Vi träffade Ingela och Micke på 
en träff och berättade att vi skulle komma. 
De som blev sugna på att hänga med var 
Mule och Inge. En grillträff hos mig och 
Thore så bestämde vi hur vi skulle köra. 
Jag hade ett villkor och det var att jag 
skulle köra först. Inga protester bara kör 
du sa de. För jag tänkte så här, tre killar de 
kan bränna på bra och så kommer jag på 
släp, nä det är bättre att jag bestämmer 
takten.

Det gick så bra så. Inte var det jag som 
ville stanna och hålla natt utan tre våta 
killar. Mule kom till oss på morgonen så 
hämtade vi upp Inge i hans sommarpara-
dis, full fart mot Nissastigen. Här mötte vi 
lite regn och jag ville så gärna ha regnklä-
der på. Det fick jag också. När vi kom till 
Mariestad så regnade det på riktigt. Inge 
och Mule behövde inte regnkläder för de 
har Gortex, Thore tog på sin overall. Så 
kör vi mot Kristinehamn och så här lät det 
i mina öron.

– Fan va det regnar -Jasså -Nu är jag 
blöt i kalsongen -Du ska inte pinka på dig 
-Jaha där blev jag blöt om foten. Nu mötte 
vi bussen. -Ska vi ta bussen sa jag -Haha 
det var inte kul -Nähä men sluta och gnäll 
över lite vatten då -Nu måste jag pinka 
stanna -I detta vädret? -Ja. Jag stannade 
och Mule kom fram emot mig och sa, ta 
in på första bästa ställe stuga, B&B eller 
hotell spelar ingen roll. Men herregud vi 
ska ju till Mora och vi har bara kommit 
halvvägs. Okej det var jag som bestämde 
eller hur, jag tog sikte på campingen i 
Kristinehamn.

Mule bokade stuga som hade golvvär-
me. Vilken tur för det fanns massor med 
blöta kläder som låg över allt på golvet för 
torkning. Var jag blöt? Nä inte mer än på 
vantarna och 1 cm upp på byxorna för jag 
hade inte vikit upp de ordentligt. Gissa om 
jag hade kul? Ja det hade jag. Både Mule 
och Inge hade fina regnkläder med sig i 
sina väskor. Jodå de var torra, regnklä-
derna så klart inte Gortex kläderna.

Det var ca 7 mil i ösregn sen körde vi 
resten av 130 mil i solsken. Vi hade en 
härlig tur. Vi gjorde ett stopp i Östersund 
på en fin camping där testade Inge sina 
språkkunskaper med norska vänner. Det 
gick bättre att prata med norrmännen än 
med Östersundarna. Inge gick till bagaren 
och skulle köpa bullar till frukost. Han fick 
kanelbullar. När han berättade vad han 
ville ha så sa bagaren jaså du ska ha bröd. 

I Dorotea träffade vi på en härlig hojå-
kare. En man i sina bästa år kör förbi oss 
och vi hälsar så klart. Mannen gjorde en 
u-sväng och kom tillbaka och pratade med 
oss. Jättekul. När vi kom till Vilhelmina så 

tankade vi och sen så åt vi lite mat. När 
vi sitter på Frasses så ser och hör vi en 
mc-åkare komma. Nä det var inte Micke 
säger någon för han har en annan färg 
på sin hoj. Jaha men det var ett YCC-
märke på ryggen. Nu ringer jag han och 
jag ringde, haha det var han som körde 
förbi oss. Äntligen, det kändes som vi var 
framme när jag kramade Micke. 10 mil 
kvar sen är vi i Blaiken, som jag längtar. 
Äntligen är vi framme och där står Ingela 
Skatan Ragatan från Norr och vinkar med 
YCC-flaggan och hälsar oss välkomna. Så 
härligt vilken lycka. 

Vi reser tält och bara myser, vi skåning-
ar är framme hos Ingela, Micke och myg-
gen. Vi myser och myser. Pratar, skrattar, 
dricker, äter och gäspar, jag sneglar på 
klockan den måste vara midnatt, eller hur, 
den var 20.30. Lite tidigt och säga god 
natt. Nästa gång jag sneglar så är kl 23.30 
och lika ljust som när den var 20.30. Men 
nu är det helt lagligt och lägga sig.

Vi jagade Micke och Ingela efter jobb 
vi måste hjälpa till med och vi fick hjälpa 

VÅR RESA TILL BLAIKEN

till med allt mellan himmel och jord för 
att färdigställa till träffen. Min specialitet 
är sommargurka. Mums. Givetvis så kör 
vi en del också vi måste ju se lite mer av 
Norrland när vi nu är här. Vi tar en tur till 
Tärnaby och Hemavan. Mule klipper sig 
i Storuman. Livet som tuff bikers är här-
ligt. Jag var ute och sprang en morgon, 
ta grusvägen upp till masten sa Micke 
det är bara 22 km dit. Ha sa jag bara ett 
Göteborgsvarv lätt som en plätt. Ojdå, 
bara uppförsbacke, men jag sprang och 
gick, helt plötsligt står det en fåtölj mitt i 
skogen. A men va f-n är detta nu då? När 
jag kom närmare såg jag att det inte var 
nerskräpning utan ett älgpass som heter 
Anitas Plaze. 

Hör ni, nu kommer här någon, ett 
brummande hörs, titta det är Kjelle. Sen 
kom Tommy och Binge, sen kom Dick, 
Berit, Kenneth och en massa till. Jodå jag 
minns en del namn. Så jätteroligt. En man 
kom och hälsade på som heter Erik, han 
kör inte mc sa Ingela, stackars honom, 
nä det är inte synd om honom han kör ju 
helikopter. 

Vi körde en härlig tur, sen lekte vi, 
sköt med pistol, pilkastning, yxkastning, 
ringkastning och kricket. Sedan blev det 
en tur med Erik i helikoptern. Det har jag 
inte åkt innan, så häftigt det var. Årets 
Blaikare blev utsedd. Ja det var ju ingen 
skåning som blev det utan en norrlänning, 
Rondellen tog hem det. Grattis.

Vi fiskade och det var bara en som fick 
napp och det var inte Leif utan det var 
Inge som fick en harr som kastades i igen. 
Vi badade bastu och doppade oss i Uman, 
till och med Kjelle var i det, +14°C vattnet 
brrr. Jag tror minsann att det var den 
bästa träffen i år, så härlig, vilken gäst-
vänlighet och så goa människor det finns, 
verkligen vänner för livet. Jag skulle säkert 
kunna skriva hur mycket som helst till om 
den men…. Vi fyra skåningar som har fått 
det vackra blå märket som det står Blaiken 
på tackar för en underbar träff. Stort tack 
till Ingela och Micke som öppnade sitt hem 
för oss. 

ETHEL, THORE, INGE 
OCH KENNETH MULE.

Fiskekväll med mygg Framme i Blaiken

Fiskekungen Inge han fick ju en harr

Undrar var vi är? Vila i KristinehamnFika i Strömsund Tramsiga pågar Här har vi byggt en utomhusdusch Tre skåningar ska resa ett norrländsktpartytält Våra gästvänliga vänner Ingela fixat till köttsoppan

Helikopterturen

Badpojken Inge Vackert
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Hela mc:n var nerplockad till minsta 
bult.

Ramen och alla fästen blästrades och 
pulverlackades.
Motorn lackades vit.
Tank, kåpor och skärmar lackades 
i en specialblandad vitmetallic som 

gnistrar ordentligt i solen.

Nytt dragbarstyre med 6” raisers, 
vindavvisare från HD, emblem från USA 
(V-star) och nya däck med vita sidor 
gjorde mycket för custom känslan.

Sen har jag slängt på lite lagom med 

bling & krom, det ska inte ta över den 
vita färgen som talar för sig själv. 

ÄGARE:
CLAS BLOMGREN

VIT 
DRAGSTAR 1100
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Robban Best in show.

Som vanligt så bjöd Danmark på fint väder 
när det var dags för årets sommarträff 
i Lynge. Som vanligt bjöds på god mat i 
mängder (även om några gnydde över att 
det inte fanns några wienerbröd till fru-
kost) och trevlig underhållning. 

På lördagen gjordes en bussresa till 
Tivoli i Bakke och de som inte ville åka 
buss, de krängde på sig skinnställen och 
åkte en tur till Gilleleje för lite fisk till lunch.

Denna lördag var det otroligt varmt, 
enligt uppgift över 30°C och då var det 
ändå mulet på himlen. Det kom också en 
åskskur strax efter att vi kommit tillbaka till 
campen, men det var bara skönt, faktiskt.

Efter regnskuren skulle priser för finas-
te hoj i olika klasser delas ut, och som best 
in show vann Robban från West med sin 
Vita Midnightstar. Vi kan inte annat än hålla 
med juryn i den bedömningen.

På kvällen var höjdpunkten den sedvan-
liga lottdragningen, och det var nog ingen 
som gick tomhänt därifrån.

Vi som var där ser redan fram emot 
nästa år.

VID TANGENTERNA
KJELL JONSSON

LYNGE 2013

Snabbpaus på väg till Gillelje, varmt var det!!! Nordisk Gemenskap. Vissa vann mer än andra.
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Vi samlades i ett molnigt Hässleholm. 
38 YCC:are några varav några Göteborgare 
och någon Smålänning, 30 hojar av olika 
märken. Där var det tankning och fika 
innan avfärden som gick höger och sedan 
vänster lite rakt fram och så körde vi runt 
lite och så körde vi fram och så blev det 
en sväng till höger. Första benstärkaren 
var i Rickarum nu har solen kommit fram 
på riktigt och där har vi varit förut. Anita 
och Thores klä av sig ställe. Likaså i dag.

Byarna vi körde igenom var Fjärlöv, 
Vinslöv, Önnestad. Nävligne, Djurröd, 
Rickarum, Häglinge, Södra Rörum, Hörby, 
Stavröd, Killhult, helt plötsligt så stod det 
Älmhult på en skylt, hm var är vi nu? I 
Småland?

Men kolla där, sa jag, där ligger Benarp, 
då är vi hemma snart då. Men nä absolut 
inte. Huaröd, Degerberga, Önneköp. Där 
fick vi en behövlig bensträckare med 
go fika. Härligt och sitta ute i solen och 
fika. Upp på hojarna och så iväg genom 
Andrarum, Vollsjö, Klasaröd, Lövestad. 
Men hur är det nu, körde vi inte förbi 
den skylten för en stund sedan. Sen kom 
Vanstad, Äsperöd och till sist var vi i 
Skånes Tranås och här var ett väldigt fint 

och trevligt vandrarhem. Som bara vän-
tade på oss YCC:are.

Fina rum fick vi, några delade några sov 
själv (tror vi). Vi hade ett strålande väder 
så det var samling ute på gården där blev 
det lite fest i vanlig ordning. Vi har ju fin-
smakare med i YCC, så det var fin flaskan 
med whisky som kom fram. Ett par ringar 
lotter kom med Buchman, så det var bara 
och kolla mannens plånbok, som tur var så 
fanns det en slant där. Alltid kul med lotter.

En god middag skulle vi också inta. 
Väldigt spännande för ingen visste vad vi 
skulle få för mat, men är det en hemlig 
resa så kan ju maten vara hemlig också. 
Det var två tjejer som kokade och grejade 

SOUTH PÅ HEMLIG RESA

i köket. Äntligen kom maten och vi högg 
in. Den första högljudda kommentar om 
maten kom från Buchman som sa ”Satans 
så gott” och vi andra kunde bara hålla 
med honom. Det var högt i taket i vanlig 
ordning med prat och skratt och skön 
sång för vår regionchef som precis hade 
fyllt år. Bull var så tagen så tårarna nästan 
trillade.  Fina vinster fick vi också vi som 
vann. YCC kepsar, YCC t-shirt, Yamaha 
buffar och så hade vi fina present kort 
som första och andra pris. Jag tror nog att 
alla blev nöjda. Vi hade ingen underhåll-
ning utan fick underhålla oss själva och 
det har vi inte svårt för. Kirre och EvaLasse 
sjöng så det stod härligans till. Som vanligt 
så var vi tuffa bikers i säng innan midnatt.

Det går hit det går dit 
och så går det runt en liten bit.

Hela glada gänget

Hötraktor
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Region SOUTH
Regionchef: Andreas Hedblom, 0708-12 97 97
E-post: andreas.hedblom@yccsweden.se

Kontaktpersoner i Region Skåne/Blekinge

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

Skåne NV
Jörgen Persson 
Mobil: 0702-59 82 66
E-post: jorgen.persson.morarp@telia.com

Ethel Olsson
Mobil: 0706- 07 17 83
E-post: ethelohlsson@hotmail.com

Skåne SV
Bengt Alm
Mobil: 0762-15 30 27
E-post: bass@glocalnet.net

Lars-Erik ”Eva-Lasse” Andersson
Mobil: 0706-12 75 47
E-post: eva.andersson11@comhem.se

Skåne Höör
Ulf Marknäs
Mobil: 0702-642306
E-post: ulf.marknas@yccsweden.se

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

Blekinge
Se organisation på regionssidan

Regionchefen har ordet

Söndag morgon efter en härlig mor-
gondusch så smakade frukosten underbart 
gott. Vilken frukost vi fick, här saknades 
verkligen ingenting. Anä nu börjar det 
regna, jahaja på med regnkläderna så ska 
vi nog komma hem. Några hade bråttom 
och körde direkt efter frukosten några tog 
det lugnt och körde inom Tomelilla för att 
titta på hötraktorn.

Alla som var med tackar Per ”Buchman” 
och Anita för en härlig hemlig resa. Vi ser 
framemot nästa år. Undrar vart vi ska då? 
Kanske kör vi höger först sen vänster och 
så lite runt och så hamnar vi där ingen vis-
ste att stället fanns. 

ETHEL OCH THORE

Samling när vi får direktiv om hur vi ska köra av Buchman.

Undrar vad som händer på Faccebook med 
Lille-Mats.

Ethel och Thore på ljugarbänken eller kär-
leksbänken.

Samling och lottförsäljning. Ewa vann pris.

Hej Hojvänner!
Jag sitter nu med pennan i handen och 

tittar ut på höstvädret utanför och blickar 
tillbaka på denna säsong som har varit. Vi 
har haft en bra sommar med mycket akti-
viteter. Det roliga är att så många har varit 
med på våra körningar och träffar!

Vår första aktivitet på året var att 
representera klubben hos Bikeline, där 
några YCC:are vann fina priser och 
två hojar fick förfrågan om att vara 
med och filmas och fotograferas! 
Vi fanns som vanligt på Yamaha-Centers 
öppet hus och grillade korv. Vi har kört 
på rallyn, Frukostrundan, Osbyturen, 
Gräddhyllan och många andra körningar. 
Vad som är kul, är att vi har haft så bra 
deltagande! På hemliga resan i år var vi 
40st deltagare. Vi avslutade starkt på 
Kiviksturen i oktober med 31st hojar.

Mycket glädjande har också varit att 
vi i YCC har varit största klubb på Malmö 
HOGS välgörenhetsrally för 5:e gången! 
Vi blev största klubb på Hörby Softgliders 
glädjetur, där intäkterna gick till clown-
ronden.

Nu har hösten kommit och vi har precis 
haft medlemsmöte när jag skriver detta. 
På vårt senaste kontaktpersonmöte har 
vi bestämt att vi ska köra vidare med 
pubrundan denna vinter också. Turan 
Helsingborg – Helsingör återkommer i 
Mars. Håll som vanligt utkik på hemsidan 
och aktiviteterna!

Nästa år har vi mycket att se fram 
emot! Som vanligt har vi några återkom-
mande körningar och träffar. Programmet 
kommer att spikas i Mars.  Region South 
står dessutom som värd för årsmötet i 
v33 2014.

Regionen har bytt 
namn till South!

På årsmötet i Mora, bytte vi namn 
från Skåne/Blekinge till South. 
Varför? Jag tyckte att Skåne/Blekinge blev 
för delat. Vi är EN region och då passar det 
bättre med ett gemensamt namn!

Avslutar med att önska alla en god jul 
och ett gott nytt hojår!

REGIONCHEFEN
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Region HALLAND
Regionchef: Peter Ovik, 035-409 16, 0760-15 77 65
E-post: peterovik@yccsweden.se

Kontaktpersoner Halland

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

Kontaktperson Halmstad
Ulf Rasmusson
Mobil: 0706- 63 50 50
E-post: ulf.rasmusson@yccsweden.se

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

Regionchefen har ordet

Bellman gick in på 
apoteket och bad att få köpa 
vitamintabletter.

- Ska det vara A, B eller 
C???

- Det spelar ingen roll, jag 
har aldrig lärt mig läsa...

Region SMÅLAND
Regionchef: Jimmy Johansson, 0706-85 01 40
E-post: jimmy.johansson@yccsweden.se

Kontaktpersoner Småland

Regionschef
Jimmy Johansson
Mobil: 0706-85 01 40
E-post: jimmy.johansson@yccsweden.se

Webbansvarig
Håkan Engvall
Mobil: 0702-09 59 61
E-post: engvall@vmomail.se

Styrelseledamot Småland
Conny Hansson
Mobil: 0708-72 57 14
E-post: conny@tkl.nu

Jan Gustavsson
Mobil: 0702-74 73 81
E-post: jangvmo@hotmail.com

Styrelse Suppleant Småland
Per Krantz
Mobil: 0706-06 50 32
E-post: per.krantz@varnamo.se

Kassör Småland
Johan Von Feilitzen
Mobil: 0703-30 50 18
E-post: vonfeilitzen@telia.com

Sekreterare Småland
Ulla Johansson
Mobil: 0733-73 99 13
E-post: edskvarn1@telia.com

Festkommiten
Inger Axelsson
Mobil: 0722-41 48 00
E-post: axelssoninger@live.se

Kontaktperson Värnamo
Claes Pettersson
Mobil: 0733-74 64 84
E-post: claes.pettersson@posten.se

Kontaktperson Växjö
Magnus Söderström
Mobil: 0706-29 14 52
E-post: magnussodenstrom73@gmail.com

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

Kontaktperson Husqvarna
Sebastian Forselund
Mobil: 0705-65 00 26
E-post: sforseland@hotmail.com

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

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

Regionchefen har ordet
”Sommaren är kort, det mesta regnar 

bort!”

Som Tomas Ledin en gång ljöd i var 
mans högtalare och det har stämt in 
många säsonger men inte i år, så fin som-
mar och även hösten får man vara nöjd 
med.

Att vi sedan har vuxit i Smålandsregionen 
gör ju inte saken sämre, det finns fortfa-
rande mycket att göra men som allt 
annat ”Ett bra grundarbete blir ett hållbart 
resultat”

Något som är mycket positivt är att var 
man än hamnar i Sveriges avlånga land 
och stöter på YCC are möts man av ett 
stort leende, glatt humör och värme.

Vi bygger vidare i Småland på den 
påbörjade banan där kontaktpersonerna 
har en stor roll i arbetet, men även de 
måste få tid på sig att skaffa sig lite erfa-
renhet och förstå konceptet.

Ett nyval av styrelsen skulle genom-
förts vid senaste årsmötet som jag lovat 
vid mitt tillträdande, men pågrund av det 
låga deltagandet så blir nyvalet vid nästa 
årsmöte, är någon intresserad så mejla 
eller ring mig så notera jag dig som kan-
didat till posten.

Fler kontaktpersoner sökes på de orter 
där dessa saknas, mejla eller ring mig om 
du vill veta mer om detta.

Nu när vintern närmar sig och hojarna 
är på vintervila så startar en annan del av 
vår verksamhet, som fikakvällar, pubkväl-
lar, bowling och mycket annat, så tipsa era 
kontaktpersoner om ni har idéer. 

JAG ÖNSKAR ALLA 
EN TREVLIG FORTSÄTTNING
JIMMY 
REGIONCHEF SMÅLAND

Denna säsong har varit mycket trög att 
få igång men det beror nog på att alla har 
mycket att göra.

Vi började med en Påskresa till Berlin 
som Lasse & Birgitta fixat med bravur, vi 
var ca 30 st. som gästade landet bredvid. 
Vi var på Louis, att det finns så mycket 
grejor till hojar är skoj. Resans höjdpunkt 
var troligtvis den guidade turen i Berlin, 
Aldi och bordershop.

Lasse & Birgitta bjöd in till en trevlig 
tur med grillning och övernattning (bra 
initiativ).

Göran har haft träff med motorcyklar 
och grillning där var det också övernatt-
ning.

Det var ett gäng som for i väg till 
Kristianopel och vad jag har hört hade de 
trevligt med mat och dans på kvällen.

Det har funnits turer hela sommaren 

men intresset har svikigt, så de som haft 
turerna har nästan kört först och sist.

Träffarna på Deli Italia har varit i stort 
sett obesökta så vi får se var som händer 
framöver med dessa träffar.

De var 4 st. friska bikers som åkte 
till Årsmötet och hade trevligt där, själv 
fick jag inte ledigt från jobbet (Ändrade 
arbetsförhållanden).

Nu tar vi nya tag och träffas på Deli 
Italia sista söndagen i månaden fram till 
april.

Det planeras en resa över Påskhelgen 
men vi får se hur intresset är innan vi läg-
ger ner vår själ i detta.

Nu har jag inget mer att skriva om så 
jag önskar er en trevlig jul och ett gott 
nytt år.

PETER OVIK
REGIONCHEF HALLAND

Hej alla Hallänningar och annat löst folk

Det var en gång rysken, tysken och Bellman, de tävlade om 
vem som hade längst flaggstång.

Rysken sa:

- Min flaggstång är så lång att den når upp till molnen.

Då sa tysken:

- Min flaggstång är så hög att den når upp till rymden. 

Då sa Bellman:

- ...äsch det var väl inget, min flaggstång är så hög att den 
petar gud i arslet. 

Då sa rysken och tysken samtidigt:

- Då är det därför det varit sådant jävla skitväder hela jävla 
veckan...
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Kontaktpersoner West

Regionchef
Dag Lorentsson
0735-174 116
Dag.lorentsson@yccsweden.se

Kontakt Nol
Fred Manninger
Tel: 0706-64 28 15

Kontakt Olsfors
Jan Erik Tämgård
Tel: 0706-82 29 45

Kontakt Skara
Kent Jornefelt
Tel: 0511-106 34

Kontakt Falköping
Göran Kroon
Tel: 0707-35 35 01

Kontakt Borås
Roland Lindsköld
Tel: 0733-76 29 39

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

Kontakt Uddevalla
Jörgen Wennergren
Tele: 0760-39 20 80

Kontakt Kungsbacka
Mats Lindén
031-322 70 45

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

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

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

Regionchefen har ordet

Region WEST
Regionchef: Dag Lorentsson, 0735-17 41 16
E-post: dag.lorentsson@yccsweden.se

Samtliga deltagare tack-
ar Frank Jansson för en 
mycket trevlig resa.

VID PENNAN
LEIF LARSSON

Årets som gått med YCC West. En av de 
bästa MC-somrar på länge, finns väl ingen 
som inte håller med om det?

Våren och mc-säsongen började med 
att jag fick ta över rollen som regionchef. 
Lägga ut min Victory till försäljning och 
köpa en Yamaha. Försäljningen tog ju 
lite tid men att få tag på min nuvarande 
1100 gick snabbare. Med hjälp av mina 
kamrater kom jag väl igång så sakteliga i 
min nya roll.

I West har vi förmånen att ha tillgång 
till ett klubbhus via Hindås MC. Det ger 
oss möjlighet att samlas när som helst på 
året. Julfest, nyårsfest, afterwork, kräft-
skiva mm, där alla YCC:are självklart är 
välkomna. Under vintersäsongen träffades 
vi även första lördagen i varje månad på 
en av våra medlemmars krog i Mölndal. 
Ett annat vinterevenemang som startade 
så smått var vår spellördag. En av våra 
”travexperter” lämnade in en rad som vi 
sedan köpte in oss på. Detta kommer vi 
att utveckla kommande vintersäsong, med 
mat och trevlig samvaro tredje lördagen i 
varje månad.

Så snart väder och temp tillät, i april 
tror jag det var, startade vi våra tisdags-
fika/grill-kvällar i nämnda klubbhus. Det 
börjar sprida sig, så i år har vi haft förmå-
nen att få besök av många mc-åkare från 
andra märkesklubbar och friåkare. En del 
av dem har vi förhoppningsvis värvat som 
medlemmar till YCC.  Det arbetet pågår 
oavbrutet.

2012 var ett katastrofår avseende mc-
åkning, vilket fick till resultat att inför 2013 
hade de flesta körledare tappat sugen. Det 
innebar att vi inte fick igång våra söndags-
körningar, dock har vi lyckats genomföra 
en del torsdagskörningar men då mer som 
spontankörningar där deltagarna gemen-
samt lagt upp körningen innan start. 
Kanske en modell som kan utvecklas. Men 
självklart vill vi ha tillbaka våra körledare. 

När det gäller årets träffar, Smögen, 
Hanksville i Skåne, Internationella i 
Finland, Västervik, Lynge i Danmark och 
årsmötet i Mora, så har vi i de flesta fall 
kompenserat vad gäller antal deltagare på 
de gemensamma körningarna. Både på 
Hanksville, Västervik, Lynge och inte minst 
Mora var vi rekordmånga från West som 
deltog. Jag tror vi var 43 st. från West i 
Mora, imponerande måste jag säga. 2014 
skall vi bli fler!!!?

Vad vi aldrig kan slå var antalet del-
tagare på årets sista evenemang, 
Barncancermilen i Borås. Nu pratar vi 
inte enbart YCC:are utan totala antalet 
mc-åkare som deltog. 463 stycken som 
tillsammans samlade in över 100 000 kr 
till Barncancerföreningen i Västsverige. 
Alla tog vi oss i kolonn till Torpa Stenhus, 
ett ställe värt att besöka och i synnerhet 
denna dag med massor av hojar och ett 
fantastiskt väder.

I skrivande stund finns det absolut ett 
antal mc-dagar kvar. Snart ställer vi dock 
in våra cyklar för vintern. Det betyder inte 
att vi ”ställer in” oss själva här i West, nu 
skall vi ses på Kråkans Krog första lörda-
gen i månaden, tredje lördagen spelar och 
äter vi och inte minst har vi julfest och 
nyårsfest att se fram emot. Allt finns att 
läsa om under aktiviteter på vår hemsida.

MC-mässan i Göteborg, 23-26 januari 
2014, blir den riktiga starten på mc-året 
(utan körningar då). Ett evenemang vi 
ser framemot, nyheter på mc-marknaden 
förstås men inte minst att få träffa er alla 
från de andra regionerna som kommer 
till mässan. Vi har redan börjat planlägg-
ningen och nästan valt krog för lördagens 
gemensamma middag. Så välkomna till 
Sveriges framsida alla YCC:are.

DAG LORENTSSON
REGIONCHEF YCC WEST

HEMLIGA 
RESAN 
WEST

www.mcmassan.se 
 

 

 

 

 

 

Svenska mŠssan Gšteborg 

…ppettider 23-26 januari 2014  

Torsdag 23 jan 10.00 Ð 20.00 

Fredag 24 jan 10.00 Ð 20.00 

Lšrdag 25 jan 09.00 Ð 19.00 

Sšndag 26 jan 10.00 Ð 17.00 

 

Glšm inte att besška YCC-montern 

DŠr kommer att vara Rock«n«roll hela helgen 

 

Det var herr och fru 
Svensson som gick till 
doktorn.

Han frågade om herr 
Svensson hade några 
besvär:

- Nja, om doktorn vill kolla 
blodtrycket... För det är 
nämligen så att när min man 
får stånd blir han alldeles vit 
som ett lakan i ansiktet, sa 
fru Svensson tyst...

Mamma frågar Alexander som knappt vågar gå in i köket:

- Är du rädd för katten?

Alexander:

- Nej, men för klorna...
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Kontaktpersoner East

Regionchef
Clas Blomberg
0708-141114
clas.blomberg@yccsweden.se

Sekreterare
Bengt Carlsson
076-6411477
bengt.carlsson@yccsweden.se

Områdesansvarig Uppsala län
Tomas Holmberg
0705-368186
tomas.holmberg@yccsweden.se

Områdesansvarig Södermanlands län
Stefan Ström
0702-560935
stefan.strom@yccsweden.se

Områdesansvarig Västmanlands län
Ronny Bejefalk
070-6684986
ronny.bejefalk@yccsweden.se

Områdesansvarig Östergötlands län
Per Linerzén
070-5541901
per.linerzen@yccsweden.se

Kontaktombud Uppsala
Tommy ”Towe” Westin
0703-541601
towe@yccsweden.se

Kontaktombud Stockholm norra
Johan Westberg
0704-874808
johan.westberg@yccsweden.se

Kontaktombud Stockholm södra
Mats Andersson
0730-444858
mats.andersson@yccsweden.se

Kontaktombud Stockholm södra
Christer Lindberg
0730-404966
christer.lindberg@yccsweden.se

Kontaktombud Stockholm södra
Ellionor Samsioe
0704-242834
ellie@yccsweden.se

Kontaktombud Södertälje/Järna/Gnesta
Mikael Benedicks Lundahl
0768-853338
ludde@yccsweden.se

Kontaktombud Katrineholm
Peter Rönnbäck
0708-625977
peter.ronnback@yccsweden.se

Kontaktombud Norrköping
Michael Ohlin
0703-474356
michael.ohlin@yccsweden.se

Kontaktombud Nyköping
Anna Ström
0702-436979
anna.strom@yccsweden.se

Kontaktombud Gotland
Bengt Boström
0707-645800
bengt.bostrom@yccsweden.se

Ansvarig Fotogalleriet
Kent Eriksson
0703-870922
kent.g.eriksson@bredband.net

Regionchefen har ordet

Regionchef: Clas Blomberg, 0708-14 11 14
E-post: clas.blomberg@yccsweden.se

Region EAST

Hej alla YCC:are.

Detta är mitt första ”Regionchefen har 
ordet” och det känns spännande att få 
sitta och skriva om säsongen som varit. 
Först måste jag tacka alla medlemmar i 
East för det stöd som ni har gett mig. Det 
tar ett tag att bli varm i kläderna och det 
tar även ett tag för er att vänja er med 
en ny regionchef. Och tack även alla ni 
andra från övriga regioner som lyckönskat 
mig. Jag vill också tacka alla i arbetsgrup-
pen för att ni ställer upp och jobbar för 
regionen, det är kul också att det har blivit 
några nya ansikten i gruppen. Alla områ-
desansvariga och kontaktmän är väldigt 
viktiga för klubben men jag är också glad 
över att se att det även finns många övriga 
som ställer upp och t ex är körledare när 
det behövs. Det är sådant engagemang 
som vi behöver för att klubben ska må 
bra och gå framåt. Alla medlemmar som 
känner att de kanske vill prova på att vara 
lite mer aktiva i klubben välkomnar jag att 
höra av sig till mig. Det finns alltid något 
man kan hjälpa till med, på 
mässor eller träffar mm. som 
vi anordnar.

Vad har vi då haft för oss 
under denna säsong? Vi hade 
vårt medlemsmöte i våras på 
Viking Grace och det var en 
mycket trevlig dagstur som vi 
fick. Det var på detta möte 
som Bosse räckte över stafett-
pinnen till mig och jag har haft 
ganska mycket att göra. Det 
är en hel del att planera och 
verkställa under en säsong, 
men det är samtidigt en väldigt 
kul utmaning som jag kommer 
att ta mig an till 100 %.

Vi har haft ganska många körningar 
som vanligt, men i början av säsongen 
startade vi för första gången YCC Poker 
Run Västmanland som gick i maj. Det var 
kul att planera och sedan genomföra den 
här körningen med så gott betyg från 
alla som deltog. Vi har jättefina vägar i 
Västmanland så jag förstår alla som åkte 
på dessa vägar för första gången att de 
blev positivt överraskade. Vi kommer att 
köra nästa år igen men med lite annan 
sträckning, det är bara att komma så får ni 

uppleva fantastiska Västmanland. 

Helgen efter Poker Run så fick jag 
upp till bevis när jag skulle ha hand om 
min första Hemliga resa. Det började inte 
bra med en krånglande mc som inte ville 
starta. Det ända som fungerade var att 
ta startkabeln från batteriets + direkt till 
startmotorn, då hoppade den igång. Det 
blev en hel del sådana starter den helgen 
med det gick i alla fall. Vi slog stopp i 
Falun där jag hade bokat en guidad tur 
i gruvan. Det var väldigt intressant och 
lärorikt men lite lågt i tak på vissa ställen. 
Slutmålet var Rättvik och där blev alla 
inkvarterade i en tågvagn vilket de flesta 
förmodligen inte trott när de startade på 
morgonen. Men det var jättemysigt och 
jag kan rekommendera Tågstallarna om ni 
ska åt det hållet någon gång. Dagen efter 
när vi skulle åka hem hade jag ordnat så 
vi fick tävla lite i Rättviksbacken – inte sla-
lom utan sommarrodel. Det gick fort och 
vi var många som åkte ur både en och två 
gånger men jäkligt kul var det.

Sedan var den stora händelsen 
Internationella Rallyt i Yyteri – Finland. 
Jag hade hand om planering och bokning 
av alla deltagare från Sverige. Det var 
ganska mycket planerande och mailande 
med Finland under några månader fram 
till sista anmälningsdag men det gick 
galant. Vi blev 38 st. från East och jag 
tror nästan att de flesta åkte samtidigt 
från Stockholm till Åbo. Det var en bra 
camping i Yyteri, jag var inbokad i en 
6-bädds stuga och den var verkligen stor 
och bekväm, det fanns till och med bastu 

men den blev inte använd. Det finns en 
hel del fina vägar att utforska runt Yyteri 
så jag tog med mig en liten grupp på en 
egen dagskörning till Kristinestad. Jag har 
spenderat många sportlov och sommarlov 
i de där trakterna som grabb för min far 
har sitt barndomshem inte så långt där 
ifrån. Det var verkligen kul att kunna åka 
hoj på vägar som jag tidigare bara cyklat 
på. Sedan anordnades det en tävling på 
fredagen i Slow Ride Competition. Vi hade 
några från East som ställde upp och täv-
lade. När alla hade tävlat klart så fanns 
det bara en mästarinna nämligen vår Ellie, 
hon slog alla grabbarna med sin stora hoj, 
vilken bedrift.

I juli körde vi Aspa Träffen igen och vi 
blev nästan 60 stycken under helgen. Det 
var många som efterfrågat den här träffen 
som vart så lyckad 2010. Vi hade fint väder 
under hela träffen och på lördagen var vi 
ute på en långtur och vi fick verkligen se 
hur fint det är i Södermanland. Solen sken 
hela dagen och vi gjorde ett lunch stopp 
vid hamnen i Nyköping. Det var jättetrev-
ligt och jag tror att alla hittade något bra 
matställe för det fanns många att välja på. 
Det jag hörde efter träffen var att alla var 
nöjda och vill att vi fortsätter med den. Nu 
krävdes det väldigt mycket jobb och vi har 
bestämt i arbetsgruppen att vi återkom-
mer med träffen till 2015 och hoppas att 
det blir ännu fler som vill komma.

Östgötarundan i augusti var också 
en träff som var helt ny. Vi hade en 
heldagskörning runt Norrköping med 
frågesport och museum besök. Sedan 
spenderade vi kvällen och natten på Lera 
gård i Kimstad hos Michael och Susanne. 
Vi var 19 st. på träffen och jag måste säga 
att så jäkla trevligt var det länge sedan jag 
haft. Vi fick en liten regnskur på kvällen 
men nu var kåken så stor att vi fick plats 
utan problem. Vi hade kul ända in på 
småtimmarna och sedan kunde alla dra sig 
tillbaka till sina egna sovrum, ja det var ju 

stort så vi hade det lika bekvämt som på 
ett hotell. Nu ska vi köra den träffen nästa 
år också så ni som inte var med, passa på, 
det här får ni inte missa.

Till årsmötet i Mora var vi över 30 st. 
från East. Jag åkte upp i en liten 4-manna 
trupp och vi hade en behaglig resa till 
Mora. Jag ser alltid fram emot när det ska 
bli årsmöte för dels så får man åka en hel 
del hoj för att komma fram och sedan så 
är ju alltid hela årsmötesträffen värd att 
vänta på. På lördagen bjöds det på en 
Ride out men vi var ett litet gäng som pas-
sade på att åka till Orsa Björnpark. Det var 
verkligen lyckat, vi fick se när isbjörnarna 
blev matade och sedan var vi inte många 

meter ifrån de Sibiriska tig-
rarna, så stora tigrar på nära 
håll är respektingivande. Sist 
men inte minst så var Kodiak 
björnen imponerande, trans-
porterad ända från Alaska till 
Orsa, inte dåligt. Träffen var 
jättebra med bra stugor och 
ett band som var helt maka-
lösa, det var länge sedan jag 
sett så många strängar ryka 
på en kväll. Jag vill passa på 
att tacka YCC Mitt för ett bra 
jobb med årsmötet. Det ska 
bli kul att se vad som väntar i 
söder när South ska arrangera 

nästa årsmöte, lycka till Andreas & Co.

Vi hade medlemsmöte i oktober och 
där var det många som gick HLR utbild-
ning. Det är många i regionen som får en 
sådan utbildning genom sina jobb men nu 
kunde vi erbjuda alla andra att också få en 
chans att utbilda sig. Så till nästa säsong 
har vi breda kunskaper som vi förhopp-
ningsvis inte behöver använda men det 
känns tryggt att vi har så många utbildade 
i vår region. Jag vill verkligen tacka Elliè s 
pappa Stefan ”Ludde” Lundin för en bra 
genomförd utbildning.

Vi tillsatte 5 st. arbetsgrupper under 
medlemsmötet som ska ta fram lite roliga 

aktiviteter under hösten och vintern så 
håll koll på hemsidan för där kommer vi 
att lägga ut information om vad som kom-
mer, missa inte. Sedan har vi MC-mässan 
i Göteborg för de som vill åka dit. Annars 
kommer det ett alternativ, det kommer 
att bli en stor mc-mässa i Västerås 28 – 
30 mars. Vi kommer att stå där med vår 
monter och representera YCC. Vi kommer 
att meddela mer om detta på hemsidan 
och jag kommer att gå ut med en intres-
seanmälan till de som vill vara med och 
hjälpa till.

Ja, det här är en del av det som vi 
gjort under säsongen, vi har givetvis haft 
många jättetrevliga dagsturer. Mälaren 
runt är en återkommande stor händelse 
och sedan vår körning tillsammans med 
YCC Mitt och Vulcan är alltid lika rolig, 
där får man praktisera att köra med väg-
visare vilket är väldigt effektivt i stora 
grupper. Julitasnurren är uppskattad och 
Tipsrundan är också alltid lika rolig med 
sina trixiga frågor och fina vägar. Det har 
varit många onsdagskörningar och jag 
har varit med på en del av dem, det finns 
väldigt fina fikaställen runt Stockholm som 
jag inte har besökt än men en del hann jag 
med i alla fall.

Avslutningsvis vill jag önska alla nya 
medlemmar välkomna i klubben. Tveka 
inte att dyka upp på våra körningar och 
träffar. Passa på nu i vinter att vara 

med på de aktiviteter som vi 
anordnar, så får ni se vilken 
underbar gemenskap vi har. 
Och givetvis är jag glad för 
alla gamla trogna medlemmar 
som förgyller vår fantastiska 
klubb, ni måste också se till att 
vara med på våra aktiviteter 
i vinter. Sedan har vi har ju 
Chatten att använda oss av 
vilket är tur så vi kan höras 
allihop i hela landet. Har ni 
några frågor eller funderingar 
hör av er till din närmaste kon-
taktman eller så hör du av dig 
direkt till mig.

HA EN BRA VINTER, 
VÅREN ÄR INTE LÅNGT BORTA
CLAS BLOMBERG
REGIONCHEF EAST

Alla deltagare på Hemliga resan.

Ellie till höger möter Magnus Carlsson, också från East.

Isbjörn.
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Kontaktpersoner Mitt

Regionchef/Webmaster YCC Riks
Erik Kernehed
Tele: 026-19 61 93
Mobil: 0707-31 12 22
E-post: erik.kernehed@yccsweden.se

Kontakt Hälsingland
Rolf ”Wilden” Andersson
Tele: 0653-103 36
Mobil: 0705-25 30 81
E-post: rolf.andersson@yccsweden.se

Roland Sand
Mobil: 0706-40 81 86
E-post: rollesand@hotmail.com

Kjell Envall
Tele: 0651-209 19
E-post: k.envall@live.se

Kontakt Dalarna
Kenneth “Limpa“ Lindberg
Mobil: 0702-77 59 09
E-post: kenneth.lindberg@live.se 

Bengt-Inge Henriksson
Tele: 023-245 41
Mobil: 0703-56 46 49
E-post: masen53@gmail.com

Börje Blixt
Tele: 0226-125 96
Mobil: 0705-89 94 70
E-post: borje.blixt@bredband.net

Kontakt Gästrikland
Stefan Karlsson
Mobil: 0738-04 18 71      
Hem: 026-21 41 43

Kerstin Karlsson
Mobil: 0706-71 66 90
Hem: 026-21 41 43

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

Kontakt Västernorrland
Peter Kaarle
Tele: 060-50 11 11
Mobil: 0705-59 57 79
E-post: pandan@yccsweden.se

Kontakt Jämtland
Ulf Adsten
Tele: 0647-322 56
Mobil: 0703-11 11 20
E-post: ulf.adsten@hotmail.com

Lars Pettersson
Tele: 0693-313 17
Mobil: 0703-66 95 04
E-post: britt-p@spray

Regionchefen har ordet

Region MITT
Regionchef: Erik Kernehed. 026-19 61 93, 0707-31 12 22
E-post: erik.kernehed@yccsweden.se

Egon har haft motorcykel något år och kompisen frågar:

- Hur är det att köra motorcykel???

- Tjaaaa, ganska blandat...

- Blandat?

- Ja, om jag inte ligger på sjukhuset så är cykeln på verkstan...

Region Värmland/Örebro
Regionchef: Vakant 

Kontaktpersoner Värmland-Örebro

Regionchef
Vakant
Tele: 
Mobil: 
E-post: 

Kontaktpersoner Örebro

Reino Persson
Mobil: 0706-57 16 60
E-post: reino.persson@yccsweden.se.

Tina Bergström 
Mobil: 0702-66 03 82 
E-post: tina_bergstrom@hotmail.com 

Hej alla Glada YCC:are
Då nya regionchefen Leif Utter av per-
sonliga skäl valt kliva av som regionchef. 
Så bad Kjell/Redaktörn att jag ska skriva 
något i tidningen, så V/Ö inte blir blank!

Jag passar väl på att tacka för mina 
sju och ett halvt år som regionchef i 
Värmland/Örebro. Det har varit en väldigt 
rolig tid som jag inte hade velat varit utan.

Jag hoppas att det kan lösa sig i regio-
nen, vi får väl fixa ett medlemsmöte trots 
allt (Reino, Tina B och jag) och få ihop så 
många medlemmar som möjligt. Och slå 
våra kloka ihop, så hoppas jag vi hittar en 
bra lösning.

Kan berätta att jag blev lite besviken på 
Årsmötet i Mora, när ni tackar av mig och 
Klasse säger att han pratat med ”Clintan” 
och kommit överens om att jag skulle få 

ett raffset. Men så fick jag en flagga i 
stället.

Tackar även mina medlemmar i regio-
nen, som tackade av mig på vår Kräftskiva. 
Eftersom jag har en förkärlek för frukt-
korgar för 500:- istället för MC-däck med 
värde av tretusen. Så fick jag det samt ett 
presentkort på Entré.

Vi kommer att fortsätta ha våra Pub-
kvällar i vinter, fast första helgen efter lön. 
Och vi byter och provar Bells. Bowling 
hoppas jag vi kan fixa till.

Jag hoppas att det löser sig i regionen 
och att någon kan vara redo och ta över 
rodret med medlemmarnas hjälp.

HA DET GOTT ALLA KÄRA VÄNNER.
SUSSIE ”POCKAHONTAS”

Hej allesammans nu har ännu 
en hoj säsong gått till ända!

Året som gått så har mycket jobb lagts 
till att anordna årsmötet i Åmåsäng. Det 
har tagit mycket i tid för många av oss och 
det största och mesta jobb har vår allas 
Kenneth ”Limpa” Lindberg gjort! Ett stort 
TACK till honom och alla ni andra som på 
ett eller annat sätt hjälpt till för vi lycka-
des genomföra årsmötet 2014. Man kan 
inte tro att det ska ta så mycket tid och 
resurser i anspråk för att genomföra något 
sådant. Det är tur att det finns sådana 
eldsjälar i regionen som ställer upp och tar 
semester och jobbar ideellt för att allt skall 
klaffa! Utan er hjälp så hade det inte gått 
att genomföra så tack än en gång!

Trots årsmötet så har det hänt lite mer 
i regionen så som Icaträffen i Sandviken 
som Kerstin och Stefan anordnat själva i 
ett antal år nu! Den har blivit som en liten 
tradition nu och den brukar ligga i maj 
månad. Det är bara tacka och buga Stefan 
och Kerstin för det jobb de lagt ned där! 
Dom jobbar säkert för att det blir en träff 
där nästa år igen.

Vidare så anordnades Vårträffen den 
9-12 maj i Harsagården gemensamt med 
region Norr där Leif och Helene från Norr 
var de som var spindlarna i nätet. Ett stort 
tack till er också! Själv kunde jag inte vara 
med i Harsa i år, men vad jag hört så tyck-

te de flesta att det var bra. Och vem vet 
det kanske blir en träff där nästa år igen.

Sen vet jag att det var lite med-
lemmar på de lokala träffarna så som 
RumpMasTräffen i dalarna, Havern runt i 
Hälsningland osv.

På internationella i Finland så var 
det ganska många medlemmar från 
region Mitt, där jag var en av dem.  
Mycket trevlig fest och bra väder. 
Det är alltid kul att åka på träffar då 
man alltid lär känna nya människor. 
Efter Finland så vart det en tur till väst-
kusten där jag fick bo ett par nätter hos 
nya bekanta (Erik & Sinikka) som jag lärde 
känna från träffen i Finland. När jag var i 
Göteborg så hade jag tänkt hälsa på lite 
släktingar innan jag for vidare upp mot 
Kungshamn/Smögen där jag också har 
släkt, men vilka goa vägar de har där i 
Bohuslän.

Så summa kardemumma så är jag gan-
ska nöjd med de ca: 500-600 mil i sadeln 
jag hann med i år.

NU FÅR VI VILA UPP OSS ETT TAG 
TILL SNÖN TINAT BORT OCH VÄR-
MEN KOMMER TILLBAKS SÅ VI FÅR 
KOMMA UT PÅ VÄGARNA IGEN MED 
VÅRA TVÅHJULIGA VÄNNER! 
 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
PÅ ER ALLA!
REGIONCHEFEN
ERIK KERNEHED

Berlin pŒsken 2013 
 

LŒngfredagen den 29/3 -13 kl 05:30 steg 19 YCC:are pŒ en Rške buss pŒ VallŒs i Halmstad och kl 

06:05 steg ytterligare 8 YCC:are pŒ bussen pŒ HallandsŒsens motell fšr vidare fŠrd till Berlin. 

FŠrden gick via Helsingborg Ð Helsingšr och sedan genom Danmark med ett stopp fšr lite mat och 

andra fšrfriskningar (mest andra fšrfriskningar) och kl 11:15 vŠntade fŠrjan mellan Gedser och 

Rostock. FŠrjan tog ca 1timme och 45 minuter vilket gav oss tid att Šta lunch och sedan kšpa med lite 

godsaker att ha pŒ hotellet i Berlin. Vi kom fram till Berlin ca fyra pŒ eftermiddagen och dŒ skulle vi 

Œka till www.louis.de butiken och titta pŒ mc prylar. 

Jag hade varit i kontakt med louis nŒgra veckor innan fšr att kolla sŒ dŠr var šppet. DŠr skulle vara 

šppet till kl 21:00 fast det var lŒngfredag fick jag till svar. Men nŠr vi kom dit var det igen bommat 

och stŠngt. 

 

DŒ var det bara att Œka till hotellet som hade det korta och enkla namnet Holiday Inn Express 

Berlin City Center Hotel Ett ganska fint hotell som lŒg ett sten kast frŒn Potsdamer platz (om man 

Šr bra pŒ att kasta sten) det var ocksŒ ganska nŠra till check point Charlie och en del andra 

sevŠrdheter. Vi var nŒgra som hamnade pŒ en restaurang vid Potsdamer platz som busschauffšren 

rekommenderade. Sedan avslutade vi kvŠllen i hotellbaren.  

 

PŒ lšrdag fm tog vi kontakt med Louis igen och dŒ var dŠr šppet sŒ det fick bli en tur dit dŒ i stŠllet. 

De flesta hittade nŒgot man behšvde. SjŠlv kšpte jag nya packvŠskor.  De Šr stora och bra men Šr i 

konstlŠder, dom kostade ca 600:- fšr bŒda tvŒ. 

Eftermiddagen Šgnade vi Œt egna Šventyr och sedan kl 16:00 Œkte vi pŒ stads rundtur sŒ vi fick se de 

flesta sevŠrdheterna i Berlin. Rundturen avslutades pŒ restaurang med en god bit mat. 

Och avslutningen pŒ kvŠllen blev Šven pŒ lšrdagen i hotellbaren. 

 

PŒ sšndagen Œt vi frukost och sedan bar det av till Puttgarden och bordershop dŠr alla kunde gšra en 

del inkšp. Och sedan bar det av till Sverige igen.  

 

Det blev en bra resa mycket tack vare Rškebuss och vŒr fantastiska chauffšr Rune.  

 

Lars Fritzon 
 

Kunden inne på klädbutiken:

- Jag ska upp i rätten i 
morgon, så jag skulle 
beöva en kostym i oskyldigt 
ljusblått...

- Vet du vad det är för likhet 

mellan tjälskott och ett par 

trosor?

- Nej?

- Båda sitter i vägen...

****

Det gamla paret åkte iväg 

till samma ställe där de varit 

på smekmånad 30 år tidiga-

re. Efter en exklusiv middag 

följd av en romantisk pro-

menad älskar de passionerat 

innan de utmattade somnar i 

varandras armar.

Vid frukosten säger kvinnan:

- Det bränner i mina bröst-

vårtor när jag ser på dig nu, 

precis som när vi träfades.

Maken betraktar henne en 

stund innan han konstaterar:

- Det är inte så konstigt. Ditt 

ena bröst hänger ner i kaffet 

och det andra ligger i grö-

ten...
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Region NORR
Regionchef: Ingela Tanneskog. Tel: 0703-85 40 97 
E-post ingela.tanneskog@yccsweden.se

Kontaktpersoner Norr

Regionchef
Ingela Tanneskog
Blaiken 127
92399 Storuman
Mobil: 0703-85 40 97 
E-post: ingela.tanneskog@yccsweden.se

Blaiken/Storuman
Mikael Bäcklund
Blaiken 127
923 99 Storuman
Mobil: 0702-07 88 06
E-post: janmickeb@gmail.com

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

Sandfors/Skellefteå
Håkan och Marie Holmgren
Sandfors 37
934 94 Kåge
Mobil: 0705-23 27 41
E-post: mari.holmgren@sandfors.nu

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

Åke “Akefan” Fängström
Lövholmsviken 133
913 42 Obbola
Mobil: 0703-14 07 15
E-post: ake.fangstrom@yccsweden.se

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

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

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

Regionchefen har ordet
Vilken sommar vi haft!!

Så nu sitter jag här igen i sista minuten 
till Redaktörns förtret.

Men jag fattar inte hur fort tiden flyger, 
det var ju precis nyss säsongsstart! Men 
hur jag än tänker tillbaka på, enligt mig, 
tidernas kortaste sommar så har vi ju hun-
nit med massor av skoj i alla fall.

Jag har denna sommar jobbat halvtid 
i Norge som restaurangchef i Narvik, och 
där har vi knappt sett solen denna som-
mar. Regn regn och blåst huuuuh! Men 
de två veckor i stöten jag kommit hem 
till Blaiken har solen lyst såå vackert! Åhh 
vad jag och Micke bor fint. Och i år har vi 
verkligen haft chansen att få visa det för 
långväga gäster!

Nyårsafton fick vi besök från Göteborg 
av inga mindre än Larsa och Annika 
Thörnell. Vi hann med både promenader, 
bastu och skoteråkning.  

Skoterträffen arrangerades av 
Rondellen nere i Långviksmon och denna 
back to basic träff blev riktigt lyckad. 

Mc säsongen startade för vår del med 
Vårträffen. På ditvägen tror jag det reg-
nade konstant från Umeå till Järvsö, gissa 
om vi var genomblöta! Men när vi kom 
fram till Harsagården i Järvsötrakten, som 
var ett nytt ställe för oss, bröt solen fram 
och var med oss hela helgen. Stället som 
Leif & Helen letat fram var mycket trevligt 
och låg vackert nere vid en sjö. Det enda 
som var ett litet minus var att hälften av 
boendet var förlagt till andra sidan vägen 
och gjorde att det blev en del gruppe-
ringar. Men det gjorde inte så mycket, 
för middagarna och underhållningen i 
restaurangen var förstklassig och ett jäkla 
hålligång rådde till sena natten. Att vi i 
klubben dessutom visade oss att vara så 
frireligiösa att det största dansgolvsbesö-
ket och den starkaste allsången startade 
när trubaduren smög in ”Han har öppnat 
pärleporten” i sin repertoar, var ju lite 
överraskande!! Undra om det kan ha sin 
förklaring att rondellen hittade en ”präst” 
i vår samling!!?? 

Två tappra från norr i form av Rondellen 
och Kjelle LongWayHome bevistade inter-
nationella i Finland. 

Blaikträffen fick även den långväga 
gäster i år! Ethel och Thore Ohlsson, 
Inge Nilsson och Kenneth Lovén kom 
körandes från Skåne och landade redan 
på tisdagen.  På torsdagen kom Rondellen 

Binge och Kjelle. Och resterande gäster 
dök upp på fredag, så vi hade fantastiskt 
trevligt besök under en hel vecka! I år 
var vädret med oss och vi fick möjlighet 
genom Mickes Barndomskamrat Erik att 
visa Blaiken från ovan. Han kom med sin 
Helikopter och landade på tomten. Det 
blev mången start och landningar denna 
afton! Inge Nilsson var den ende och 
mycket stolte fiskaren som lyckades fånga 
en finfin firre.

Flakasand blev även den en förlängd 
träff i år. Kjelle och Monika i Kalix fick 
småländska gäster på besök. Gunsan och 
Virre tog en liten nätt runda upp mot 
norrbotten, och blev även de invigda 
i den Norrländska vackra naturen och 
Flakasands musikfestivals magiska nätter 
vid Kalixälven. 

Nästa träff på agendan i Norr var ett 
”sorgset” farväl till en 32 årig era av en 
”ekumenisk” blandning av alla galet under-
bara mc-klubbar, hojmärken och inte minst 
allt hojfolk från hela Sverige och Norge 
inte minst. Tyvärr har ledningen i den lilla 
klubben BushmenRiders valt att lägga ner 
hela Deltaträffen, anledningen har varit 
lite skiftande beroende på vilka man pra-
tat med. Men den officiella förklaringen 
är att det blivit svårare för föreningar att 
servera alkohol till stora sällskap. Nåja, 
vilken anledning det än är, så är det med 
den äran BushmenRiders har arrangerat 
det hela år från år, och med tanke på hur 
stor denna träff kan bli beroende på väder 
så har de verkligen dragit ett tungt lass. 
Och Ack så fantastiskt roligt vi haft på 
denna plats! Men riktigt slut är det kanske 
inte ändå! Enligt de tappra som valde att 
besöka Gravölet för Deltaträffen i år fram-
kom det att ledningen för BushmenRiders 
har förhoppningen att ordna ett gravöl 
igen nästa år!! Kanske kan vi besöka 
Deltaområdet i Timrå även nästa år! Håll 
utkik!

Nästa träff på listan av fantastiska 
möten var ÅRSMÖTET I MORA. Det vittna-
des om vackert varmt och underbart väder, 
och det var det hela veckan innan träffen. 
Men samma dag som träffen startade 
kom kylan och regnet krypande. Och inte 
blev det bättre av att Åmåsängsgården 
som lovat arrangerande MITT att ser-
vera ordentlig varm husmanskost valde 
att backa ur i sista stund. Så maten som 
Åmåsäng lyckades få fram till frusna storä-
tande YCC are var bedrövligt enkel och 
kall. Och att innehavarinnan dessutom 

fräste mycket otrevligt och nedlåtande till 
gästerna när dessa besviket kommentera-
de maten gjorde inte vistelsen trevligare.  
Boendet kan vi absolut inte klaga på, men 
vi kan väl nästan slå fast att det är maten 
är viktig för oss i YCC.  Jag lider med YCC 
MITT som jobbat så hårt för att få till ett 
trevligt Årsmöte, och hade maten hållit 
högre klass hade årsmötet blivit den succé 
som det var planerat. Organiseringen och 
årsmötet var oklanderligt! Mycket bra job-
bat Mitt!

I Norr har vi höstträffen som sista 
planerade träff. I september kan det lika 
gärna ligga snö på vägen, dock brukar 
den inte ligga kvar, men man kan ju tänka 

sig hur kallt och halt det tvärt kan bli. 
Kattisavans Camping vid E12 gästade vi 
även detta år och vädret var med oss. Vi 
hade en jätte trevlig kväll med tipsrunda, 
lotterier god mat och dryck.

Nu i skrivande stund återstår 
Adventsträffen med vårt eget regionala 
årsmöte. Detta år har vi i Norr valt att 
bjuda medlemmar i Norr på middagen 
medan övriga får betala till självkostnad. 
Kalaset hålls i Åsele på Åslia skidstuga 
och en buss för gemensam transport är 
ordnad från Umeå.  I dagsläget har anmäl-
ningarna precis börjat ramla in. Och gäster 
från East verkar vilja komma på ett riktigt 
hejdundrande norrländskt kalas! När detta 

läses hoppas jag att vi kan se tillbaka på 
en riktigt lyckad fest.

Vi har verkligen haft en fantastisk 
säsong. Att vi dessutom lyckats locka så 
många långväga gäster är ju helt otroligt! 
Ni är alla hjärtligen välkomna även nästa 
år! 

För träffarna i Norr återkommer. År 
efter år efter år!!!

Vi ses snart igen.

Vintern är ganska trevlig den med, men 
snart är det vår igen!!!!

SKATAN

När husläkaren hade 
telefontid så ringde 
en kvinna upp till 
vårdcentralen.
- Min man är så förkyld. 
Vad ska han göra för att 
må bättre?
- Han ska dricka mycket 
och vila...
- Jaså. Det är precis det 
han brukar göra.
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YCC’s Klubbsaker

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

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

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

Namntagg/
Regiontagg 
Pris: 50:-/st

Klisterdekal
Storlek: 10 x 5 cm
Höger/vänster
Pris: 15:-/st

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

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

Klubbemblem 

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

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

Klubbflagga 
50 x 70 cm = 100:-

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

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

Detta är ett
högermärke

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

Keps 
Svart med tyg-
märke. Storlek: 
One size fits all.
Pris: 50:-/st

Klubbväst 
Tillverkad i mörkbrunt skinn med tyg-
märket påsytt ovanför vänster bröst-
ficka. 
Stl. S - XXXL.      Pris: 895:-/st.

Numera kan du beställa klubbsaker på två sätt:

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

Nya artiklar beställer du via hemsidan.

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

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

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

YCC Nätbutik är en extern shop som tillhandahåller YCC artiklar.
http://shop.textalk.se/se/shop.php?id=16220

YCC Jackan kan beställas från Flying Eagle
http://www.flyingeagle.se/ycc-jacka-p-469-c-111.aspx
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Ja tack, jag beställer följande klubbsaker:

Leveranstid ca 10 dagar. Beställning av namntaggar 
tar dock längre tid (ca en månad).
Moms ingår i alla priser, postens avgifter tillkommer. 
Ej utlöst order debiteras 225:-

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

Summa:

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

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

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

Ring, maila eller skicka in beställningen till ”Butiken”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  1 Jubileumsmärke nr 1 – 5    40:-

 nr 1 – 10    40:-

 nr 1 – 15    40:-  

  5 Klisterdekal ark     50:- 

  6 Klubbväst, mörkbrun, S-XXXL    895:-

  7 Keps, svart, one size    50:-

  9 Keps med röd rand, one size    95:-

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

11 Sissyväska, svart    750:-

12 Vimpel (25 x 35 cm)    95:-

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

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

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

16 Klubbpin    45:-

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

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

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

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

25 Ryggmärke, 33x16 cm    150:-

25 Ryggmärke, 20x11 cm    75:-

27 Buff med klubblogga    130:-

27 Vinterbuff med fleece och klubblogga    190:-

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

UTGÅENDE ARTIKLAR

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

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

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

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

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

28 Fleecejacka med avtagbara ärmar, S    200:-




