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Hej alla YCCare!

Åke Fängström

Jag vill börja med att tacka för förtroendet, att bli 
vald till President för klubben för två år. Jag känner 
mig stolt att få bära den titeln, fast att det förplik-

tigar en hel del. Men jag känner att med ert stöd och med 
en bra styrelse som ställer upp till 100 % så känner jag 
mig trygg. Jag tror inte att det finns så många klubbar 
som har en sådan engagerad styrelse som vår. Och våra 
regionchefer, som ordnar träffar körningar och det ena 
efter det andra och förmedlar era idéer och åsikter. Som 
jag sa på årsmötet, ett bra exempel på hur det kan gå med 
ett bra förslag är när en medlem i region Skåne undrade 
om vi inte skulle kunna fixa en olycksfallsförsäkring 
för medlemmarna. Regionchefen tog upp detta på vårt 
hövdingmöte i Karlborn, vi tyckte att det var ett bra ide 
och efter mycket ringande och förhandlingar med försäk-
ringsbolag så fick vi en försäkring som täcker alla som är 
medlemmar i klubben. Vad jag har fått förklarat för mig 
så är det en ganska unik företeelse, att bolagen tecknar 
en sådan försäkring med en MC-klubb. Vad försäkringen 
innehåller kan ni gå in på vår hemsida och läsa. 

Sommaren som så vanligt gick alldeles för fort, har i 
alla fall haft sina ljuspunkter, och då tänker jag på Mc 
mässan i Stockholm, Deltaträffen i Sundsvall, Västervik, 
internationella i England och årsträffen på Gotland 
bland annat. Årsträffen på Gottland var nog en av årets 
höjdpunkter, tror inte att någon som var med ångrade att 
de åkte dit.

Själv har jag inte åkt så lite hoj på många år (tror knappt 
det blev 600 mil) men köp av hus, flytt och bygge av en 

mindre verkstad, (så att man har någonstans att fila på 
hojen) upptog en stor del av sommaren, plus att vädrets 
makter inte har alla gånger varit med en. Men nästa som-
mar då har vi massor av intressanta händelser som man 
inte kan missa, håll ett öga på vår hemsida och se vad 
som kommer att erbjudas både inom som utom landet. 
Glöm inte att serva hojen i höst, för till sommaren blir 
det åka av.

Mången Hoj-HälSningaR
åKe FängStRöM
PReSident YCC 

Yamaha Custom Clubs styrelse vill härmed tacka 

yamaha scandinavia
för ett gott samarbete vid olika evenemang 

under det gångna året och ser fram mot ett nytt 
händelserikt år med ett gott samarbete under 2010.



yamaha custom club sweden4

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Colombia Custom Club bjuder in sina kamrater från YCC 
Belgien, Danmark, Finland, Norge och Sverige samt 
VSOC i England till en spektakulär träff i Colombia.  
 
På ett 10 dagars späckat program står  
 

• Rundtur i Colombia 
• Besök på många underbara platser 
• Mc-körning 
• Bussresa 
• Hotell och vandrarhem 
• Mycket mat & dryck till rimliga priser 
• Ett värdskap dygnet runt under träffen 
• Nya bikervänner 

 
Flygresan tur och retur Colombia (Bogota) betalas av 
deltagarna. Allt boende och resor med buss samt lån av mc 
i Colombia är gratis! Varje deltagare betalar för mat, 
bensin och nöje. Sponsring görs av Kulturdepartementet, 
Yamaha Colombia, YCC Colombia och företag.  
 

 

 

 

 

      Träffen är avsedd för 50 deltagare. Alla intresserade som registrerar sig får ett könummer. 
Övriga förs upp på en reservlista. Den 28 februari är anmälningslistan spikad. De som åker 
får information i detalj. Program finns med karta och filmer. 

Sista anmälningsdag är 
den 28 februari 2010. 
Det gäller för alla 
deltagande länder. 

Sol och värme garanteras! 
Temperaturen är 25-30 
grader i september. 

Prisnivån är låg.  
För 10€ fås en lyxig 3 
rätters middag och för 5 
en helt normal.   

Ingen YCC-
träff i Europa 
kan överträffa 
denna! 

Sol och värme garanteras! 
Temperaturen är 25-30 
grader i september. 
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Vill du åka med till Colombia? 

Anmälan görs till Leif ”Abbe” Abelin 
 

031-368 11 83 

0735-14 17 37 
leif_abelin@hotmail.com 

 
Närmare information kommer att ges till alla anmälda. 
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jag hade planerat för en resa till 
nordkapp (det heter så i norge), 
och planen var att åka en vecka 
senare och passera lakselv den 
11 juli. Besöka Midnattsrocken där 
och övervara en spelning med deeP 
PURPle.  nu bar det sig inte bättre 
än, att ett annat evenemang kom 
emellan, så jag beslutade att åka 
direkt på lördag den 4 juli. 

Semestern började efter jobbet på fre-
dagen, så direkt hemkommen star-
tade packningen av motorcykeln och 
lastning av väskorna. Jag planerade 
också in var jag skulle tanka utan 
risk för bränslestopp och också var 
absoluta gränsen gick för hur långt jag 
kunde köra. Rutten jag planerade var 
att från Kalix åka upp genom Finland 
via Rovaniemi, Sodankylä, Ivalo, Inari 
och övernatta första natten i Norge på 
en Camping som heter Skoganvarre. 
Den ligger några mil söder om Lakselv.  

Därifrån skulle jag vidare till Lakselv, 
Olderfjord och vidare till Honningsvåg. 
Från Honningsvåg var det bara 35 Km 
kvar till Nordkapp. På nervägen skulle 
jag svänga av i Olderfjord och åka ut 
till Hammerfest. Där tänkte jag över-
natta och sedan dagen efter åka ner 
till Alta och vidare ner till Kautokeino. 
Övernattning där, och sedan därifrån 
hem via Enontekiö, Monio, Kolari, 
Pajala och hem. 

Jag steg upp vid 5 snåret på lördag 
och termometern visade +8 grader och 
mulet. Jag hade bestämt mig för att 
oavsett väder så skulle jag iväg. Efter 
frukosten så startade resan påbyltad 
med dubbla underställ och skinnställ. 
Redan när jag passerade Haparanda, 
efter 5 mils körning började regnet. 
Jag stannade till, strax före gränsen 
till Finland och drog på mig regnklä-
derna. Mina nyinköpta stövlar, TCX 
Custom Gore-Tex, som jag köpte på 

rea hos Touringbutiken, satt redan på. 
Dessa skulle visa sig vara en lisa för 
fötterna. 

Jag rullade vidare upp mot Rovaniemi, 
trots regnet. Jag stannade vid Shell 
macken som ligger precis vid polcir-
keln och tomtelandet. Tankade och 
gick in på restaurangen. Där kom en 
servitris fram och undrade om jag möj-
ligtvis var på väg till Nordkapp. Jag 
svarade att så var det tänkt men, var 
lite tvekande inför vädret. Ja men det 
är väl inga problem menade hon. Jag 
kom hem förra veckan därifrån och 
det regnade då också. Jag undrade om 
hon åkte MC dit upp? Nej, jag cyklade, 
svarade hon. Det borde bli en sådär 140 
mil totalt på cykel.  Ja, ja tänkte jag har 
du cyklat så skall väl jag fixa det med 
motorcykel även om det skulle snöa.  
Efter lite kaffe och fika vid polcirkeln 
så drog jag iväg. Regnet det fortsatte 
och i Sodankylä tankade jag igen.  

på väg mot 71grader10minuter21sekunder nord

Sista regnet i norr

TexT och foTo: Kjell johansson (Kjelle)

Regnig XV1900 utanför stugan i Skoganvarre Camping.
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 Hungern började göra sig påmind men 
jag beslöt att vänta till jag kom upp 
mot Inarijärvi. Där vet jag att det finns 
några fina rastplatser och så kunde 
man alltid hoppas att regnet skulle 
upphöra. När jag passerade Ivalo så 
var det nästan inget regn och det syn-
tes en del hål i molntäcket. Jag körde 
vidare upp efter vägen mellan Ivalo 
och Inari.  En ganska kurvig och skön 
MC väg. Regnet hade upphört så jag 
svängde in på en Rastplats som ligger 
alldeles vid sjön Inarijärvi. Det blåste 
en hel del men regnet hade upphört. 
Jag parkerade MC’n och plockade fram 
trangia-köket för att fixa maten. Jag 
kostade till och med på att plocka av 
regnjackan. Innan maten var klar så 
började regnet igen. Det fanns en liten 
bod på rastplatsen som jag gick in i 
för att kunna käka utan att stå ute i 
regnet. När maten var klar så rafsade 
jag ihop grejorna och gjorde klart för 
avfärd. Jag ringde hem för att kolla 
vädret hemma i Kalix. Klarblå himmel 
och +20. Där började alltså somma-
ren hemma. Nåväl, jag lovade att köra 
lugnt och försöka hitta någonstans att 
övernatta. Mina planer från början var 
att tälta hela vägen. 

Väl framme i Inari var de ags för tank-
ning igen. Det fanns en automat som 
jag provade stoppa in kortet i och det 
visade sig att den krävde ett Finskt 
kort för att lämna ifrån sig bensin. Jag 
vandrade runt macken och hittade till 
min förvåning en sedelautomat också. 
Då uppstod nästa problem, jag hade 
bara 20 och 50 Eurosedlar och jag 
behövde bara tanka för en 12 -13 Euro. 
Det var bara att bita i det sura äpplet 
och lämna kvar några liter. Regnet det 
fortsatte och tempen i Inari var bara +6 
grader och nordlig vind. Det enda som 
jag frös om var händerna. Jag stan-
nade då och då och värmde händer och 
handskar på motorn. Bästa stället att 
värma handskarna var att lägga dem 
under väskan på ljuddämparen. 

Så småningom närmade jag mig fjäll-
platån norr om Inari. Då drog jag mig 
till minnes, att jag passerat denna plats 
ca 20 år tidigare, ungefär vid samma 
tidpunkt, på väg till laxfiske, och då 
snöade det så mycket att plogbilen 
körde skytteltrafik up och ner för att 
hålla undan snön. Då låg det ca 50 cm 
snö vid vägen. Den gången regnade det 
också på samma sätt. Nu var det bara 
lite snöflingor som dansade mod rutan 
men ingen snö som stannade kvar. 

Så småningom så kom jag in i Norge 
och där styrde jag in på Shell macken 
i Karasjokk. Väl inne beställdes kaffe 
och lite tilltugg och en chans att värma 
sig lite. Nu var det bara en 7 – 8 mil 
kvar till den planerade övernattningen 
på campingen Skoganvarre. Regnet 
fortsatte, temperaturen föll mot kväl-
len, och när jag anlände till campingen 
vid 8 tiden på kvällen visade termome-
tern bara 4 grader. Regnet öste ner som 
vanligt och tältningen verkade inte 
speciellt kul just då. Jag kollade med 
receptionen om det möjligtvis fanns en 
liten stuga att hyra. Napp och för bara 
300 fick jag en liten 2-bädds stuga, med 
värme, säng och kokmöjligheter. Jag 
plockade in alt från cykeln och hängde 
på tork. Det enda som inte behövde 
torkas var faktiskt strumpor och skor. 
Vilka skor för 1300 spänn. Sedan fix-
ade jag lite käk, tog en ganska stor 
Lagavulin och somnade. 

Jag vaknade till vid 6-tiden på morgo-
nen och det regnade fortfarande, fast 
något mindre nu an vad det regnade på 
vägen upp. Jag packade motorcykeln, 
tog på regnstället, sopade ur stugan 
och lämnade nyckeln i en brevlåda på 
receptionens veranda, och sedan styrde 
jag upp mot Lakselv.  Jag passerade 
där ganska tidigt på morgonen, så det 
blev bara en tankning och sedan vidare 
rakt norrut mot Nordkapp.  Vägarna 
där uppe är av ganska bra kvalitet men 
smala. Trafiken uppåt mot Nordkapp 
bestod mest av husbilar, bilar med 
husvagn och så turistbussar. Ganska 
många verkar också trampcykla dit 
upp. 

När jag kommit ca 1/3 av vägen mellan 
Lakselv och Nordkapp stannade jag 
till i Olderfjord och gick in för en kopp 
kaffe och en bulle på ett hotell där. Det 
kostade 90 kr om jag inte minns fel. 
Vidare upp mot Nordkapp så passerar 
man 5 tunnlar av varierande längd. 
Totalt ca 15 km tunnel skall avver-
kas. Den första tunneln ligger norr 
om Olderfjord och är den klart säm-
sta. Den är gammal, kurvan in genom 
berget, är ca 4 km, mörk och inte bra 
asfalt. Den var gropig, spårig och gan-
ska smal. Jag vågade inte köra fortare 
än 50 i denna tunnel. Nästa tunnel var 
bara ca 400 m lång, så den var det inga 
problem med. 

Mellan allt regnande sken solen upp 
lite då och då men det var ändå mest 
regn och dimma. Fotografering som är 
en av mina andra fritidssysselsättning-
ar blev ganska lidande på denna resa, 
på grund av allt regnande. Strax före 
kl. 10 på förmiddagen kom jag fram till 
Nordkapptunneln. Den är ca 7 km och 
går som mest 212 m under havet. Denna 
tunnel är ny och av mycket bra kvali-
tet. Det var en ganska märklig känsla 
att puttra fram i 80 som i ett krokigt 
rör och man får lyssna på motorljudet, 
för att avgöra om det går upp eller 
ner.  Väl på andra sidan kommer en 
betalstation, och det kostade 70 norska 
att komma igenom. Väl på Mageröya 
stannade jag till på en parkering, och 
vilade ut en stund. Nu var det bara ca 5 
mil kvar till målet. 

När jag stod på parkeringen stannade 
en lokalt boende till för att se på 

Uppfarten från Nordkapp tunneln på Mageröja.
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motorcykeln. Vi pratade om ditt och 
datt och ganska mycket väder. Det var 
ett lätt duggregn, dimma och +4 gra-
der. Han sade också att om man åker 
upp till Nordkapp så är 8 av 10 dagar 
som denna. Man skall med andra ord 
ha lite tur för att pricka in rätt väder.  
Själv skulle han ner till Luleå under 
semestern. Jag körde sedan upp till 
Honningsvåg, tankade, tog lite för-
täring och styrde sedan upp de sista 
35 km till Nordkapp. Vägen dit upp 
bestod av mycket backar, tvära kurvor 
och djupa diken. Inga räcken fanns 
runt vägen och vissa diken var väl en 
sådär 100 m djupa. Vägen är också 
ganska smal men jämn med fina MC 
kurvor.  Det var en del snö på vissa 
ställen, bredvid vägen men ingenting 
på vägarna. Trafiken upp var ganska 
tät och det var som vanligt mest hus-
bilar, turistbussar och en och annan 
cyklist och så lite motorcyklar. Jag såg 
faktiskt bara en HD, men desto flera 
Wingar. 

När man närmade sig Nordkapp tät-
nade dimman och regnet övergick i ett 
tätt fallande duggregn. Plötsligt dyker 
det upp en vägbom och ett hus mitt 
på vägen. Där fanns en betalstation 
och där ville de ha 215 norska för att 
släppa mig vidare. Jag var uppe vid 
Nordkapp ungefär vid 10:45 på för-
middagen. Där uppe på själva klippan 
finns ett stort turistcentrum med flera 
butiker, restauranger, postkontor, bio-
graf, museum och en och annan bar. 
Själva monumentet, den kända globen 
ligger längst up på klippan och ca 100 
m från själva byggnaden. Dimman och 
duggregnet gjorde att, när man stod 

vid globen, så kunde man inte se bygg-
naden. Jag tog några bilder där och 
hjälpte en Ungrare, som också hjälpte 
mig med lite bilder. Han körde upp till 
Nordkapp på en Scooter 250 av något 
slag. Han hade startat i Budapest 10 
dagar tidigare. 

Av alla de utrymmen som finns där 
uppe är faktiskt det mesta liggan-
de under marken, insprängt i själva 
Nordkapp klippan. Stannade där uppe 
ett par timmar, ringde till vänner och 
bekanta och hälsade från Nordkapp, 
köpte lite souvenirer, käkade lite lätt, 
och dyrt och sedan påbörjades hemfär-
den, eller färden vidare. Färden neråt 
gick utan problem, även om det kän-
des lite läskigt när man mötte en stor 
turistbuss och hade ett dike som var 100 
m djupt alldeles bredvid sig. Behöver 

jag säga att det regnade fortfarande. 
Det kostade även 70 norska att köra 
Nordkapp tunneln andra vägen till-
baka från Mageröya. På vägen tillbaka 
genom tunneln körde jag förbi ett par 
cyklande turister och det verkade inte 
gå lätt att ta sig sista biten ur tunneln. 
När jag passerat alla tunnlar kom jag 
så småningom ner till Olderfjord. Där 
går också vägen över mot Hammerfest. 
Jag svängde in på en restaurang/hotell 
och bestämde mig för att äta en bit 
mat och sedan fundera huruvida jag 
skulle ta vägen över till Hammerfest 
eller skulle jag åka rakt söderut mot 
Lakselv och därifrån direkt hem.  

Jag inmundigade enklare lunch som 
bestod av en bit kött, lite pommes 
och en flaska vatten. 181 norska är ju 
rena rånet. Jag förstår om Norrmännen 
tycker att det mesta är billigt i Sverige. 
Efter maten när jag kommer ut, träf-
fade ett par från Stockholm, (tror jag) 
som körde varsin BMW. Dom hade kört 
vägen över Kirkenes, och hade även 
dom, mött åtskilligt med regn. Dom 
skulle vidare upp till Honningsvåg 
och övernatta där och sedan vidare till 
Nordkapp dagen efter. 

Jag beslutade att skippa Hammerfest 
och Alta och styrde rakt söderut mot 
Lakselv. Resan dit ner gick bra men 
det regnade mest hela vägen. Väl nere i 
Lakselv styrde jag in på ett hotell och 
hyrde rum. Det kändes ganska skönt 
att komma in i värmen och undan reg-
net. Badrummet hade golvvärme så all-
ting som var blött lades ut på golvet för 
torkning. Efter en god middag, som var 
jävligt dyr, och två öl som kostade 90 

Kjelle stående på monumentet vid Nordkapp.

Byggnaden som syns ovan marken vid Nordkapp.
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norska per styck, var det ganska skönt 
att krypa ner i en riktig säng. Ringde 
hem för att kolla väderläget. Hemma 
var det klarblå himmel och +22, och 
här +5 och regn. 

Vaknade ganska tidigt men låg och 
drog mig tills frukosten serverades.  
Det regnade fortfarande och medan jag 
åt frukost dök det upp 4-5 motorcyklar 
med blöta förare och passagerare som 
sökte husrum. Jag hade bestämt mig 
för att åka direkt hem, så det var ingen 
brådska att komma iväg. Jag hade bara 
ca: 65 mil så det borde vara lätt att 
fixa, med raster och utan jäkt på en 10 
-12 timmar. 

När klockan passerat 8 och ingen lätt-
nad i vädret syntes så beslutade jag att 
åka. Plockade på packningen på cykeln 
och började hemfärden. Det lättade 
något med regnet innan jag kom till 
Karasjokk. Där tankade jag och köpte 
en kopp kaffe. Det visade +4 på termo-
metern och jag frös om händerna så 
jag lade handskarna på ljuddämparen, 
som vanligt för att värma dom, medan 
jag drack kaffet.  Sedan började färden 
mot Kautokeino. Det är ett vackert 
landskap, som i början följer älven 
Jersijokka för att sedan stiga upp på 
kalfjället och sedan ner mot Altadalen 
när man närmar sig Kautokeino.  Jag 
stannade på några ställen för att värma 
händerna. När jag passerade fjällpla-
tåerna så var det snö på vindrutan. 
Lyckligtvis så smälte den, utan att 
stanna på vägen. Efter snön, och när-
mare Kautokeino, blev regnet mindre 
och mindre. 

Väl framme i Kautokeino sken faktiskt 
solen lite och händerna var varma 
igen. Jag kollade aldrig men tempe-
raturen hade säkert stigit till 10-12 
grader.  Efter tankning så beslutade 
jag att rulla ner mot Finland innan jag 
skulle käka. Vägen från Kautokeino 
ner mot Enöntekiö är ganska ny och 
fin ända till man kommer till gränsen. 
Där kunde man stå på ganska bra trots 
att det fortfarande kom en och annan 
regnskur.  Väl inne i Finland stannade 
jag vid en kombinerad Diversehandel/
restaurang/bensinstation och fick lite 
mat.  Det verkade vara bara vissa varor 
som var gångbara i gränshandeln med 
Norge. En stor artikel var Buffar, såda-
na som vi MC åkare använder i stället 
för halsduk, och så gummistövlar. Det 
regnade inte så jag kostade faktiskt på 
mig att ta av regnstället. 

Efter maten så duggregnade det lätt så 
det vara bara att dra på sig regnstäl-
let igen. Handskarna var lite fuktiga 
men temperaturen var betydligt högre 
nu så det kändes faktiskt lite varmt 
om händerna, för första gången på 
hela resan. Fick nästan lust att vända 
norrut igen och kolla av Hammerfest 
trots allt, men jag vände inte. Vägen 
ner till Enöntekiö, Muonio och Pajala 
gick utan problem. Tog en rast vid 
Muonioälven och kokade mig kaffe. 
Efter vägen ner mot Kolari mötte jag 
en massa Wingar på väg norrut. Ett 
gäng Yamaha Star åkare var också på 
väg norrut. Man önskar dom fick bättre 
väder än vad jag fick. Sedan körde jag 
direkt till Pajala för att käka. Tankade 
för att köra sista passet hem, 18 -19 
mil kvar. Regnet hade upphört och 
temperaturen var ganska behaglig. Jag 
behöll dock regnstället på hela vägen 
hem. Landade hemma vid 8 tiden på 
kvällen. Där var det fortfarande +22 på 
kvällen och klarblå himmel. 

Jag åkte alltså den 3 och kom hem den 
5 juli, två dagar tidigare än beräknat. 
Det blev sammanlagt ca 170 mil och 
om någon frågat, så skulle jag gärna ha 
gjort samma resa igen morgonen efter.  
Detta var alltså det enda regn (nästan) 
som jag råkade ut för under min fem 
veckor långa semester. Vi fick sam-
manlagt 17 mm hemma hos mig så det 
var inte ansträngande med gräsklippa-
ren heller. Nästa sommar åker jag igen 
upp mot Nordkapp fast kanske en lite 
längre väg och en vecka senare.

Dis och dimma vid monumentet.

Del av byggnaden vid Nordkapp.
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Äntligen ska det bli av det vi surrat om 
i flera år. Vi startar mot Österlen, via 
Askersund och Jönköping. Askersund 
är ju ett otroligt fint ställe vid Vätterns 
topp. God mat och trevligt folk, myck-
et fina båtar. Dagen efter åkte vi till 
Jönköping för att övernatta i en liten 
stuga. Sen bar det av mot Ystad, Det reg-
nade ganska ymnigt på ned resan men 
innan vi var framme så sken solen igen.

Väl framme så checkade vi in på 
Jaktpaviljongen alldeles utanför Ystad. 
Härligt ställe, fina stugor, nära till 
havet. Det är väl det här som kallas för 
livskvalitet.

Hojsemester sommaren 2009

Askersund Gränna

Simrishamn

Rosenträdgården i Jönköping

Ystad

Smygehuk

Malmö

Malmö

Vi åkte till Simrishamn för att se hur det 
var. Som väntat jättefint. Fortsatte till-
baka till Ystad tillbringade några dagar 
till innan vi fortsatte mot Smygehuk, 
Sveriges sydligaste udde. Vi åkte längs 
med havskanten vyerna är bedövande 
vackra. Det enda som störde var lukten 
på surnad tång. Men vad spelade det för 
roll när man fick uppleva detta. 

Vi åkte ut till Skanör och Falsterbo det 
var lika läckert som jag hade hört men 
det var också fullt av alla som skulle på 
Horse showen så vi vände tillbaka till 
Trelleborg och B&B, Systrar och bönor, 
kanonställe.

Därefter åkte vi vidare till Malmö, Där 
vi gick och gick, en fantastisk stad. 
Där vi tillbringade två nätter. Sedan 
Helsingborg en natt och Göteborg i en 
vecka hos kompisar, Karlskoga en natt 
och en kväll i kompisar och whiskeyns 
tecken. Eskilstuna hos min Syster för 
en lunch. Sedan Söderhamn där vi bor. 
Det blev en tripp på ca 3 veckor.

Otroliga veckor, jättemycket hoj åkan-
de, massor av sol, av fina vyer, trevliga 
människor men skönt att komma hem 
ändå.

Soliga SoMMaRHälSningaR 
anniKa o laRSa
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Insändare

Bildrulle
Till dig 62-årige man från 
Sollentuna i en Lexus med regist-
rerings nummer KHA 990.
På din väg söderut på E22 mot 
Västervik sen fredagseftermiddag 
den 24 juli kunde du ha orsakat 
en fruktansvärd trafikolycka.
Att köra slalom (ömsom höger, 
ömsom vänster om motorcyk-
larna) med bil i en MC-kortege 
vittnar om ett MYCKET dåligt 
trafikomdöme. Tack vare att våra 
MC-förare körde med INSIDAN 
av huvudet överlevde vi vad som 
kunnat bli en katastrofal krasch. 
Att du sedan körde över heldrag-
na linjer mm får oss att fun-
dera på om du överhuvudtaget är 
lämplig som bilförare!

Delar av YCC Skåne

Beröm
Som ny medlem i YCC Småland 
vill jag speciellt ge medlemmarna 
i REGION SMÅLAND en eloge 
för deras härliga förmåga att få 
alla nya att lätt komma in i den 
trevliga gemenskapen de har.
Det har varit en underbar som-
mar med många mc-träffar och 
helt otroligt kul att ha träffat 
så många YCC:are och fått ta 
del av deras glädje och stora 
MC-intresse.

Mvh  Gunsan 

Efter 8 år i klubben och sadeln har 
jag lärt mig en del om bikers men 
framför allt träffat många olika sor-
ters mc-ägare.

Vi börjar med långkörarna som tycker 
att de första 1.000 milen är inkörning 
och kör kors & tvärs över Europa 
mellan träffar och sevärdheter.
Dessa kamrater är mycket bra att ha 
och fråga vägval om man planerar 
att lufta hojen utanför kommungrän-
sen.

Nästa grupp planera säsongen noga 
och deltar på klubbens alla aktivi-
teter och träffar, lär känna många 
hojkompisar i landet och klarar av 
att både tälta samt köra 30 mil en 
da = får ut mycket av sitt mc ägande/
åkande i klubben och har vänner 
över hela landet

Vi har gänget som är nöjda med att 
delta på de lokala aktiviteterna med 
kvällskörningar om max 6-8 mil som 
avslutas med kaffe å bulle, utrustade 
med packväskor och sizzy som aldrig 
varit packade.

Vår största grupp är tyvärr ”garage”-
bikern som har hojen hemma i gara-
get besiktad, försäkrad och fulltan-
kad utifall andan faller på men som 
aldrig kommer i väg, helt enkelt inte 
tar sig tid att njuta med en hoj tur.

Dessa är oftast våra trognaste med-
lemmar men som vi aldrig får träffa.
Jag och Åke var på en föreläsning 
under Mc Mässan där statistik från 
Bilprovningen visar att medelsnittet 
är ca 300 mil/hoj och år, det är ju 
bara några tankningar! 

Hur vi skall locka alla våra medlem-
mar till aktiviteterna är en bra, men 
svår fråga.

Vi som jobbar i klubben behöver 
hjälp med ett svar på den frågan.

Ni medlemmar som inte bor i när-
heten av storstäderna kan kontakta 
Er regionchef för information om 
var närmaste hojkompis finns så är 
det bara att ta kontakt och föreslå 
en hojtur, kan finnas närmare än 
Du tror.

Nu har jag säkert retat upp några 
och Ni som har synpunkter få gärna 
starta en tråd på hemsidan och fram-
föra Era så vi kan bli bättre.

Mitt syfte är att få igång en tanke-
ställare och längtan under vinter-
säsongen så vi blir många fler nästa 
säsong.

Hojhälsningar
Klasse ”Stigfinnare” Phantell

Bikers eller 
kanske bikers

Öppen hjälm
Hej, tänkte berätta om en MC-tur med 
ett gäng YCC-are som en solig varm 
fredag började från Halmstad för att 
köra till Varberg (Wheels&Wings). 
En hel del kul och vackra objekt, 
men även det omvända, som det bru-
kar vara på liknande tillställningar. 
På hemresan avvek jag från ”trup-
pen” vid Falkenberg, för att titta in 
hos min mor.
Det blev av någon anledning så att 
stannade över natt.
På lördag hade himlen öppnat sig, 

ingen fara, jag hade ju min splitter-
nya regn-overall att prova för första 
gången.
Sagt och gjort, bara packa in sig och 
köra.
Vad jag inte tänkt på var att jag också 
hade min nya öppna hjälm med dito 
imfria MC-glas som hade typ tät-
ningslister.
Att regn kunde göra ont vis-
ste jag, men få ansiktet pepprat 
med spik var en ny erfarenhet för 
”lilla” mig. Inte nog med detta så 
var det nog inga tätningslister i ”gla-
sen”, som jag trott skulle vara bra för 

mina torra gamla ögon.
Utan jag blev tvungen att stanna 
vid ett flertal gånger p.g.a. vat-
tennivån blev för hög, och jag  
började känna mig som en Guppyfisk, 
för att tömma ”glasen”.
Jag kom i alla fall hem välbehål-
len, med både ”ansiktspeeling och 
ögonvård” på köpet.
Klarögd och rosenkindad och en erfa-
renhet rikare.

Goa hälsningar
Anette Fant
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den här resan hade vi planerat en längre tid och 
den skulle uppfylla tre av våra stora intressen. 
dels själva resandet, att få åka motorcykel, men 
framför allt whisky. 

Strategiskt nog hade vi packat minimalt med saker i två 
väskor och en innehöll en tredje tom väska. Den skulle 
säkert komma till användning. Via småvägar tog vi oss 
ner till Göteborg där vi övernattade i dotterns lägen-
het. Eftersom vi inte vågade lämna motorcyklarna ute på 
gatan under natten, hjälptes vi åt att trixa in dem genom 
porten och vidare in på gården. I lägenheten packade vi 
om i väskorna och fick då upp ”Den lilla röda”. Det är 
en röd plånbok som vi fått låna av en bekant och den 
innehöll något speciellt som bara kan användas på en 
speciell plats i Skottland. Vi återkommer till det senare. 
 
Dagen efter tog vi båten från Göteborg till Fredrikshamn. 
Sedan skulle vi vidare till Esbjerg. Det var blåsigt och 
små kallt i Danmark, men vi bet ihop och betade av milen. 
Kommunikationsradiorna vi använde fungerade bra och 
var ett bra hjälpmedel vid omkörningar. Leena körde oftast 
först och hade koll om det kom möten vid omkörningarna 
och om fältet var fritt. Vid ett tillfälle körde Leena om ett 
par bilar men Bosse avvaktade eftersom det kom en kurva. 
Efter en stund tittade Leena i sin vänstra backspegel och 
ropade samtidigt i radion att nu är det ok att köra om. 
- Vadå köra om, svarar Bosse. Jag kör ju precis bakom dig. 
Leena tittade i högra backspegeln och såg Bosse. Ett stort 
gapskratt hördes över radion. Vid Esbjerg åkte vi för dagen 

MC-resan till Whisky-Skottland

ombord på båt nummer två, som under natten tog oss till 
Harwich.

Som sagt körde Leena normalt först men vi bestämde att 
Bosse skulle köra först i England eftersom han har en 
hastighetsmätare som visar i Miles. Men Bosse blev snabbt 
degraderad till att köra sist igen eftersom han vid första 
rondellen vi kom till, svängde helt fel och in på Lidl´s kund-
parkering. Bosse fick istället via radion översätta till Leena 
hur mycket mph var i km/h.

På vägen låg det flera lurviga tussar, något slags djur som 
blivit överkörda, men vi visste inte vad det var för sort. Efter 
en stund fick vi svaret. Längs med vägkanten fanns det små 
kaniner och då inte bara en eller två som vi hade tur att 
se. Det kryllade av kaniner och vi överdriver inte om att vi 
såg över 100 kaniner den dagen. Vi körde inte på en enda. 

Motorcyklister som möts på vägen brukar räcka ut vän-
sterhanden i en hälsning. Det fungerar inte i den brittiska 
vänstertrafiken, det blir liksom på fel sida och man tappar 
fart när man släpper gashandtaget. Vad Britterna i stället 
gör när de möts är att nicka med huvudet snett framåt. Det 
såg lite lustigt ut för oss som är vana att hälsa med handen. 
Ute på landsbygden körde vi på krokiga och smala vägar. 
Vi hade fint väder och det kändes härligt att köra på vägar 
som gick över hedarna. Det kändes som vi hamnat i en 
TV inspelning av ”Hem till gården”. I Thirsk stannade 
vi och fikade på torget. Det såg ut att vara en träffplats 
för motorcyklister för det vimlade av motorcyklar där. 
 
Nästa dag började bra med klarblå himmel och under för-
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MC-resan till Whisky-Skottland

middagen rullade vi in i Skottland. Efter några mil valde vi 
att köra på motorvägen eftersom vi ville hinna till Tarbert 
innan kvällen. Efter Glasgow var vägen till en början stor 
och bred men smalnade av mer och mer. Några mil senare 
kom vi upp i bergen och vägarna blev mer krokiga. Riktigt 
sköna motorcykel vägar, men synd bara att det börjat regna. 
När vi lastat in våra saker på rummet i Tarbert, gick vi en 
vända i byn. Det tog ungefär 5 minuter, mycket större var 
inte byn. Vår första dag i Skottland, då måste vi naturligtvis 
testa whisky. Vi gick till puben, förövrigt den enda puben i 
byn. Vi beställde in Auchentoshan trippel wood, Laphroaig 
quarter cask, Old Puttney 8 årig, och Springbank 15 årig. Vi 
försökte tjuvlyssna på vad den lokala befolkningen pratade 
om. Det var ganska lönlöst, vi fattade inte ett dugg. Riktigt 
skum engelsk dialekt hade de.

Senare gick vi de 55 metrarna till vårt hotell där en magnet 
drog in oss till hotellbaren. (Leena=magnet) Tog en öl och 
whisky och hamnade i trevligt samtal med fyra personer 
vid baren. Det tog en stund innan vi förstod att den fjärde 
personen var en gubbe och inte en dam. En av gubbarna kom 
ursprungligen från tyskland och han sa att hans ”my lady” 
tagit honom till Skottland. De andra gubbarna kontrade 
med att han inte kallat henne för det kvällen innan. De drog 
en del roliga historier och skojade friskt och vi hade riktigt 
roligt. Vår första dag i Skottland hade verkligen börjat bra.

Dagen efter tog vi båten till Islay. Islay är känt för sin destil-
lerier som gör rökig whisky. Ett av dessa whisky destillerier 
ligger bara någon kilometer från färjeläget och heter Caol 
Ila. Vi passade på att åka dit på en gång eftersom vi antagli-
gen inte skulle hinna med ett besök senare. I souvenir shopen 
köpte vi en liten flaska av Caol Ila 18 årig, de stora flaskorna 
är slutsåld och går inte längre att få tag på. Vi köpte även en 
flaska av Caol Ila som bara säljs på destilleriet.

Till Port Ellen, där vi skulle bo, var det cirka 3 mil. Port 
Ellen har också haft ett whisky destilleri men som nu är 
nedlagt och bara används som mälteri. Port Ellen är ett litet 
samhälle, men vi kunde ändå inte hitta till vårt B&B. Leena 
ringde Kevin som berättade hur vi skulle köra. Inga konstig-
heter så vi körde vidare. Men vi hann inte många kvarter 
förrän vi möter en bil med en vilt vinkande herre. Det gick 
inte att ta miste på att det där måste vara Kevin. Han visade 
att vi skulle följa efter honom. Kevin är en mycket pratglad 
och gästvänlig herre liksom hans fru Adele. Vi hann inte 
mer än komma innanför dörren innan vi fick frågan om vi 
skulle köra mer motorcykel idag. Sedan stod vi plötsligt med 
ett varsitt whiskyglas i handen. I glaset hade vi fått Black 
Bottle som är en blended whisky, en blandning av whisky 
från öns alla destillerier.

Maj är whiskymånad i Skottland då destillerierna öppnar 
upp för olika aktiviteter och ger ut speciellt numrerade 
samlarkollektioner av sin whisky. Kevin var festival fix-
are på Laphroaig och bjöd in oss dit. På kvällen gick vi 
till Laphroaig (2 kilometer) där partyt skulle vara. När vi 

gått halvvägs började det regna. En minibuss bromsade in 
och föraren frågade om vi skulle till Laphroaig och ville 
ha skjuts. Vi klev in i det som visade sig vara en taxi (utan 
taxiskylt) med tre danskar i. På Laphroaig partyt hälsade 
Kevin oss välkomna. Ett skotskt band spelade och lärde ut 
skotska danser. Det var en blandning av nybörjare och dem 
som redan kunde dansen som snurrade runt på dansgolvet. 
I Skottland åt vi bara Scottish Breakfast som är ganska 
snarlik en English Breakfast. Hos Kevin och Adele fick vi 
enorma frukostar som var som en redig lunch. I frukosten 
ingick en bit Black Pudding och Haggis. Leena vägrade 
äta det men Bosse provade. Black Pudding är som vår egen 
blodpudding men mycket mer kryddig i smaken. Haggis är 
en liknande rätt som vår pölsa och den kunde vi hädanefter 
klara oss utan. Kevin berättade att flera på puben nyfiket 
frågat om de två svenska killarna som kommit på motorcy-
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kel. Kevin hade då svarat att vi bodde hos honom och att de 
hade rätt att det var två svenska motorcyklar, men inte två 
killar. Så nu vet alla i Port Ellen vilka vi är. Kevin har en 
liten whiskysamling uppradad på en hylla i köket och där 
såg vi något kul, en Mackmyra flaska.

Ardbeg ligger bara ett stenkast från Lagavulin och cirka 
5 kilometer från Port Ellen. Ardbeg är vår gemensamma 
favorit whisky och vi hade därför stora förväntningar 
på detta besök. Vi gick på den 1 ½ timme långa guidade 
touren av destilleriet. Vi fick smaka av den färdiga råva-
ran innan den tappas upp på faten och det smakade inte 
alls så illa. Vi har tidigare smakat på Mackmyras råvara 
innan fat fyllning och den var inte god. Efter touren fick 
vi smaka ett varsitt glas av Ardbeg Uigeadail. Den kände 
vi redan till och sa till guiden att vi var mer intresserade 
av Ardbeg Supernova. Inga problem sa han och kom strax 
efter tillbaka med ett glas med Supernova. Vi kände oss inte 
nöjda med denna provsmakning utan gick till baren för att 
göra en mer grundlig undersökning av vår favorit destil-
latör. De sorter vi provade var: Still Young, Almost There, 
Renaissance, Airigh Nam, Baist, Uigeadail och Supernova. 
Nästa dag var det dags att lämna Islay. Det är en del saker 
att hålla i minnet när man inte kört motorcykel på ett tag. 
Exempelvis att man ska köra på vänster sida och inte på 
höger i Storbritannien, det blir liksom lite enklare då när 
man får ett möte. Men byborna i Port Ellen hade ju hört om 
de 2 svenska motorcyklisterna så de bara skrattade.
På fastlandet var det mulet och det duggregnade. Det kän-
des ganska trist att åka på fina mc vägar med en utsikt som 
säkert var helt underbar när det är bra väder. Men nu kunde 
vi inte se mycket av den utsikten. Senare på dagen tittade 
solen fram och vi stannade på ett mysigt ställe som låg vid 
en sjö. Servitrisen berättade att de hade en svart säl som 
brukade simma i sjön nedanför verandan. Men vi var skep-
tiska. Det är antagligen deras sätt att locka folk så som de 
gör vid Loch Ness med sjöodjuret, och någon säl såg vi inte 
till. Men förbaskat mysigt var det att sitta i solen och äta 
lunch på deras veranda. Innan vi kom till Loch Ness passe-
rade vi en skidort. Ja det är sant, de åker faktiskt skidor på 
vintern i Skottland. Vid Loch Ness kom vi på härliga vägar 
som inte hade många meter som var raka. Nu var det inget 
dis som hindrade den härliga utsikten över naturen och 
asfalten var torr och fin. Alltså en bra dag för mc åkning.
I staden Inverness tog in på ett B&B där vi stannade i tre 
dagar. Vår B&B värd hade tidigare jobbat som TV producent 
på ett Brittiskt reseprogram. Han gav oss massor av bra tips 
om vad vi borde se och göra. Vi åkte på hans rekommenda-

tion till Ullapool och det kändes helt rätt att sitta på en mc 
på vägen dit. Ullapool är en lite mysig fiskeby som lockar till 
sig sommarturister och till synes många mc åkare. Vi fort-
satte söderut längs med kustvägen och hamnade på de mest 
underbara vägarna med storslagen natur. Vi körde igenom 
en barrskog och strax efter kom vi ut till ett öppet fjälland-
skap med höga berg runt oss för att i nästa backe komma ner 
till en stor sandstrand vid Atlanten. Det var verkligen stor 
variation av synintryck längs med vägen. Vi såg till och med 
vilda hjortar som stod en bit från vägen och tittade på oss 
och några lamm gick omkring vid vägkanten. Bosse trodde 
först på långt håll att det var vita stenar innan han såg att 
det var lamm.

Vi såg en skylt som pekade till Dalwhinnie destilleriet. 
Stannade och kollade kartan för att se hur långt det var dit. 
Ungefär en mil visade kartan så vi svängde av. Dalwhinnie 
som ingår i ”Six Classic Malts”, visade sig vara stängt på 
söndagar. Bara att köra tillbaka. Många sporthojar åkte i 
dessa trakter och flera av dem höll alldeles för hög fart på de 
små krokiga vägarna. Vi blev därför inte förvånade då vi två 
gånger under dagen såg kvaddade motorcyklar liggande i 
diket och ambulanser som lastade in de skadade personerna. 

Första stoppet på vår färd till Speyside och ”The Whisky 
Trail” var på Dallas Dhu. Det destilleriet var Skottlands 
senaste destilleri att byggas på 1800-talet. Ingen provsmak-
ning nu när vi körde men vi köpte några miniatyrflaskor 
för senare testning. I staden Elgin åkte vi in till Glen 
Moray. De hade en ganska trevlig shop och café. När Leena 
kom ut från toa satt Bosse med ett glas framför sig med 
några whiskydroppar i. (Typiskt tänkte Leena, vi skulle ju 
vidare!) I glaset fanns prov på vad en tunna innehöll som 
stod bakom oss. Man kunde själv tappa upp en flaska från 
tunnan, vilket vi också gjorde, alltså en Cask Strength 1995. 
Glen Grant kändes väldigt strikt och modernt. Alla andra 
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destillerier vi besökt hade försökt framhäva sin tradition 
och då också skapat en gammal stil i shop och besökshal-
lar. Vi såg att de hade tre flaskor av Glen Grant 50 årig, en 
likadan flaska står i vår samling där hemma.
Dufftown är lite av kärnan i Skottlands whiskyindustri. 
Dufftown ligger i distriktet Speyside där hälften av alla 
Skottlands destillerier finns. Enbart i Dufftown finns sju 
destillerier. Glenfiddich, Balvenie, Kininvie, Convalmore, 
Parkmore, Glendullan och Mortlach.
Glenfiddich ligger på gångavstånd från Dufftowns centrum. 
Lite snopna blev vi när vi fick veta att inga provningar 
kunde göras innan 10.30 enligt UK lagar. Okej, där kunde 

vi inte sitta och slösa tid, vi hade ju ”Den lilla röda” som 
vi skulle använda denna dag. Gick ut till vägen och hade 
sådan tur att bussen kom efter 10 minuter. (Det går inte 
speciellt många bussar per dag, typ 2 stycken.) Vi åkte med 
bussen i ca 20 minuter och blev avsläppta i en vägkorsning 
vid en kyrkogård mitt ute på landsbygden. ”Ni ska gå upp-
för backen”, förklarade chauffören. Vi började gå och kom 
15 minuter senare fram till The Glenlivet destilleriet som 
verkligen ligger ute på landet. I besökshallen gick vi till 
receptionen och förklarade att vi fått låna ”Den lilla röda” 
av en medlem i vår whisky klubb. Vi fick då som svar för att 
kunna använda ”Den lilla röda” måste man anmäla sig ett 
dygn i förväg. Vi blev väldigt besvikna. Det var nästan tre 
timmar till nästa buss, så vad skulle vi göra? Vi anmälde oss 
till destilleri turen som började om 5 minuter och fick då 
veta att guiden skulle hjälpa oss med ”Den lilla röda” efter 
turen. Nu blev vi glada igen.
Då var det dags för ”Den lilla röda”. Guiden pekade på oss 
två och bad oss följa med till ett hörn av lokalen. I ”Den lilla 
röda” finns en medlemsbricka och en nyckel. Guiden bad 
om att få nyckeln och låste upp en dörr som var halvt dold 

i väggen. Bakom dörren fanns en trapp där vi fick gå upp. 
Där uppe fanns ett rum inrett som ett bibliotek och med 
Chesterfield soffor. Alla sorters The Glenlivet flaskor fanns 
uppradade och guiden sa att vi kunde välja vad vi ville prov-
smaka. Vi valde American Oak och XXV. Slog oss sedan ner 
i sofforna tillsammans med guiden och diskuterade vår resa 
igenom Skottland och whisky i allmänhet. Vi mös i fulla 
drag och kände att den besvikelse som först mött oss när vi 
kom till The Glenlivet nu förvandlats till glädje. Vi lämnade 
destilleriet med ett leende.
Dagen började kallt, kanske runt 8-10 grader. Vi bet i hop 
så gott vi kunde och malde på de 7 mil som var kvar innan 
tankning. Alla byar har inte bensinmack och bitvis är det 

glest mellan mackarna. Bosses bränslemätare skrek och lös 
med helljuset, NU ÄR DET TOMT I TANKEN! Efter många 
oroliga mil utan att hitta någon mack fick vi till slut syn 
på en. Vi tankade, köpte värmande kaffe och på verkstaden 
kunde vi samtidigt få hjälp med att rätta till Leenas back-
spegel som pekade åt helt fel håll. Kanon!
Några mil norr om Stirling finns Rob Roys grav som vi åkte 
för att titta på. Rob Roy var Skottlands motsvarighet till 
Englands Robin Hood och han levde på 16-1700-talet. Man 
vet att han döptes 1671 och blev cirka 70 år gammal vilket 
måste ha varit en väldigt hög ålder på den tiden. Graven som 
han vilar i är en familjegrav och bredvid honom ligger hans 

fru och två söner.
Vi fortsatte på kurviga vägar över bergen, genom små 
byar, förbi sjöar, genom naturreservat, och efter en lång 
nedförsbacke övernattade vi i en by som heter Aberfoyle.  
Vi har tre whiskysorter som vi tillsammans tycker är bland 
de bättre. Högst rankar vi Ardbeg och sen Laphroigh. Den 
tredje whiskyn som vi är överens om är en bra whisky är 
Auchentoshan. I övrigt kan våra smaker för whisky gå i sär. 
Auchentoshan destilleriet ligger i Glasgow och när vi nu 
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skulle till Glasgow passade vi naturligtvis på att även besöka 
Auchentoshan destilleriet. De säljer där sin 21 åring och den 
är riktigt god. Vi köpte också med oss en Three Woods som 
även den är en bra whisky. I och med detta tror vi att det inte 
blir några fler destilleri besök. Den tomma väska vi hade 
med oss var nu full och inga mer whiskyinköp kunde göras.
I Falkirk har de en båtlyft. Den lyfter båtar från en kanal till 
en annan och det är en höjdskillnad på ca 20 meter. En vagga 
tar båtar från den övre kanalen medan en annan vagga tar 
båtar från den undre kanalen. Sen snurrar hela liften som 
en vertikal vågskål. Mycket speciellt och vi har aldrig sett 
något liknande. Det finns planer på att bygga en båtlyft i 
Söderköping för att lyfta Göta Kanal båtar över E22.
Sen fortsatte vi mot Edinburg och vid en dåligt skyltad rondell 
svängde alla bilar höger men vi fortsatte rakt fram på en stor 
landsväg. Landsvägen blev smalare och smalare och ingen 
trafik på den. Vi blev lite chockade då en stor Airbus med full 
fart rullade framför oss och en grind hindrade oss från att 
köra ut på Edinburgs landningsbana. Bara att vända tillbaka. 
Via vår dator bokade vi ett hotell i centrala Edinburg där 

vi även fick kamerabevakade platser för motorcyklarna. 
Nedanför slottet ligger whiskymuseet där vi åkte runt i whi-
skytunnor och blev guidade genom whiskytillverkningens 
konst. Sen fick vi lära oss de olika skotska regionernas olika 
karaktärer vad gäller doft och smak. Efter det fick vi en 
varsin whisky från den region vi tyckte bäst om. Guidningen 
fortsatte till ett rum där det fanns över 3500 olika whisky-
sorter. Samlingen hade skänkts till museet av en argentinsk 
samlare.
Efter två härliga veckor lämnade vi nu Skottland och fortsat-
te via Liverpool till Wales och senare även till Southamton 
där vi besökte den Internationella träffen. Men det är en 
annan historia och har inget med whisky att göra… Resan 
varade i 26 dagar och av dessa hade vi bara 3 regniga dagar. 
När vi kom hem visade trippmätaren 634 mil. Vi hann besöka 
26 destillerier och provsmaka oändligt många whisky sorter, 
och så fick vi en helt underbar och oförglömlig resa. 

BoSSe oCH leena engStRöM
YCC eaSt

Äntligen Knutta
nu är jag en riktig knutta! efter att 
ha kört upp fyra gånger har jag nu 
äntligen fått mitt hett efterläng-
tade körkort. detta har jag längtat 
och drömt om sedan jag var 18 år. 
Varför har jag väntat i 25 år?

Det här är det roligaste jag har gjort! 
Det är underbart att glida fram på 
hojen. Jag har tränat på att köra MC 
både hemma och på körskola ända 
sedan förra våren. 

Förra året gjorde jag två uppkörning-
ar, gick omkull i 90-bromsningen på 
uppkörning nummer två, sedan var 
säsongen slut. Allting föll på plats 
över vintern. 

När våren kom körde jag bättre än 
någonsin. Vissa behöver mera tid, och 
flera lektioner för att bli mogna för 

uppkörning. Jag körde upp i maj, då 
höll inte nerverna, jag var jättener-
vös. I juni var det dags igen, då gick 
det vägen! 

Köpte en ny liten glidare någon vecka 

efter uppkörningen. Jag är numera 
ägare till en Yamaha Virago, som är 
urläcker!

Knuttan Karlsson

Till Riksträffen kom ett förslag att 
YCC skall skaffa 1 – 2 st flyttsläpvag-
nar som skall utrustas med material för 
träffar, aktiviteter mm, t ex partytält, 
gasolgrill, kaffebryggare, elverk, samt 
ett utbud från vår butik, bara fantasin 
sätter stopp. Vulcan Riders har 2 st.
Tanken är att de skall finns tillgäng-
liga för den region som behöver för en 
aktivitet, försäljning av reklamplats 
finansierar skatt & försäkring m.m.

Transport genom landet sköts av villiga 
medlemmar med dragkrok och BIL.
Vi söker efter beg. Släp till ett förmån-
ligt pris alt. någon som vill låna/hyra 
ut ett släp.

KontaKta eR RegionCHeF
HojHälSningaR
KlaSSe
wildbig@telia.com
070-668 45 92

Efterlysning
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Våren 2001 tänkte jag prova ta mc-kort, så 
jag köpte mig en Suzuki Savage 650. Den 
kändes trygg, eftersom jag nådde ner utan 
bekymmer med båda fötterna (har korta 
ben). MEN vad det var svårt med fart och 
balans, särskilt när man som jag inte kört 
någon längre sträcka ens på moppe. Hade ett 
försök med brorsans moppe 1974. Gick INTE 
bra – fick frikopplingsvajern i handen, sen 
var det roliga slut. Fick aldrig mer prova... 
Mitt mc-intresse började då, tidigt på 
70-talet. Jag gick vid Söderportskolan 
Kristianstad, med håltimmar och långraster 
som vi tjejer tillbringade nere på staden. De 
flesta trånade efter killarna och jag trånade 
mest efter mc-killarna och deras hojar. Det 
var grabbar som Bula och Glader som körde 
omkring på sina Kawasaki och 
Honda. 
Åren gick, träffade Per, gifte 
oss och fick två underbara 
barn. De växte upp och bildade 
egna familjer. Är nu farmor till 
två ljuvliga barnbarn – Hannes 
och Alva. 

Sommaren 2000 blev vi änt-
ligen med mc. Per fyllde 45 
och hade fått för sig att han 
ville ha en motorcykel igen. 
Efter 100 mil ensam på sin 
hoj, fick jag äntligen följa med. 
Jag njöt verkligen av det. Efter 
det bestämde jag mig – jag ska 
minsann också köra själv! Sagt 
och gjort, i april 2001 skrev jag 
in mig på körskolan, och tog 
några lektioner så att jag kom 
igång med grunderna. Efter det 
hade jag Per som handledare. 
En mycket tålmodig sådan.
Skulle ju provköra lite här 
hemma med min hoj, men 
det gick inte så bra. Jag gick 
omkull redan efter tredje för-
söket. Per visade hur man kan 
sprätta och jag gick i fällan 
direkt. Jag blev övermodig och 
körde rakt in i en jordvall. Aj aj 
aj. Jag fick blåmärken på höger 
lår och armbåge. Hade bara hjälmen på mig, 
joggingbyxor och en träningsjacka. Efter 
detta kör jag ALDRIG utan de skydd man 
ska ha. Per blev lite skärrad och frågade om 
jag tänkt fortsätta köra mc. Jag svarade ”jag 
väntar nog tills imorgon”. 

Tiden gick och jag övade och övade, men blev 
aldrig riktigt kompis med Savagen. Mitt på 
sommaren -02 bytte jag därför till nästa 
ögonsten, en svart Virago 535 -94. Sedan 
gick allt mycket lättare. Gnetade på ett par 
år till, men drabbades av fibromyalgi (värk i 
alla muskler) så jag gick på sparlåga ett tag. 
Den 23 augusti 2005 bytte jag upp mig till en 
Virago 750 -95. Jag testade att köra upp på 
körskolans hoj sista tiden de hade i oktober, 
och det gick inte alls bra. Den hojen hann jag 
aldrig lära känna, och jag vet att det var fler 
som hade samma bekymmer med just den 
hojen. Jag fick mer ont året därpå, men jag 
gav aldrig någonsin upp min dröm helt. 
Det följde ett par somrar då fibron hade mig 

Äntligen A-kort! i ett järngrepp. Jag hade jättesvårt att köra 
lågfart då fingrarna inte riktigt lydde. Då 
var det nära att jag gav upp. 
Gunilla och Anders från Halland tipsade 
om att jag kunde ändra lite på handgreppen. 
Så vi byggde om kopplingsgrepp och hand-
bromsgrepp hos Glenn på Yamahacenter 
i Helsingborg. Nu blev det ytterligare lite 
enklare att köra. 
Jag gick kurs i smärthantering och lärde 
mig att sätta gränser, så att kroppen skulle 
orka. Började även besöka en massör som 
utförde healing och kinesiologi på mig. Allt 
detta fick min kropp att lyda lite bättre 
igen. 

2008 kände jag mig redo att börja satsa hel-
hjärtat på mc-kortet igen. Det mesta flöt på 
riktigt bra, jag klarade teorin den 25 juli, 
och den 15 augusti bromsade jag omkull för 

en cyklist som bara körde rakt ut framför 
mig... 

Jag såg bara en liten vit påse som fladdrade 
i vinden, hon var klädd i svart och cykeln 
var svart. Jag bromsade för allt vad det 
gick, lyckades undvika tjejen och vips så 
låg jag där med hojen över benet. Jag fick 
massor med blåmärken på armen och benet. 
Dessutom fick höger bröst en hemsk svart 
färg dagen efter, hade fått en spricka i ett 
revben. Såret på benet ser fortfarande illa 
ut, även om det har läkt. 

En vecka senare körde vi till Tånga hed för 
årsmöte i YCC. Jag skulle ha kört upp den 
25 augusti, men bokade om till den 17 sep-
tember. Nu börjar oturen grina illa mot mig. 
Väl i Kristianstad gick allt åt h-e. Jag fick 
punka på framdäcket – inget körkort den 
gången. Fick en ny uppkörningstid den 25 
september, det gick inte heller bra. Denna 

gång fick jag en kon under fotpedalen…

Kvällen den 8 oktober spelade Per badmin-
ton, någon hade spillt vatten på golvet och 
på just den fläcken trampade han. Per gick 
ner i spagat och sträckte sönder en muskel 
på baksidan av låret. 
Gjorde ett tredje försök den 9 oktober. 
Jag ringde till Frazze, som körde min hoj 
till Kristianstad och Stina körde Per till 
doktorn. Det gick inte den gången heller. 
Mycket besviken körde vi hem igen. 
En lååång vinter följde och jag repade mod 
igen. Tillståndet gick ut och så jag fick söka 
om det igen. Provade på några gånger igen 
med konbanorna, och gick mycket bra. 

Så skulle vi på en hemlig resa som Per ord-
nat. Väl framme pratade jag med Ann-Britt 
Ingerheim, och jag berättade för henne om 

mina försök. Hon tyckte att det 
lät som att jag var lite feg. 

De orden räddade mig, för tan-
karna gick ungefär så här ”Jag 
feg? Nej aldrig!”. Det blev en 
massa peptalk till mig själv 
efter det. Jag fick ny tid den 4 
juni 2009. Natten innan sov jag 
inte mycket. Jag tänkte bara 
positiva tankar som ”jag KAN 
detta, jag ÄR bra, jag SKA 
klara det, jag KAN klara det”. 
Väl framme var vi fyra som 
skulle köra, och jag var sist ut. 
Först var det säkerhetskoll på 
bromsarna, sen en lågfartsdel 
som gick bra. Högfarten gick 
också bra, och inbromsning-
arna i 70 och 90 gick jättebra. 
Det blev tre kvar som fick köra 
i trafiken, och strax efter 11 var 
det min tur. 

Det gick bra, förutom att jag 
läste fel på en skylt, vilket jag 
själv påpekade för inspektören. 
Han log när han sa att det var ju 
bra att jag själv påpekade vilket 
fel jag gjort. Så stod jag där och 
han sa grattis till A-kortet. 

Först fattade jag inte vad han sa. När det väl 
gick upp för mig fick han en stor kram, och 
sedan dansade jag en liten glädjedans. Jag 
skickade en massa sms till släkt och vänner, 
och sedan firade jag och Per med att äta på 
restaurang. Jag vilade en stund innan vi 
körde till Knislinge för att lämna tillbaka 
skylten vi lånat av Bosse och Nettan. Där 
drack vi lite kaffe, fick en grattiskram. 
Körde sen vidare till Broby och en kusin till 
min mamma, som dessutom är arbetskamrat 
med Per. Körde vidare till Tydingesjön och 
mc-kaféet där jag blev fotad, och förevigad 
på deras hemsida: - 

Säger bara detta: ge aldrig upp! Min lycka 
är total.

JAG FÅR ÄNTLIGEN KÖRA SJÄLV! 
HURRA!

anita nilSSon MedleM nR 42



yamaha custom club sweden18

Yamaha XV Virago var den gemen-
samma nämnaren för det glada 
motorcykelgäng som samlades i 
Överhogdal, Härjedalen 25-30/6. 
Det gjordes flera MC-utflykter i den 
vackra naturen, i södra Jämtland och 
Härjedalen, med höga fjäll och mils-
vida skogar, fina sjöar och vattendrag 
i en vildmark med slingrande vägar. 
Och möjlighet gavs även till fiske, 
bad, besök på Överhogdals Forngård 
och skön vila. En hel vecka med strå-
lande solsken och mycket trevliga 
kamrater gjorde denna träff till en 
fantastisk upplevelse!

Deltog även vid MC-träffen ”Havern 
Runt”, en återkommande körning/fest 
som anordnades av Hog Valley MC, 
med ett 60-tal hojar. På kvällen var 
det fest i Hog Valley’s något annor-
lunda klubblokal. Den har tidigare 
varit missionskyrka men är numera 
ombyggd till klubbhus.

TexT: anders ’el lobo’ ryberg 
och Kjell ’MazTer’ jonsson
bild: anders ’el lobo’ ryberg 
och KenT ’dallas’ dahlin

Viragosar som åkte 
Havern runt

Havern.

Klubblokalen.

På andra sidan sjön såg vi den kända Lunndörren.
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Det var inte första gången jag sa det under 
vår Gotlandsvistelse. Gotland känns lite 
som att komma till utlandet. En ö därute 
mitt i Östersjön, full av fantastiska hoj-
vägar, bra väder och mycket vackert att 
titta på. Återigen, regnar det i Sverige 
tror ni? Det gjorde det, det kollade vi upp. 
Över Göteborg ösregnade det men på 
Gotland sken solen från klar himmel.
Vi var inte ensamma där, på Gotland 
alltså, det märkte vi ju. Hela ön var fulla 
av glada Yamaha åkare som oftast skulle 
till eller ifrån samma sevärdhet som vi 
just besökt, eller också träffades man på 
något fik.
Vårt gäng från West startade vår resa 
redan lördagen den 8 augusti och anlände 
Visby kl. 24.00 på natten. Vi körde i lugnt 
takt över ön med näsan mot Ljugarn, där 
vi bokat ett flertal stugor under fem dygn. 
Vägen dit var disig mörk och lite höst-
trolsk och varningsskyltarna om Vildsvin 
som dök upp mellan dimbankarna fick 
hjärtat att slå lite snabbare hos oss alla. 
Klockan 01.00 kunde vi äntligen flytta in 
i våra stugor och få vår skönhetssömn.
Dagen därpå startade med en rejäl fru-
kost, sedan åkte vi norröver till bl. a 
Katthammarsvik och Slite. Förutom 
kalkstensbrottet och den goda glassen 
tyckte vi nog alla att det bästa med Slite 
var utfarten. Men vi fick i alla fall se 
Slite. ”Se Slite och sedan dö”. 
På kvällen gick vi till restaurang Bruna 
Dörren, åt middag och hade trevligt. Lite 
minigolf hann vi också med på vår pro-
menad hem till stugbyn.
Måndagen bjöd på strålande sol, så jag 
och Marie valde att stanna på stranden 
och njuta av värmen, medan de flesta 
tog en tur till Fårö över dagen.  På kväl-
len dukade vi upp långbord i det fria, 
grillade, tog ett par glas vin (eller fler) 
sjöng och berättade historier. Otroligt 

vad många kan berätta historier efter 
någon pilsner!
De övriga dagarna åtgick till att fortsätta 
att utforska Gotland och alla mysiga 
vägar. Vi åkte till Visby, söderöver till 
Hoburgsgubben och kalkstenssliperiet, 
till olika keramikverkstäder o s v.
Onsdagskvällen bokades upp på 
Strandcaféet där vi avslutade vår 
Ljugarnsvistelse med en gemensam mid-
dag. 
På torsdagen var det dags att packa och 
styra kosan mot Kneippbyn och årsmötet 
2009.
Återigen packa av cyklarna och packa 
in oss i nya små gulliga stugor. Kvällen 
blev en succé med mycket god mat och 
underhållning. Festen ville aldrig riktigt 
ta slut den kvällen. 
Dagen därpå var det ju MC-orientering, 
men jag, Marie och Christina valde i 
stället att åka in till Visby och göra 
av med lite pengar, det var det ju inga 
större problem att göra. På torget stod 
knallegubbarna tätt och sålde allt från 

smycken, skor, kläder mm. Vi forcerade 
en mängd klädaffärer där augusti rean 
var i full blomning och så blev man några 
hundralappar fattigare, men det hör lik-
som till det här med semester. Shoppa är 
görroligt, eller hur boys?
Eftermiddagen vek vi till vila, innan man 
bottnade med en och annan ”stänkare” 
för att sedan promenera ner till grillplat-
sen. Vilken underbar kväll vi fick. Att 
få grilla helstekt lamm i solnedgången 
i utlandet, förlåt på Gotland, dricka lite 
gott vin med lite trubadurspel i bakgrun-
den kunde ju inte ha blivit bättre. 
Årsmötet gick bra har jag förstått, själv 
låg jag nere på grilldäcket och solade. 
Sådant vågar man knappast berätta då 
anledningen att vi åkte till Gotland var 
”Årsmötet 2009”.
Vill verkligen understryka hur tacksam-
ma vi är efter ett fantastiskt välarrang-
erat årsmöte. Allt var verkligen tipptopp.
Underbart är kort och det var dags att 
packa igen och åka ner mot Visby. Nanne 
från Göteborg hade kommit dagen innan 
och hade inte sett någonting mer av 
Gotland än Kneippbyn, så vi passade på 
att guida runt honom på några av Visbys 
gator, så att han åtminstone kunde skryta 
med att han besökt staden. 
Vi tog sedan 17.05-färjan mot Oskarshamn. 
Väl framme fick vi ett rejält regnväder 
över oss. Med regnställ på så tog vi oss 
ändå till Kvarndammens Vandrarhem i 
Vetlanda där vi kunde sova över till sön-
dagen.
Färden hem på söndagen gick smärtfritt 
(det skulle vara min ömma bak i så fall) 
och strax efter lunch var vi åter hemma 
i Götet. Alla nöjda och glada efter en 

mycket trevlig vecka i utlandet!

HälSningaR
CatHaRina janSSon

Regnar det i Sverige månntro?
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Här var jag i Spanien men 
min nyinköpta Yamaha 1100 
dragster -05 som gått 1200 
mil. dessutom min första 
MC. jag tog ner den med 
lastbil till Spanien i okto-
ber.

Våren kom och då föddes iden att köra 
hem till Stockholm.
– Det är ju långt, sa en del. 
– Ska du verkligen åka ensam sa andra. 
En del skulle nog vilja åka med men 
klarade inte av att ta beslutet. Och 
några sa 
– Fan va läckert, vilken resa!! 
 Jag började planera hur och vart jag 
ville åka. Ewa, frugan, brukar alltid 
läsa kartan när vi åker bil, men den 
hjälpen kunde jag ju inte få här, så 
jag köpte en GPS och lade in ett antal 
olika orter som jag ville till. Jag kolla 
också upp möjligheterna till att kunna 
avbryta resan och ta tåget hem om jag 
så skulle vilja.

Ja, så kom dagen då jag skulle börja 
resan. Det kändes både spännande och 
osäkert samtidigt. Jag frågade mig 
själv där på morgonen om jag verkligen 
skulle åka hela vägen hem. 

dag 1.

Det blev motorväg första dagen upp 
till Nimes i Frankrike. 98 mil. Jag hade 
räknat med att det skulle ta 2 dagar, 
men det bara flöt på. Att åka 1100 
Dragster är nästan som att sitta hemma 

i bästa soffan. Man sitter bekvämt och 
milen bara rullar på. Här blev det mid-
dag och sen sängen. Var mycket nöjd 
med dagens resa. Sol hela dagen

dag 2.

Från Nimes bockade jag av på GPS:n 
att jag inte ville åka motorvägar och 
betalvägar. Sen bar det av på alla typer 
av vägar. På kartan var det röda vägar 
gula vägar vita vägar och ibland endast 
väg där häst och vagn gått. 
Jag åkte till Orange och sen genom 
smala raviner med floden som forsade 
och de höga branta kanterna på bägge 
sidor på väg D8 och D51 mot Nyons här 
blev det serpentinvägar genom vin-
druvsodlingarna och underbar natur 
med perfekta MC vägar (krokigt och 
dant) upp till Grenoble och vidare till 
Albertville.
N 90 mot St Bernads-passet. Körde 
nästan ända upp till toppen innan en 
skylt talade om att passet var stängt 
på grund av lavinfara. Tillbaka till 
Albertville (många mil blev det). 
Fortsatte småvägar upp till Chamonix. 
Här var det kallt. 56,8 mil blev det 
denna dag. Solen sken hela denna dag 
också.

dag 3.

Det regnade. Åt frukost och gjorde mig 
klar för vidare färd. När jag satte mig 
på Dragstern slutade regnet.
Färden gick nu mot Martigny. Högre 
och högre upp i bergen. In i molnen 
där sikten inte var så bra, och så plöts-
ligt över molnen. Klarblå himmel och 

alperna med snön i samma höjd som 
jag åkte. Jag ringde hem till Ewa och 
sa att
”Det är så vackert och mäktigt att man 
nästan blir religiös. Ja en fröjd för både 
själen och ögonen. Man riktigt känner 
det ända ner i magen. 
Körde vidare mot Sion och Brig. Det var 
som att åka i Moseldalen. Hur vackert 
som helst. Vidare mot Grimselpass. 
Stängt.
Mot Andermattpasset. Stängt. Skulle 
jag bli tvungen att köra hela vägen 
tillbaka ut ur dalen igen! Jag frågade 
en bonde om det fanns någon annan 
väg och fick då veta att längst in i 
dalen gick ett tåg under bergen. Sagt 
och gjort. Det blev biltåg under bergen 
till Andermatt. Pris 136 SEK. Vidare 
mot Altdorf, Schweiz. Sen tog kar-
tan slut. Dagen avslutades i Feldkirch, 
Österrike.  Det blev 37,8 mil i strålande 
sol.

dag 4.

Jag hade planerat ett flertal rutter för 
denna dag över olika pass, men, jag var 
här 2 veckor för tidigt. De riktigt höga 
passen var alla stängda för lavinfara. 
Jag stannade i en liten by hög upp i 
bergen och åt lunch. När jag sitter där 
och njuter av utsikten och vädret kom-
mer det två cyklister och stannar. Dom 
berättade att de kom från Helsingfors, 
Dom hade åkt tåg ner till München och 
sen cyklat upp i alperna. Dom skulle 
cykla i 10 dagar. Och jag som tyckte att 
jag var ute på den värsta resan!!
Jag fortsatte genom många små byar 
ner till Prad i Italien och vidare till 
Merana. Hela dalen var fylld med 
äppelodlingar. 
På väg upp för en serpentinväg hittade 
jag ett litet typiskt trevligt pensionat 
som finns överallt i alperna. Här blev 
jag bjuden på Kaiserschmarren med 
lingonsylt. Det är en form av pann-
kaka men mycket mastigare. Dagens 
höjdare.
Åter en dag med strålande sol, varmt 
och 41 mil.

dag 5

Vid Imst valde GPS:n en vit väg in 
bland små byar och ut på en åker. Jag 
hade inga andra alternativ så de var 
bara å åk. Man skulle ha haft en film-

Torreviella (Spanien) – Stockholm – Torreviella

Arromanches.
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kamera på huvudet. Så mycket att ta in. 
Och här som på så många andra ställen 
utefter hela resan så är det är två dof-
ter man känner var man åker. Det är 
kogödsel och hö. Det gav mig associa-
tioner till när jag var barn och var med 
och hässja hö uppe i Medelpad
Nu bar det av norrut. Över Jaufenpass 
och bara småvägar till Steinach, upp i 
bergen. Här låg en stor sjö som blivit 
ännu större efter att man byggt en 
damm i ena änden. En kyrka som stått 
nära vattnet fick lov att rivas, men, 
man lät delen med klocktornet stå 
kvar. Det ser alltså ut som om själva 
kyrkan står under vatten. 
Hittade en trevlig liten restaurang mitt 
ute i ingenstans. Termometern visade 
på 40o.
Nyheterna på TV talade om ett rik-
tigt lågtryck som var på väg in mot 
Österrike och södra Tyskland med 
kraftigt regn och åska. Man räkna-
de med att det skulle vara i minst 2 
dagar. 
Regnväder lockar ju inte, så jag gasade 
på upp i Tyskland. Här blev det mycket 
snurrande runt förbi München innan 
jag till slut tog motorvägen norrut.
Solig dag men kl. 22.00 började de åska 
och regna. Helt ok, för då satt jag på 
ett värdshus och åt middag. 64,3 mil 
blev det idag.

dag 6.

Startade i bra väder. Efter ca 2 mil 
började det regna från mörka moln 
på min vänstra sida. Jag stannade och 
tankade samt satte på mig regnskydd.  
Sen var regnet på min högra sida. Inte 
en droppe på mig under hela dagen.
Jag tänkte åka till Gdansk och ta fär-
jan till Nynäshamn, men så såg jag på 
GPS:n att jag i bästa fall skulle vara 
framme 40 minuter före avgång. Inget 
bra alternativ, så jag ändrade kursen 
till Puttgarden i stället. 
Jag kom iland vid Rödby i Danmark 
och efter ca 2 mil öppnade sig him-
melen. Det vräkte ner regn i ca 5 mil. 
Jag fortsatte till Perstorp i Skåne där 
jag sov över hos några goda vänner och 
torkade kläder.

dag 7

Resan upp till Stockholm via småländ-
ska småvägar blev en ren transport-

sträcka. Nu ville jag hem efter ca 450 
mil på Europavägar.

Sammantaget var jag helt nöjd med 
resan. Men om man ska åka i alper-
na och vill köra över olika pass bör 
man vänta till början av juni. Jag kan 
verkligen rekommendera Yamaha 1100 
Dragster för långfärdskörning. Är det 
något man ska klaga på så är det 
bränsleförbrukningen vid hastigheter 
över 110 km/tim. 

En MC klubb i Söderhamn gjorde en 
alpresa 2001. Här kan du läsa mer om 
den trippen.
http://roadgliders.se/alpresa%202001.
htm

 

Ibland får 
man Inte nog.
Det är september och jag är på väg 
tillbaka till Spanien på min Dragster. 
Nu med sällskap av min svåger på 
sin Yamaha FJR 1300. Vi hade 
bestämt några mål. Dagen D vid 
Normandiekusten, Calvadosprovning i 
Ciderdistriktet, Andorra i Pyrenéerna.

dag 1

Det blev transportsträcka ner till 
Trelleborg via motorväg till Markaryd 
och sen småvägar till Ystad. Det är fint 
där nere vid havet mellan Ystad och 

Trelleborg. 
Här blev det nattfärja över till 
Travemünde. 

dag 2

I Tyskland regnade det. 
Förbi Hamburg på motorväg mot 
Bremen som vi passerade på småvägar 
ner mot Dortmund och sen vidare mot 
Liège i Belgien. Vi körde 53 mil och av 
dessa regnade det under ca 25 mil. Vi 
stannade i Viersen för natten. Det blev 
en del öl som tröst.

dag 3. 

Efter ca 2 mil började det droppa. På 
med regnkläder. Sen regnade det inte 
mer den dagen… Sov över i Le Havre 
som inte är någon turiststad. Trist 
stad. Det blev 64,5 mil

dag 4.

Härligt väder. Varmt. Åkte efter kus-
ten söderut i en underbar natur. Genom 
härliga små samhällen med milslånga 
sandstränder. Vi stannade och åt lunch 
i Benouville vid en av de viktiga bro-
arna för de allierade att ta sig vidare 
in i landet.  
Här kom det flertal grupper om ca 
20 – 40 customåkare från England. 
Resan avslutades i Arromanches kl. 3. 
Det var här som de allierade byggde en 
hel hamn på 16 dagar.  Skulle kanske 
kunna räknas in till ett av världens 
underverk. Gå in på Google och läs mer 
om hamnbygget.  Idag blev det bara 
16,5 mil.

Torreviella (Spanien) – Stockholm – Torreviella

St Bernads-passet.
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dag 5.

Började dagen på museet 6 juni 1944 i 
Arromanches där vi såg en film om hur 
hamnen blev till. Helt otroligt.
Fortsatte småvägar till Lisieux som 
ligger i ciderdistriktet. Fortsatte 
bland vinodlingarna ner till St Foy 
de Montgomery där vi ute bland kor 
och grisar hittade Didier Gautard som 
producerar Calvados. Efter diverse 
smakprover blev det en 5: åring och 
en 12:åring som åkte ner i sidoväskan. 
Ja även en Pommeau de Normandie 
till frugan. Vi körde en liten grusväg 
som gick igenom en bondgård. Den var 
säkert inte tänkt för allmänheten för 
bonden stirrade på oss som om vi kom 
från månen.
Dagen avslutades i Abbaye efter 28 mil 
på hojarna. Riktigt varmt…

dag 6.

Målet för dagen var St Michelle. En by 
byggd ute på en klippa med katedralen 
på toppen och murar runt hela ön. En 
smal sandstrand var ända kontakten 
med fastlandet. Väldigt smalt vid flod. 
En upplevelse som måste ses i verklig-
heten.
Vägen till Nantes blev en ren trans-
portsträcka. Sen vidare till Angouleme. 
Här ligger Cognac och andra små läck-
ra samhällen. Man skulle lätt kunna 
turista här en hel vecka. Nästan för 
varmt för att åka hoj.

dag 7.

Fortsatte ner mot Andorra i Pyrenéerna. 
När vi kom till stigningen upp mot 
Andorra fick svågern spelet när han 
såg den härligt vindlande vägen upp 
för bergen. Det blev full gas och så 
försvann han. Sen såg jag honom inte 
mer förrän vi var uppe vid Andorra. 
Där stod han, riktigt nöjd med sig 

själv efter den vindlande färden upp. 
Andorra är kanon om du vill handla 
och vet exakt vad du vill ha, eller om 
du gillar skidåkning vintertid. Det är 
som den bästa skidort i alperna. Vi sov 
över här men handlade inget.

dag 8 

När man närmar sig hemmet går det 
som bekant fortare. Så idag körde 
vi raka vägen ner till Torreviella i 
Spanien i strålande sol och Varmt. 

Totalt blev det en resa på 480 mil. 

Till sommaren åker vi nog upp till 
Sverige igen, och 2 killar som bor och 
arbetar här nere säger att de vill åka 
med hem i Vår. Ja, vi får se hur det blir. 
Men härligt är det.

HäRliga tideR, StRålande tideR
eRiK BoHlin
en nöjd YaMaHa åKaRe

Steinach, här är tornet som blev kvar.

St Michelle i Normandi.
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Från postgiro-/personkonto (vig girering)   

 

 

 

 

Hej där ! 
 
Vi i styrelsen vill tacka för den gångna säsongen och redan här önska er en 
God Jul & ett Gott Nytt År 
Sedan vill vi påminna  om en del saker här nedan. 
 
 

► 20/11 – 22/11 är det SKEPP O´HOJ som gäller. En båtresa mellan  
     Göteborg och Kiel i SMC Västra Götalands regi 
 

► 5/2 – 7/2 är det dags att ta på flytvästen och ge sig ut på havet, då går  
     2010  års upplaga av HOJ-X som i år är 5-års jubileum. 
 

► Mer info om Skepp O´Hoj, HOJ-X, styrelsen och mycket annat hittar ni på 
     vår hemsida, www.yccsweden.se 
 

► När ni betalar glöm inte namn, adress och medlnr. 
 

► SISTA BETAL DAG 091231, 
 

► Medlemsavgiften för 2010 är 250:- för enskild medlem och 450:- för  
     familjekort. Inget annat inbetalningskort än detta kommer arr skickas ut. 
    Vill du inte klippa i tidningen så kopiera eller ta ett inbetalningskort från   
    posten. 
 
HaDe Gott  
Limpa   kansliet@yccsweden.com 
 
 
 

 

 
Här kommer ditt inbetalningskort för medlemsavgiften i 

YCC för 2010. 

 

GLÖM ej medlemsnummer när du betalar 
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Region SKÅNE/BLEKINGE
Regionchef: Robert Hansson, 0705-623 020, 040-15 67 87
robert.hansson@telia.com

Manligt och kvinnligt åldrande
En familj är samlad vid matbordet en kväll och 
sonen vill ställa en fråga:
– Pappa? Hur många typer av bröst finns det?
Pappan svarar, lite förvånad:
– Det finns tre.
Mamman och tonårsdottern lyssnar intresse-
rat på pappans förklaring till denna underliga 
fråga.

– I 20 års åldern har kvinnan bröst som meloner, 

runda och fasta.
– I 40-års åldern är brösten som päron, fina men 
lite hängiga.
– Efter 50 blir de som lökar.
– Lökar? frågar sonen.
– Ja, när du ser dem får de dig att gråta.

Detta utlägg får modern och dottern att se rött, 
varpå dottern frågar sin mamma vilka typer av 
penisar det finns. Mamman ler och säger:

– Det finns tre. 
– I 20 års åldern är en mans penis som en ek, 
ståtlig och hård.
– I 40-års åldern är den som en björk, flexibel 
men pålitlig.
– Vid 50 blir den som en julgran.., suckar mam-
man.
– Julgran? frågar dottern.
– Jajamen. Död från roten och kulorna hänger 
där bara som dekoration.

Kontaktpersoner SKÅNE

Skåne NV

Jörgen Persson 

Mobil: 0702-59 82 65

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

Ronnie Lejon

Tele: 042-26 17 32 

Mobil: 0706-63 04 90

E-post: ronnie.lejon@ebrevet.nu

Skåne SV

Magnus Johansson

Tele: 040-16 01 34

Mobil: 0704-82 59 78

E-post: magnus@malmo.se

Andreas Hedblom

Mobil: 0708-12 97 97

E-post: andreas.hedblom@telia.com

Jonas Linders

Mobil: 0733-98 33 05

E-post: jonas.linders@telia.com

Kent “Iceman” Jönsson

Mobil: 0701-44 84 43

E-post: kent2000se@yahoo.se

Skåne NÖ

Per ”Buchman” Nilsson

Tele: 0451-161 87

Mobil: 0706-80 84 57

E-post: per55@telia.com

Detta händer i vinter!

Skåne nordväst
Söndagar kl 16 
Pizzeria Milano i Helsingborg

Skåne sydväst
Söndagar kl 12:30 
Blå Caféet i Lomma

Skåne Nordöst
Söndagar kl. 15:00
Carlssons taverna i Kristianstad
Perssons Taverna i Vinslöv

18/10 Vinslöv
8/11 Kristianstad

Regionchefen har ordet
Så börjar säsongen gå mot sitt slut och 
en händelserik sommar ska avrundas. 
Denna vår, sommar och sensommar 
har det hänt massor i vår region och en 
bit utanför. 

Det startade ju redan tidigt i våras då 
vår Per ”Buchman” tackade för sig och 
lämnade över stafettpinnen till mig. 
Utan att vet vad jag gav mig in i så 
tackade jag ja till förfrågan om att bli 
regionchef för Skåne/Blekinge. Det har 
varit en massa körningar på alla håll 
och kanter denna sommar så utan mina 
helt underbara kontaktmän och road-
captains så hade jag inte haft en chans 
att ro detta i land. Från slutet av april 
fram till idag i mitten på september 
har vi i snitt kört 3 gånger i veckan på 
olika platser runt om i Skåne. Många 
mil blir det. 

Vi startade med att försöka oss på en 

hemlig resa i slutet på maj som gick 
till Korrö i Småland. Lite synd det 
inte blev större uppslutning men för 
att vara första gången i detta format 
i Skåne så är väl 13 pers godkänt. Till 
internationella i England blev vi hela 
12 personer från Skåne. Någon valde 
att köra den långa vägen och lyckades 
få ihop nästan 300 mil t/r. Sedan för-
löpte sommaren med diverse träffar 
runt om i landet. 

Farmens bikemeet, motormässan mera 
båge i Kristianopel, Västervik mm. var 
sådant där vi deltagit.  Tyvärr blev del-
tagandet från Skåne/Blekinge mycket 
dåligt på riks/årsmötet på Gotland. 
Varför kan jag bara spekulera i men jag 
tror till viss del kostanden hade med 
saken att göra. Samtidigt var vi 8 per-
soner från regionen som styrde steget 
mot det stora landet i väster.  

RoBeRt HanSSon
RegionCHeF

29/11 Vinslöv
20/12 Kristianstad
10/1 Vinslöv
31/1 Kristianstad
21/2 Vinslöv
14/3 Kristianstad

Dessutom kommer vi att ha lite 
pubaftnar, medlemsmöten och lite 
annat smått och gott. Tänkte för-
söka få med ett gäng till Hoj-X som 
är SMC:s resa till Finland i början 
av feb som i år sammanfaller med 
enda motorcykelmässan i norden. 
Mer info om detta och annat kom-
mer på nätet under vintern. 
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Region HALLAND
Regionchef: Peter Ovik, 035-409 16, 0709-76 13 21.
peterovik@spray.se

Kontaktpersoner HALLAND

Falkenberg:

Magnus Bengtsson  

Mobil: 0735-17 84 88

E-post: fiskemonkan@hotmail.com

Regionchefen har ordet

Pizza kvällarna tog slut och våren när-
made sig med stormsteg och alla såg vi 
nu framåt de långa o härliga sommar-
kvällarna. Där vi kan glida fram med 
våra välputsade hojar och får trånande 
blickar ifrån alla ut med vägkanten, 
som önskade att de hade fått åka med 
en sväng.

Mc mässan blev lyckad vi fick stå 
i Halmstad Gustavs monter, då det 
inte finns någon Yamaha försäljare i 
Halmstad.

Strax där efter dök våren upp med sin 
vackra natur som vi var ett gäng som 
följde på nära håll. Rallyna kom igång 
som vanligt och YCC representera-
des vad jag vet alla som kördes kring 
Halmstad med omnejd.

Vi har även varit i Tvååker ett antal 
gånger o tittat på bilar o motorcyklar, 
vi gjorde även en tur till Löddeköpinge 
och tittade på veteranbilar mm.

Vi var ett antal som körde Varbergs 
kortege de var ca 250 hojar.

Vi var inbjudna till Vulcan Riders på 
tur och tillhörande fest i Karsefors 
YCC ställde upp med hela 2st delta-
gare.

Två rundor har gått till Bolmen runt 
den ena med middag i Tiraholm den 
fisken gick inte av för hackor, mycket 
gott, den andra turen blev det en god 
fika men det e de ju alltid på våra 
turer.

Vi var 14 YCC:are och Vulcan Riders 
medlemmar som besökte Wheels and 
Whings, det var en trevlig tur där vi 
fick se en massa bilar, flygplan och 
hojar, det var även en stor marknad 
med allt var där brukar finnas, efter 

det tog vi kust remsan hemåt o passade 
även på att avnjuta en stor härlig mjuk 
glass på vägen, sommar!

Turen till Jakriborg var en riktig 
höjdare, som ni borde besöka. Detta 
lilla samhälle är uppbyggt som en 
Hansastad, mycket sevärt o trevligt, vi 
fick en rund vandring i husen medan vi 
väntade på den goda maten vi beställt.

Turerna har även gått till Helsingborg, 
Göteborg och Falkenberg .

Burger in i Falkenberg är ett ställe som 
rekommenderas om man gillar ham-
burgare, tro inte att det finns någon 
sort som inte dom kan fixa till.

High Chaparall besöktes. Det var svin-
kallt. – 2°C mellan fredag och lördag 
så vi åkte hem tyvärr hade jag själv 
nästan 40 i temp så jag ville mest hem 
jag frös som jag aldrig gjort förut. Fick 
sitta o kissa i två dar.

Torekov o Båstad har vi besökt ett 
antal gånger dom har ju goda pizzor 
och underbara vägar och sen är det ju 
aldrig fel med havsluften.

Vulcan riders hade även en tur som 
dom bjöd in till det va fika på Cecilia 
sen en tur runt 
Knäred de va 3st YCC-are som kom.
Mälaren runt va det två som körde 
delar av . Jag har hört att det var väl-
digt trevligt, något som vi ev. kan göra 
flera tillsammans nästa år

Det har även varit en tur till Mölle o 
där åt vi igen rödspätta med remoulad-
sås jätte gott.

Vi blev inbjudna till Ahla ridklubb på 
s.k. grus avrostning lite sent på året 
men mycket roligt, nästa år blir de rätt 
tid på året. Ahlas voltige tjejer hade en 
fantastisk upp visning på häst ryggen 
man kan inte bli mer än imponerad, de 
minsta tjejerna slet som djur men dom 
har ju inga leder i kroppen som vi lite 
äldre, vi hoppas de går bra för tjejerna 
i USA.

Vi hade även en tur till Kollåkersskog 

utanför Smålandsstenar där kollade 
vi på tennkulemotorer, en R R V12 700 
hästar denna motor lät helt fantastiskt 
när dom startade upp den, motorn har 
bara suttit i Fockerplanen, stridsvag-
nar, ubåtar, åter igen fikade vi. Det 
blev våfflor med sylt o grädde mums!

Sista planerade turen gick till Kiviks 
äppelmarknad det va en fin tavla 
bestående av 35 000 äpplen och ca 3000 
kg i vikt den hade en yta av hela 120 
kvadrat imponerande.

Sist men inte minst var vi på Gotland 
bike meet de var helt fantastiskt inte 
själva bike meetet utan själva Gotland, 
de va inget fel på träffen heller men 
de fans så mycket annat att se på 
ön, 11 Hallänningar hade letat sig dit 
vi hade dessutom kanonväder Träffen 
fick klart godkänd, bra uppträde och 
priser på öl/cider. Gäst artisten på fre-
dags kvällen var något tondöv men det 
var ingen som märkte haha.

Vi vill tacka alla medlemmar utan er 
finns de ingen Yamaha custom club vi 
ser fram mot nästa underbara sommar 

OBS!
Höst o vinter ser ut som följande vi 
fortsätter med pizza kvällar sista sön-
dagen i månaden, med början i oktober 
– april plats vet jag inte än men jag 
återkommer på hem sidan.
De kommer att bli ett julbord eller 
annan tillställning i höst återkommer 
med tid o plats.

Till sist nästa år

2-4 juli träff i Kristianopel MERA 
BÅGE 

19-22 augusti års möte Degernäs (Jag 
har 3 stugor kvar, så hör av er snarast)
Först till kvarn gäller!

Västervik i juli

taCK Så MYCKet 
PeteR oViK 
RegionCHeF Halland.
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Region SMÅLAND
Kenth Lindkvist, 0472-343 99, mobil 070-241 04 89
E-post: virre1@tele2.se

KontaKtpersoner i småland

Värnamo:  Jonny syrän

tel. 0370-163 39

mobil. 0708-97 21 47

e-post: jonny.reider@comhem.se

Hestra: Conny Hansson

tel. 0370-175 54

mobil. 0708-72 57 14

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

Kalmar: tommy ”tompa”  Jeansson

tel. 0480-190 05

mobil. 0703-56 39 30

e-post: tommy.jeansson@comhem.se

Växjö: torbjörn Karlsson

tel. 0470-34 73 34

mobil. 0706-40 57 95

e-post: kapten_torbjorn@hotmail.com

nässjö: linda Westerström

tel. 0380-910 78

mobil. 0730-94 24 25

e-post: linda_nicco@hotmail.com

oskarshamn: torbjörn melkersson

tel.0491-77370

mobil. 0707-99 48 76

torbjorn.melkersson@telia.com

ryd: Hans sandell 

tele: 0459-810 02 

mobil: 0704-48 10 02 

e-post: hsandell@telia.com

Klubbrabatter

verona motor i ljungby
Vi lämnar 15% på MC-tillbehör

            30% på MC-däck
mot uppvisande av giltigt medlemskort i YCC 

Kristianopel camping
Ycc medlemmar erhåller 50% rabatt på  
gällande campingpriser under camping-

säsongen mot uppvisande av giltigt 
medlemskort.  

Detta gäller tält, husvagn eller husbil 
om man vill ha el tillkommer detta.

Regionchefen har ordet

Då är det dags att summera det första året som Regionchef för Småland sedan jag 
fick förfrågan att ta på mig ansvaret på årsmötet uppe i Tånga Hed 2008.

Det har varit en härlig säsong på hojen då jag har träffat många gamla som nya 
fantastiska YCC-are ute på olika aktiviteter – körningar - träffar och många mil 
har det blivit för egen del också (ca.1200)

Det har rullat på som tänkt i de flesta fallen av körningar, aktiviteter och sam-
mankomster, men dock inte med allt som det var tänkt.

Vi hade ju planerat in att få till onsdag/söndags körningar med utgångspunkt från 
Växjö men det visade sig snabbt att detta inte var så intressant efter som det bara 
kom 1 pers. till utsedd mötesplats under flera veckors tid och det var körledaren.
Därför bestämdes att detta läggs på is till nästa säsong då vi kommer att ta nya 
tag att få folk från sofflocket och delta på körningar där ifrån också, så att alla 
får uppleva hur härliga vi är att ha och göra med på våra rundor.

Så därför uppmanar jag alla kontaktpersoner/medlemmar att lägga på ett extra 
kol och tänker till hur vi ska gå tillväga för att få igång HELA REGIONEN med 
mera aktiviteter, körningar, sammankomster med roliga stunder tillsammans.
Alla förslag, tankar, idéer om detta är välkomna, litet som stort och jag ser gärna 
att de kommer in via mail till mig, för alla kan väl inte vara nöjda med det som 
finns idag? virre1@tele2.se

För det är ju vi medlemmar som gör regionen aktiv…..inte tvärt om.

Vidare så hade vi bestämt att ha en ordinarie träffplats på onsdagarna under som-
maren (Tyrolen i Blädinge) och det har slagit väl ut för ägarna, YCC-are och andra 
bikers som träffats där och fikat o kollat runt på både hojar och bilar.

Medlemsantalet är på väg uppåt i regionen och jag hoppas på att det fortsätter i 
den riktningen i flera år till. 

För att inte missa någon information vad som händer och sker så gäller det att 
hålla koll på vår nya hemsida och läsa sin e-post regelbundet så att man inte går 
miste om någon aktivitet i regionen. 

Sist men inte minst så måste jag tacka alla YCC-are för det gångna året och öns-
kar er alla en

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
eR RegionCHeF
”ViRRe” 

Fikaträffar på Arken i Värnamo med 
start 10/10 kl.11.00 (där efter första 
helgfria lördagen varje månad)

Fikaträffar i Växjö (kommer att kolla 
om intresse finns).

Kommer det in mera förslag på aktivi-
teter i vinter som kommer mig tillhanda 
så lägger jag ut detta på HEMSIDAN 
under INFORMATION och kommer 

Vad som händer höst och vinter 2009 i Småland

även att göra utskick till samtliga som 
har e-postadress. 

Platser, tider och datum läggs ut/skick-
as ut när det är fastställt.

Så kolla er e-post och läs på hemsidan 
regelbundet.

RegionCHeF SMåland
”ViRRe”
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Fikaträffarna i Värnamo fortsatte 
under våren med god uppslutning. 
 
Representerat YCC hos vår lokala 
Yamaha handlare (Mickes motor i 
Växjö) 

Besökt mässorna i Stockholm och 
Halmstad. 

Vi har haft en samling med middag 
och bowling i Värnamo (17 deltagare) 

I Värnamo har vi också anordnat en 
HLR kurs med uppslutning av (13 del-
tagare) 
 
Vårens medlemsmöte hölls även i 
Värnamo ihop med en fikaträff (25 
deltagare) 
 
Söndags och onsdags körningarna har 
varit igång i Regionen. 

Ett antal gånger på Torsdagskvällar 
har vi besökt Skåningarnas träffplats 
nere i Tydinge.

Den hemliga resan 1.a helgen i sep-
tember gick även av stapeln och plat-
sen blev Höganäs med ett antal av 21 
stycken medlemmar som ställde upp 
på denna resan.
 
Höstens medlemsmöte är också avkla-
rat när denna tidning är utkommen.

Vad som hänt i Region Småland vår, 
sommar och höst 2009

Riksträffen på Gotland. 

Mc-dagarna i Västervik.

Träffar 
Region Småland 

varit med på under 
säsongen 2009

Vårträffen i Karlborn.

Hanksville Farm´s Bike Meet.

Den årliga långturen (Äppelblom) en 
runda i fruktriket på Sirkön (Urshult) 
(34 hojar)

Den 6-7 juni var vi på långtur med 
övernattning runt Öland (21 deltagare)

Som brukligt genomför Smålands-
gänget hemlig resa första helgen i sep-
tember.
21st förväntansfulla mc-åkare samlas 
vid Ljungbystopp lördag morgon kl. 
9.00. Där väntar årets arrangörspar 
”Virre” och ”Gunsan” tillsammans 
med reporter från Smålänningen. (i 
tisdagstidningen veckan efter, finns ett 
reportage)
Ni som följt oss tidigare vet att vi alltid 
lyckas med vädret - heldagsregn, denna 
gång klarar vi oss med skurar.
Färden går på ringlande vägar genom 
vacker småländsk natur. Första stoppet 
på Hamnedas rökeri, intas den med-
havda matsäcken eller så går det bra att 
köpa fika/mat inne på rökeriet.
Vi tror att vi väckt uppmärksamhet 
hos några tyska turister som kom-
mer fram med kamera till hojarna. 
Men… bakom parkeringen finns ett 
antal Highlandkor?? Vi fastnar nog på 

någon bild ändå.
Att gissa målet var inte lätt då vi 
åker härs och tvärs hela förmiddagen. 
Vägen över Gashult kan nog räknas till 
den mest krokigaste i Småland!!
Så småningom urskiljer vi Hallands-
åsen långt borta. Resan över åsen var 
en mycket sevärd upplevelse genom 
vacker bokskog.
Framåt eftermiddagen kör vi in i 
Hasslarp, utanför Helsingborg. Nu 
snurrar tankarna ordentligt. Handla-
ren i Hasslarp har det mesta att erbju-
da, till och med ”grodor till Johan”!
Efter ca 20 mil, med flera avstick-
are utmed havet, når vi slutmålet - 
vandrarhemmet i Höganäs. Nu väntar 
alla på att få smaka på sin medhavda 
dryck, men incheckningen tar lite tid 
så vi får snällt vänta.
Kl.19.00 serveras buffé, som smakar 
mycket bra. Sedan kommer kvällens 
trubadur, (ägaren till vandrarhemmet) 

han bjuder på en helkväll med mycket 
härlig musik. Han får även hjälp av 
flera från publiken. En massa dolda 
talanger dyker upp under kvällen. 
Övriga sällskap deltar också. 
Ute piskar en hård vind, men det är 
endast de som tar en runda ner till 
havet innan sänggåendet, som får upp-
leva detta.
En mycket lyckad dag är till ända.
På söndagen serveras en rejäl frukost. 
En promenad utmed havet hinns med, 
innan det är dags att packa cyklarna 
och bege sig hemåt.
Resa hem går återigen på ringlande 
vägar genom vacker natur.
Ann-Sofie och Johan, vi längtar redan 
till nästa år!
Tack ”Virre” och ”Gunsan” och alla 
som var med, för en mycket trevlig 
helg.
SaMManFattat aV Ulla

Årets upplaga av ”Hemliga resan”
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Region WEST
Regionchef: Örjan Karlsson, 031-57 11 55, 0708-39 29 05. 
E-post: orjan.dragstar@telia.com

Kontaktpersoner i Region West

Kontaktman Göteborg:

Leif Larsson

Tele: 031-91 22 23

E-post: 1134larsson@telia.com

Kontaktman/Road Captain Göteborg

Arrangemang:

Frank Jansson

Tele: 0302–148 68

E-post: frank.jansson@bredband.net

Kontaktman/Road Captain Göteborg:

Fred Manninger

Tele: 0303-74 28 15

E-post: fredmanninger@bredband2.com

Kontaktman/Road Captain Göteborg:

Lennart Bengtsson

Tele: 031-99 32 54

E-post: lennart.b@glocalnet.net

Kontaktman Borås:

Claes Berg

Tele: 033-12 22 99

E-post: 426berg@telia.com

Kontaktman Borås:

Jan Erik Tämgård

Tele: 033-29 90 88

E-post: 030119088@teli.com

Kontaktman Skara:

Kent Jornefelt

Tele: 0511-106 34

Mobil: 0709-47 42 09

E-post: kjornefelt@hotmail.com

Kontaktmän söks i

Södra Bohuslän

Trollhättan/Vara

Norra Halland

Skövde

Söker även Road Captain`s

Region Wests kansli

YCC Region West

c/o Leif Abelin

Konvaljegatan 1C

417 18  GÖTEBORG

Tele: 031-51 91 34 

Mobil: 0735-14 17 37

E-post: leif_abelin@hotmail.com

Regionchefen har ordet

Så har man gjort sitt första år som 
regionchef för West och det har varit 
ett år fullt av aktiviteter.

Vi har haft våra populära pubkväl-
lar hos Arne på Kråkans krog under 
vinterhalvåret, och som alltid lika väl-
besökt. (Inget att undra över med den 
goda maten)

Vi har hunnit med att jobba o renovera 
vårt klubbhus på Långenäs och som vi 
har hållt öppet varannan tisdag under 
vintern med kaffe o fika.

Vi startade sen upp våren med att hålla 
2st mycket omtyckta o givande kurser 
hos Räddningstjänsten 
ABC - kurs om olyckan är framme.
HLR kurs. Tack Frank vi ser fram emot 
en fortsättning.

Vi startade upp våra söndagskörning-
ar. Vi har haft Öppet Hus dagar på 
YamahaCenter.
Hunnit med Göteborgs MC-dagar 
på Säve Depå, haft öppet hus på 
Långenäs.

Vi var ett 20 tal som åkte iväg på Smc 
Avrostning/fortbildning både roligt o 
nyttigt.
Våra torsdagskörningar kom igång.

23 maj samlades vi 30st förväntansful-
la deltagare på vår Hemliga Resa som 
nästan alla ”viste” vart det skulle bära 
hän, det var Dalsland, Bohuslän söder 
o norr men vi hamnade i Brunnsbo 
Gästgiveri i Skara efter många goa små 
mc vägar runt slätterna i Arns spår.

Vi var ett gött gäng som firade mid-
sommar på Långenäs.

Många fina träffar har vi hunnit med oxo.

Juni:
Smögen Träffen, en mycket trevlig 
träff något jag rekommenderar er att 
besöka.
VSOC Internationella Southampton 
England

Juli:
Vi var drygt 30 pers som besökte Bike 
Meet Hanksville Farm, Soligt o varmt 
bra arr. go mat o trevligt folk bättre 
kan det inte bli.
Sedan la vi in en växel till och blev 
42 st som drog iväg till Västervik, ord 
överflödiga TACK Klasse o alla andra 
som bara gör det så bra!!
Och vi var 30 pers som åkte över till 
den alltid lika trevliga Träffen i Lynge 
i Danmark, där blev vi mottagna o väl-
komnade av glada Bikers,
god mat o vackert väder och även en 
trevlig tur med buss till Gilleleje där 
det oxo serverades lite kall ”dryck”.

Augusti:
Gotland! Ljugarn, Fårö, Kättevik, 
Klintehamn, Visby, Lummelunda, 
Raukar, Keramik, Får och många mil 
mc kan det bli bättre? 
Och så årsmötet på Kneippbyn ALLA 
glada trevliga Ycc:are torsdagskvällen 
med mat o uppträdande, dragkamp, 
grillat lamm sång o musik, vad mer 
kan man begära.

Vi har hunnit med en Kräftskiva i 
klubbhuset oxo en jätte trevlig kväll 
där det mumsades o skålades med sång 
o dans.

Vill passa på och tacka alla Westare/
Westinnor som gör att detta blir så bra 
som det är!

Må gott!
öRjan KaRlSSon

Fru Agneta var trött på att göra allt hushållsarbete där hemma, så hon och mannen kom 
överens om att laga middagen varannan dag. Agneta kom trött och sliten hem från jobbet, 
glad över att slippa laga mat. Hon möttes av sin gode make i köket, spritt språngande naken, 
med ett glas vatten i handen.
- I kväll står det kärlek och källvatten på menyn! sa mannen och så blev det!
Dagen efter kom mannen hem. Han luktade förväntansfullt och ropade ivrigt: 
- Vad ska vi äta idag, min skatt?
Varpå Agneta kom fram, naken, dåligt sminkad, håret i tovor och väste:
- Rester från igår!
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Region EAST
Regionchef: Klas Panthell, 08-777 52 11, 070-668 45 92.
E-post: wild.big@telia.com

Kontaktpersoner i Region East

Regionschef
Klasse ”Stigfinnare” Panthell
Tele: 08-777 52 11
Mobil: 070-668 45 92
E-post: wildbig@telia.com

Medlemsansvarig/Kassör/Arbetsgruppen
Bosse Engström
Mobil: 070-290 00 88
E-post: boengstrom@gmail.com

Sekreterare/Arbetsgruppen
Gun “Pink Panther” Eriksson
Mobil: 070-699 09 22
E-post: gun.m.eriksson@bredband.net

Webmaster/Arbetsgruppen
Gunnar ”Våfflan” Borg
Mobil: 073-390 00 71
E-post: Gunnar.borg@tu.se

Tjejslingan/Arbetsgruppen
Christel Stigberth
Tele: 08-608 19 96
Mobil: 070-527 36 04
E-post: christel.stigbehrt@telia.com

Områdesansvarig
Uppsala/Arbetsgruppen
Tommy Westin
Mobil: 070-354 16 01
E-post: tommy.w@hem.utfors.se

Områdesansvarig
Östergötlands län
Per-Erik Källström
Tele: 0155-536 63
Mobil: 073-655 36 63
E-post: pi.pe@home.se 

Arbetsgruppen
Jan-Ole Loman
Mobil: 070-458 76 23

Magdalena Norberg
Mobil: 076-275 34 00
magda_norberg@telia.com 

Conny Norberg
Mobil: 076-249 09 19
E-post: conny.norberg@telia.com

Ulf Nordmark
Rotebro/Sollentuna
Mobil: 076-366 69 76
E-post: ulf.nordmark@comhem.se

Kent Eriksson
Mobil: 070-387 09 22
E-post: ken.g.eriksson@bredband.net

Regionchefen 
har ordet
 

Nu gick en säsong så där fort 
igen, dags att börja planera och 
längta till nästa år.

Det har gått fort men också 
hänt mycket, först så byggde 
vi upp YCC montern på mäs-
san med 7 medlems hojar varav 
Sveriges första Raider.

Många besökare samt 25 nya 
medlemmar, sen var det After 
Bike fest 
med 90 festglada bikers.

Hoj säsongen började med 
deltagande på Yamaha dagar 
sen började körningar både 
Onsdagar samt vissa helger, 
teknikövningar med SMC samt 
tipprundan.

Sen började träffarna Karlborn, 
Norrtälje, England för några 
och sen sommaren största Mc 
träff Mc Dagarna i Västervik 
för att avslutas med Riksträffen 
på Gotland i underbart hoj 
väder. Sedan så har vi hunnit 
med en spännande hemlig resa 
som slutade i Bollnäs.

Men jag undrar var alla våra 
medlemmar som var med förr 
tagit vägen, jag vet att Ni finns 
kvar men syns inte till. 

Självklart är det kul med nya 
medlemmar varje år och kör-
ning.
Har Ni tröttat på vägvalet 
eller……

Vinterns aktiviteter hittar Ni 
på hemsidan

HojHälSningaR
KlaSSe

Mc Dagarna i Västervik V 30 med 
som vanligt bra väder, det var som 
Västervik hade någon spärr i him-
melen som höll undan det ostadiga 
vädret som var i övriga landet, vi fick 
en kort skur på fredag em.

Vi hade vår vanliga plats mitt för 
restaurangtältet och blev i år störs-
ta klubb då många Vulcaner var i 
England på Internationell träff. Jag 
fick gå över och trösta dom och som 
belöning fick jag en pilsner, så resan 
(50m) var väl värd.

Vi kom ner på onsdagen och då var 
redan ett gäng på plats, gick till 
festområdet där huvudnumret var 
Refreshments som firade 20 år och 
hade bl. a Jerry Lee Lewis syrra 
Linda med, det var bra drag i henne.

Torsdag var det tältresning och fler 
Ycc:are kom så vår plats började fyl-
las.

Fredag kväll var huvudnumret 
Sahara Hotnights som hade bra drag, 
det blev riktigt ”Hot” så pilsnern 
flödade. 

Lördag var det som vanligt årets 
häftigaste kortege genom Västervik 
som troligen hade publikrekord i år, 
mäktigt. Årets Guldbåge gick till 
en Suzuki, ovanligt då oftast något 
långgafflat brukar vinna och sena-
re träffens bästa band enlig mig, 
Canned Heat som var med redan på 
Woodstock.

Hemresan gick bra förutom 200m 
regn i Söderköping för min del, nu är 
det bara att längta till V 30 2010 och 
14;e Mc Dagarna, hoppas vi ses.

KlaSSe StigFinnaRe
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Region Värmland/Örebro
Regionchef: Susanne "Pocahontas" Wahlqvist, 019-24 12 22, 
0707-49 99 94. E-post: sussieycc@hotmail.com

Kontaktpersoner VÄRMLAND/ÖREBRO

Örebro:

Ronny Overgaard

Tele: 019-17 94 94

Mobil: 070-210 0 047

E-post: citytrollet@telia.com

Karlstad:

Tom Ewen

Mobil: 0702-27 55 21

E-post: ewen.tom@telia.com

Pehr Lekeborn

Tele: 0581-144 67

Mobil: 0704-47 41 72

E-post: perh_lekeborn@hotmail.com

Regionchefen har ordet

I sommar har vi inte haft så mkt egna aktiviteter tyvärr.
Hemliga resan i maj regnade/stormade inne.
Ronny tog initiativ till några helgkörningar.
Tossebergsklätten, Norrtälje Bike Show och en lördagstur över Dalarna.
Tyvärr har uppslutningen inte vara något att skryta med!
Men det kan ju vara så att det är fler än ”Clintan” och jag, som håller på och 
renoverar.
Fast vi var ett skapligt gäng som åkte Valborgskortegen. Det är en kortege som är 
ca: 15 – 20 km. Och startar i vackra Askersund. Det brukar vara mellan 600-1000 
hojar som deltar.
Det står folk efter hela kortegevägen och vinkar, det är så häftigt!
Vi hade representanter som var och smög omkring i Karlborn.
Och några som deltog i Hjälmaren runt
Jag tror vi var 24 st från regionen som åkte till Västervik och MC-dagarna och det 
var lika trevligt som vanligt.
Vi hade ju sedan länge bokat upp fem fyrbädds stugor i Kneippbyn på Gotland.
Så dit for vi 20 st en hel vecka.
Om det är någon som inte varit på Gotland så vill jag här passa på att rekommen-
dera denna fantastiska ö. Jag var ju på årmöte där med YCC för tio år sen tror jag 
det var. Och det var så fint som jag mindes.
Vi har haft gemensamt midsommarfirande samt en kräftskiva.
Onsdagskörningar naturligtvis. Och precis som förra året har faktiskt haft väl-
digt fina onsdagar i Örebro.
I skrivande stund är det drygt en vecka kvar till årets andra medlemsmöte.
Och då blir det säkert mkt prat om Nostalgiträffen på Degernäs 2010, där det 
redan är väldigt många bäddar bokade. Men eftersom solen är beställd, så går det 
ju bra att bo i tält om stugorna skulle ta slut.
26 stycken Marsipan fantaster åker till Rugen i Tyskland den 13 november och 
bunkrar lite till vintern.
Det blir aktiviteter även i vinter men det kommer vi att prata om på medlemsmötet.
Vi alla i regionen hoppas på en stor uppslutning till Degernäs.

KRaMaR till eR alla FRån
SUSSie ” PoCaHontaS”

”En del av styrkan från Värmland/Örebro vid Blå Lagunen på Gotland”

ÅRSMÖTE I 
DEGERNÄS 2010

20-22 augusti 2010 är det 
dags för nostalgiträff i 
Degerfors.

•	 Då	är	det	dags	för	årsmöte	
 på Degernäs Camping.

•	 Alla	stugor	är	redan	
 bokade av 
 YCC Värmland/Örebro. 
 Vill ni boka stuga så 
 måste ni göra det till mig 
 på tel: 070-74 99 94 
 alt: sussieycc@hotmail.com 

•	 OBS!	
 Det går inte att 
 boka via Degernäs själv 
•	 OBS!

•	 Träffavgiften	är	450:-	
 och sätts in senast 
 den 16 juli 2010 

•	 På	B.g	Swedbank	
 8164-6  4230353-7. 
 Susanne Vahlqvist

Väl Mött i degeRFoRS 
önSKaR Region VäRMland/
öReBRo genoM SUSSie 
”PoCaHontaS”
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– att deformeras av Gotlands natur-
sköna krafter till fullständig nolltole-
rans av yttre påverkan!

Om jag kaxigt påpekat, att landsvä-
gen mellan Malmö och Ystad delar 
Sverige i två likvärdiga delar, måste 
jag erkänna, att naturupplevelserna på 
Gotland – sommartid – överträffar 
det mesta! Återkomsten är redan 
planerad nästan i detalj. Jag kan 
inte låta bli!

Äntligen! 
Efter 10 års väntan på någonting, 
som jag inte kände till! Inte hade 
upplevt och följaktligen inte sak-
nat! Så stod vi där – Lotta och jag 
– på Gotland. Efter nästan ett års 
planering – bokning dryga halvåret 
i förväg – och ombokning av färja 
på grund av färjekollision!

Jag hade 1992 köpt en XS650Special 
-81  och blev 1999 medlem i Yamaha 
Custom Club. Tillsammans med med-
lemskapet erbjöds jag köpa lott i ett 
medlemslotteri. Och det gjorde jag – 
köpte en, till att börja med, för 200 kr, 
men nappade på ett senare erbjudande, 
att få köpa ytterligare 2 lotter strax 
innan dragningen. Man kunde vinna 
en grönmetallic WildStar. Dragningen 
skulle förrättas vid YCCs årsmöte på 
Gotland.

Jag hade aldrig varit på Gotland eller 
hojträff eller liknande i hela mitt liv 
och av praktiska skäl (svärmors begrav-
ning, flytt av kontoret samt att Telia 
klippt av alla ledningar mellan mig och 
omvärlden) fanns inte Gotlandsträffen 

år 1999 i min sinnesvärld.

Lördag kväll – och Bingolotto hade 
nypremiär!?!?

Ett telefonsamtal till mig en lördag 
kväll. Då trodde jag först att det var 
grannen från landet (hörde tydlig 
Trelleborgsdialekt!), som ringde och 
drev med mig, men det var det inte! Det 
var Blondie! Jag hade vunnit motorcy-
keln... och jag som inte ens hittade till 
Gotland!

Mc:n såldes genom Löfqvists, lokal 
Yamaha-handlare på Gotland, som 
lovade fixa transport till Göteborg. 
Speedway-gänget Bysarna skul-
le komma till Göteborg för match, 
så frivilliga förare fanns det gott 
om! Motorcykeln levererades på 
Mölndalsvägen i Göteborg ….

Bevingade ord: ”när du kommit upp 
i en 80-90, peijter du in femmen – så 
går den på tomgång!”  Det gjorde den i 
nästan 5 år – sedan kraschade jag och 
hade glädjen att överleva!

Det blev upprepade kulturupplevel-
ser in i minsta detalj. Första turen 
längs ”västkusten” upp till Fårösund 
– men Fårö sparar vi till nästa gång... 
och Gotska Sandön! Vi hann med ett 
stenugnsbageri, en gårdsbutik och 
lokalhantverk. Inne på ICA såg vi en 
kändis – dåvarande landshövdingen 
Marianne Samuelsson, som hälsade på 
mig utanför butiken! 

Nästa dag drog vi söderut med några 
kompisar från West (jo, jag har en del 
kompisar...) och åt ”när-importerad” 
makrill till lunch, såg Hoburgen och 
köpte bakstenar i kalksten, som kom 
hem till Göteborg tack vare Peter och 
Bea! Dagen efter följde turistrunda 
innanför murarna till fots med ”hys-
terisk” shopping. Det finns ju de, som 
har svart bälte i shopping...

Ytterligare en aktiv mc-tur på sönda-
gen gick via kryddträdgårdar, lanthan-
delsmuseum, www.56anscafe.se och 

ett fantastiskt gårdsmejeri! Och 
dagsturen innan färjeavgången 
gick sydost från Kneippbyn – till 
en charmig gård, där förre ägaren 
hade dekorerat stallet och skrivet 
latinska citat på väggarna. Dåtida 
graffiti...

Numera kör jag Midnight Star – 
uttagen 28 april 2006. Nummer 1 
hos Yamaha Center i Mölndal med 
kontrakt tecknat 5 september 2005, 
då jag bara sett motorcykeln på 

webben – men fick se den ”svarta” ska-
pelsen i november i Dubai. En stor dag 
i mitt liv.

Och vi tog tillfället i akt att köra inom 
Löfqvists, när vi var på Gotland. Bara 
för att visa att det var på riktigt! Dom 
fanns. Vi finns. Och ni finns!
Alla dessa YCCare, som har funnits i 
och förgyllt vår tillvaro under mera än 
10 års tid. Eller som Thim säger, med 
den sortens kompisar, behöver man 
inga ovänner!

”Fräie hyns gir goe ägg” 
(citat Gotlandsägg)

Jag blev dyngrauk på Gotland...

MidnigHt StaR RideR
CHRiSteR
YCC no. 248

Dyngrauk 2009
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Region MITT
Regionchef: Rolf ”Wilden” Andersson, 0653-103 36, 0705-25 30 81
E-post: xv1900@yccmitt.se

Kontaktpersoner i Region Mitt.

gävleborg
Delsbo:
Regionchef 
Rolf ”Wilden i Delsbo” Andersson. 
Tele: 0653-103 36
Mobil: 070-52 53 0 81
E-post: XV1900@yccmitt.se

Gävle:
Vice Regionchef
Erik Kernehed.
Tele: 026-19 61 93
Mobil: 070-731 12 22
E-post: erik@yccmitt.se

Söderhamn:
Lars Gunnar & Anika Törnell.
Tele: 0270-188 33
Mobil: 070-925 63 24
E-post: l.a@yccmitt.se

dalarna
Falun:
Ledamot styrelsen, Sekreterare.
Kontaktman
Bengt-Inge Henriksson.  
Tele: 023-24 5 41
Mobil: 070-356 46 49
E-postI bengt-inge@yccmitt.se

Oxberg:
Ledamot styrelse.
Kanslist & Kontaktman.
Kenneth ”Limpa” Lindberg.
Tele: 0250-18 304
Mobil: 070-277 59 09
Mobil. Kansli. 070-6 1997 98
E-post: kenneth.lindberg@yccmitt.se
E-post kansliet: kansliet@yccsweden.se

jämtland
Åre:
Ulf Adsten
Tele: 0647-32 2 56
Mobil: 070-311 11 20
E-post: ulf.adsten@hotmail.com

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

Pilgrimstad:
Lars Pettersson
Tele: 0693-31 31 7
Mobil: 070-366 95 04
E-post: Btitt-p@spray.se

Västernorrland
Sundsvall:
Dan Bryneholt.
Tele: 060-61 29 02
Mobil: 070-33 98 0 90
E-post: bryneholt@telia.com

Sundsvall:
Peter Kaarle.
Tele: 060-50 11 11
Mobil: 070-559 57 79
E-post: peter.kaarle@telia.com

Ja tänk vad tiden går, sommaren vad 
tog den vägen vi som hade tänkt göra 
så mycket, åka hoj besöka MC-träffar å 
mycket, mycket mera. 

Men tanken var ju god, fast det inte blev 
som man hade tänkt precis! En hel del mil 
har det blivit på hojen ändå fast inte resan 
ner till Tjeckien blev av som var planerad, 
den blev inställd på grund av hälsoskäl. 
Men skam till den som ger sig, Europa & 
Tjeckien finns kvar så det är bara att ta 
nya tag till nästa år.

YCC Internationella träff går ju av sta-
peln i Holland 2010 så den får vi planera 
för eller hur?

Men trots att sommaren bara försvann 
som en avlöning, så har det hänt en hel del 
i Region Mitt under säsongen 2009!

Här kommer jag med ett axplock på lite 
olika körningar och träffar som jag och 
många av våra medlemmar i Region Mitt 
har deltagit i.

Vår första Hoj tur gick till det årliga besö-
ket hos Handelsboden i Gävle den 16 maj. 
I år var vi ett 20 tal köpglada Bikers som 
åkte dit, vi intog också en god middag till-
sammans efter besöket på Handelsboden. 
Ett stort tack till Erik Kernehed som 
fixade denna trevliga dag i Gävle.

Den 17 maj började SMC Avrostningar i 
de fyra länen inom Region Mitt.

Där YCC bjuder samtliga medlemmar i 
Region Mitt på gratis utbildning i SMC:s 
regi, för att bli en bättre Mc-förare. Vi 
utnyttjar den tilldelade 50 kronan per 
medlem för att utbilda oss.

Tyvärr var det bara sju medlemmar som 
utnyttjade detta fina erbjudande 2009, 
men vi hoppas på bättre uppslutning 
nästa år! 

Den 21-24 maj var det den årliga Vårträffen 
på Karlborns Pensionat. Som ”Rondellen” 
och jag arrangerade, vi var cirka 90 per-
soner som besökte träffen. Som vanligt 
en kanon träff, med bra mat och trev-
ligt bemötande av värdparet Thomas & 
Carina, och alla verkade stor trivas.

Jag vill också passa på att tacka alla 

Sponsorer, ingen nämnd och ingen glömd. 
Som hjälpte oss att få till ett helt otroligt 
prisbord för våra lotterier.

Under träffen på Karlborn passade jag 
på att lägga det första Region mötet för 
året, där många av Regions medlemmar 
befann sig.

Under Region mötet valdes Erik Kernehed 
till Vice Regionchef i Region Mitt. 
Mötesprotokoll från mötet är lagt till YCC 
styrelses handlingar.

I slutet på maj var det ett gäng från vår 
Region som åkte ner till Tjeckien på 
ELBE Träffen. 

Jag hoppas att det är någon av dessa Ycc 
medlemmar som skriver och berättar lite 
hur de upplevde resan och träffen, i höst-
numret av Ycc tidningen 2009.

Den 30 maj var vi ett ganska stort gäng 
som deltog i den årliga MC-Dagen i 
Sundsvall, det kördes kortege från Timrå 
Ishall till Centrum i Sundsvall det var 
flera hundra hojar som deltog, kul att 
delta i denna häftiga tillställning.

Under juli månad hände det en hel del i vår 
Region, det var många medlemmar som 
deltog i de olika evenemangen. Ett gäng 
från Dalarna körde Siljan Runt, det var 
också ett gäng som körde Riddar Rundan 
i Sundsvall. Yamaha Road Show besökte 
vår Region på flera platser, Ljusdals-
Motor, Yamaha Center i Sundsvall, Ö-vik 
och Östersund. Det var en hel del med-
lemmar som besökte Showen.

I slutet av juli var vi ett gäng som körde 
Havern Runt arrangör Hog Vally MC start 
vid deras klubblokal i Överhogdal. Där 
körde vi en liten tripp på 45 mil i det 
härliga Härjedalen i ett strålande som-
marväder.

Själv besökte jag Region Norr MC-träff 
uppe i Flakasand i Kalix Älven 5 mil 
uppströms från Kalix. Det var en Blues 
& Rockfestival där uppe, vi var fem glada 
Ycc:are som besökte träffen i en storsla-
gen natur mitt ute i vildmarken.

Det är också många medlemmar som del-
tagit i de olika vecka & månads körningar 
runt om i vår Region.

Regionchefen har ordet
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Nu till årets stora 
händelse YCC:s Årsmöte 
på Gotland.

Först och främst vill jag tacka Region 
East, Klasse och hans medhjälpare för en 
helt otroligt genomfört arrangemang för 
Årsmötet 2009. Ett av de bästa under mina 
åtta år som medlem i Ycc, jag är helt överty-
gad om att jag inte är ensam som tycker så.

Dessutom är Gotland en helt otrolig Ö att 
åka hoj på, kanonfina vägar, många trevliga 
gamla fik och många kulturella platser att 
besöka.

Som Regionchef för Region mitt är jag otro-
ligt stolt över mina grabbar i det segrande 
laget i YCC:s Region tävling i Dragkamp.
Så nu har Region Mitt ytterligare en inteck-
ning i pokalen för Dragkampstävlingen.
Deltagarna i det vinnande laget var Erik 
Kernehed, Fred Lindén, Urban Berglund, 
Kjell Envall och Lasse Feldt.

Återigen ett stort tack grabbar för er hel-
hjärtade insats i tävlingen. 

Jag vill också passa på att tacka alla med-
lemmar i Region Mitt som besökte Årsmötet 
på Gotland. Det kan nämnas i samman-
hanget att mitt första Årsmöte som nybliven 
Regionchef för Region Mitt. Var det jag och 
ytterligare två medlemmar från vår Region 
som besökte Årsmöte i Degernäs 2003.

Vid årets Årsmöte på Gotland var vi över 20 
medlemmar från vår Region Mitt som var 
på plats, vilken otrolig utveckling det har 
blivet under resans gång.

Deltaträffen i Timrå 
den 31/7-2/8.

Där Region Mitt & Region Norr hade 
ansvaret för att uppföra en YCC - 
Camp. Vi var cirka 60 YCC medlemmar 
som deltog, Klubben tog storslam på 
Deltaträffen, vi fick två pokaler med oss 
hem från träffen. En pokal för största 
MC-klubb på träffen, och en för att YCC 
van Dragkampstävlingen.
Det kan tilläggas att Orkla MC från 
Norge var sexfaldiga mästare i 
Dragkampstävlingen på Deltaträffen. 
Men detta år fick normännen bada i den 
för dagen anordnade vattengropen som 
skilde de tävlande lagen åt under drag-
kampen.
Men som lite plåster på såren för nor-
männen så bjöd det vinnande laget, det 
förlorande Norska laget på lite förtäring. 
Vilken serverades i den nyligen vunna 
pokalen, det var uppskattat hoppas jag!

Under Deltaträffen passade jag på att 
kalla till ytterligare ett Region möte. Det 
blir det andra Regions mötet under 2009, 
även detta protokoll är lagd till YCC:s 
styrelses handlingar. Vi Regionchefer är 
ju skyldiga att hålla minst två Region 
möten per år vilket nu är avklarat för 
Region Mitt.

Ytterligare vill jag tacka alla medhjälpare 
i Region Mitt för ert stora arrangemang 
för att driva Yamaha Custom Club, och 
vår Region framåt. Vi var 121 medlemmar 
i Region Mitt i juli månad enligt ”Limpas” 
uträkning. Vilken ökning av medlemsan-
talet det blivit de senaste åren i vår region, 
tusen tack för allt detta arbete!

Vi var ett gäng från vår Region Mitt som 
åkte upp på Region Norr Höstträff den 
12-13 september. Platsen för träffen var 
en fiskecamp vid namn Jävrebordarna, en 
kanon fin plats ute vid havet cirka 5 mil norr 
om Skellefteå. Vi var cirka 20-25 glada Ycc 
medlemmar som deltog på träffen.

Tusen tack till ”Rondellen” och hans med-
hjälpare som fixade till denna trevliga träff, 
i glada vänners lag.

Nu mina vänner, lider denna säsong mot sitt 
slut, och får vi hoppas att hälsan står oss 
bi så att Hojsäsongen 2010 bli lika bra, och 
förhoppningsvis lite bättre!

Jag vill också passa på att önska alla 
Yamaha Custom Club:s Medlemmar en rik-
tigt härlig Höst, Vinter och En Riktigt God 
Jul & Gott Nytt År.

Tack för att jag får vara med i detta här-
liga GÄNG HaDe Gott så syns vi till Våren 

2010.

Vid Pennan, 
RegionCHeF YCC Region Mitt.
RolF ”Wilden i delSBo” 
andeRSSon.

Vad har hänt i år i mitt?

Avrostningen den 9/5 på Mittsverige banan. 
En mycket lärorik dag med många ”aha” 
upplevelser på både grus och asfalt. Tyvärr 
så var det i Sundsvall bara jag som deltog. Då 
det inte kostade oss något att delta tycker jag 
att det lite synd att inte fler kunde delta. Jag 
får hoppas att det blir fler nästa år.

22-24/5 Var det träff i Karlborn de som var 
där hade det visst mycket trevligt.
”Det var den fjärde vårträffen som vi har på 
Pensionatet i Karlborn, och som vanligt var 
alla mycket nöjda med träffen. Vi var cirka 90 
pers och det var 78 hojar på plats, så detta år 
var det rekord i deltagande. Vi frågade värd-
paret om de vill ha tillbaka om även nästa år, 
och det ville de gärna. 
Så nästa år blir det en ny Vårträff i 
Karlborn, samma helg det blir också ett litet 
jubileum 5 år med Vårträffen i Karlborn 
det måste firas lite extra.” Citerat av Rolf 
Andersson.

30/5 var det dags för den årliga motorcykelns 
dag i Sundsvall. Strålande väder och ca 800 
st motorcyklar som åkte i kortege ifrån Eons 
arena i Timrå in till Sundsvall och fyllde hela 
centrum med motorcyklar.

Nästa år är det visst jubileum för Motor-
cykelns dag då borde vi spräcka 1000 st, kolla 
på nätet när den blir av. Kanske vi i YCC-Mitt 
ska hitta på något under denna dag?
 
6/6 Var det Riddar-rundan som gick av sta-
peln i år igen. Sir Vival arrangerar denna tur 
varje år, alltid lika väl organiserat. Då var 
det inte lika varmt och skönt och inte lika 
många motorcyklar men det var nog ett 100 
tal, avslutningen var nere vid hamnen och 
Nationaldagsfirande.

27/6 Havern runt. 
En tur upp till Vemdalen och invigning av 
Hog Valley:s nya klubbstuga. Det blev en tur 
man sent ska glömma. Vacker natur och en 
klubbstuga som går till historien. Det blev 
ca 50 mil denna dag. Glädjande var att det 
var flertal YCC: are både ifrån vår region och 
andra regioner. Bilder ifrån denna tur finns 
på vår hemsida.
Sedan blev det semester med frun och en båt-
resa till Tallinn. Har ni inte varit i Tallinn så 
gör ett besök på sommaren med frun/gubben 
eller sambon eller med någon annan!

31/7-2/8
När så sedan Delta träffen skulle vara så 
åkte jag norrut till Piteå på bröllop så då fick 
hojen stå igen...

Men vad jag har förstått så gjorde YCC bra 
ifrån sig på denna träff. Min enda insats på 
denna träff var att ordna med lite matnyt-
tigheter och en grill. Nu har YCC-Mitt en 
egen klubbgrill som klubbmedlemmar kan få 
låna av mig.
Kan vara bra att veta till nästa stora fest i 
klubbens regi eller i egen regi.Även regnet 
gjorde sin insats på Deltaträffen...
Så många mil på mätare har det inte blivit 
för min del, det har varit mycket annat som 
har kommit i mellan. Jag får hoppas det blir 
bättre nästa år. Nu återstår inte så många 
dagar av säsongen utan nu väntar en lång 
väntan till våren.

Något som jag har gjort i år alla fall är att 
hålla kontakt med klubbkompisar via ett 
månadsbrev där jag har skrivit lite om allt 
möjligt. Jag hoppas detta har varit till någon 
glädje, tänkte fortsätta med detta under res-
ten av denna säsong.
Sedan får vi se om det blir fortsättning på 

detta.

dan BRYneHolt 
KontaKtMan i SUndSVall
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Nu sitter man här igen och våndas, hur 
ska jag få ihop någonting vettigt till tid-
ningen?
Som vanligt så har jag inte gjort som jag 
tänker varenda gång som det är dags, 
skriva lite noter när vi har varit på någon 
av våra aktiviteter, det skulle förenkla 
en hel del.
På vårkanten sålde vi hamburgare i Luleå 
och Umeå både för att få in en slant till 
kassan, och inte minst för att ragga nya 
medlemmar. Några nya blev det, men som 
vanligt är det svårt att få dem att hänga 
med på våra aktiviteter, gör vi rätta gre-
jer eller är det bara vi som tycker det.
Jag hoppas, som jag alltid har gjort att ni 
kommer med synpunkter och idéer, håll 
dem inte för er själva, jag lyssnar.
Vårträffen i Karlborn, som vanligt jät-
tegod mat och hög stämning. Deltagar 
rekord igen. Jag tror att nästan halva 
gänget var där redan på torsdag kväll det 
var full fart redan då, kul. Ska vi rymma 
fler till nästa år, som blir femårsjubileum 
måste det fixas ett stort partytält, och 
dessutom måste det bli fler som tältar. 
Blir vädret lika bra som i år är det nog 
inga problem.
På fredagen inväntade vi dem som inte 
hade kommit redan på torsdag sen blev 
det middag och lotteri, där det var så 

Region NORR
Regionchef: Tommie ”Rondellen” Nylund, 090-400 69, 0705-88 95 46
rondellen.ycc@spray.se

Kontaktpersoner NORR

Holmsund 

Bo-Erik Hansson

Mobil: 073 - 802 91 30

E-post: bo-erihansson@hotmail.com

Kalix 

Kjell Johansson

Mobil: 070 - 594 71 99

E-post: 166johansson@telia.com

Sandfors 

Håkan Holmgren

Tel: 0901 - 910 30

E-post: 

hakan.holmgren@mbox30.swipnet.se

Regionchefen har ordet

många vinster att lotta ut så jag tror alla 
vann någonting, när det var klart tog 
trubaduren vid, och alla danssugna fick 
svänga sina lurviga. Senare på kvällen 
tog trubaduren gitarren på ryggen och 
jammade nere vid grillbålet.
Lördag körde vi en guidad tur till Tällberg, 
snacka om att Sverige har smultronstäl-
len Tällberg är definitivt ett av de vack-
rare, sen for vi till en klubbgård inne i 
skogen en bit ifrån Insjön där dom hade 
bullat upp med hamburgare som intogs 
med god aptit.
När vi åkte därifrån blev det åt olika 
håll, jag tittade på kartan och drog iväg, 
i tron att jag skulle hitta. Men givetvis 
blev det fel så vi fick stanna efter en par 
mil och läsa in oss lite bättre på kartan, 
när vi kom tillbaka till Karlborn var de 
flesta redan där och satt och läskade sig i 
solen med någonting drickbart i handen. 
Kvällen förlöpte ungefär som på fredagen 
med tjo och tjim och så småningom god 
natt. 
Söndag, frukost sen spreds alla som 
agnar för vinden. Tack Carina och Tomas 
med personal för ytterligare en lyckad 
tillställning. Vi ses den 13/5 2010?   

En nyhet för i år blev blues och rockfes-
tivalen i Flakasand som ligger ungefär 
en mil utanför Morjärv mot Karungi vid 
Kalixälven, vi var bara fem yccare där, 
men hoppas på fler till nästa år. I mitt 
tycke absolut någonting att satsa på.

Deltaträffen Några av oss var där på tors-
dag för att sätta upp stabstältet och muta 
in tältområdet så att alla skulle rymmas, 
och inte minst montera upp våra pelar-
flaggor, det syns verkligen var vi håller 
hus. På tal om tält, jag hade lite bråttom 
när jag packade, glömde påsen med de 
där långa pinnarna som får tältet att stå 
upp. Men skam den som ger sig, kniven 
hade jag med mig. Det var bara att skrida 
till verket och tälja en massa pinnar av 
vidjor, det tog ett par timmar men tältet 
blev användbart, till allas förvåning. Jag 
kunde övernatta med vetskap att Eva 
skulle ta med sig de riktiga pinnarna på 
fredag när hon kommer.
Fredag, strålande sol och varmt nu var 
det bara att invänta tältpinnarna och 
förhoppningsvis en massa klubbkompi-
sar, och många blev det, någonstans mel-
lan 60-70 pers, ifrån Halmstad i söder 
till Kalix i norr. Arrangörerna ger ut en 
pokal till största klubb, Oppdal MC ifrån 
Norge brukar alltid vinna, men inte i år 
för nu vann YCC inte beroende på att de 
var färre utan på grund av att vi var fler 

i år (tvetydigt eller hur).
Lördag, sämre väder, vilken tur att vi 
hade stabstältet som skydd för de värsta 
skurarna.  Åke uppmanade oss ifjol att 
nog sjutton skulle vi väl kunna vara med i 
dragkampen om inte annat så för att visa 
att det finns en klubb som heter YCC, och 
nu var vi ju så många att vi borde ha fått 
ihop åtminstone två lag men min upp-
maning i fjol att vi skulle nog genomgå 
en helrenovering för att fixa alla onda 
delar i kroppen blev nog inte hörsammad, 
men ett lag fick vi ihop, och inte vilket 
lag som helst. I semifinalen drog vi ut 
Oppdal Mc som vunnit de senaste sex 
åren, (ja ni läste rätt samma Oppdal som 
jag nämnde tidigare) Och i finalen var det 
inget snack om var segern skulle gå, YCC 
så klart! Dom som var med i laget var, 
Lasse ankare, och frontman Erik, mellan 
dem radade Åke, Fred, och Urban upp sig. 
Efter det var det en mäkta stolt president 
som gick omkring med två pokaler. Nu 
jädrans anåda borde folk veta vad YCC 
är.

Gotland. Vilken ö, det är ju som om 
man skulle vara någonstans vid medel-
havet dit kommer vi förhoppningsvis fler 
gånger. På träffen var vi åtta stycken 
ifrån region Norr, ni som inte var där 
gick miste om en mycket bra anordnad 
träff. Vi blev bjudna på suverän mat, och 
underhållningen på torsdag kväll var 
bland det absolut bästa som klubben haft 
genom åren, helt makalöst! Tack Classe 
med stab.

Höstträffen, med hemligt mål. Vi ham-
nade i Jävrebodarna vid havet i en fis-
kecamp, precis på gränsen mellan Norr 
och Västerbotten, 22 pers, mysigt ställe, 
kanonväder, bra mat och boende.

Adventsträffen blir den 28 november på 
Ombergstugan i Holmsund

Skoterträffen blir den 5-7 var är inte 
bestämt ännu.
Mer info kommer på hemsidan om akti-
viteterna som inte har varit ännu. Håll 
koll.
 
       
Vi SeS, gaza lUgnt 
”Rondellen”
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Ledig dag mitt i veckan, slår upp mina 
gröna för att mötas av solens strålar 
och en klarblå himmel. Lite kaffe i 
kroppen, sedan snörs löpardojjorna på. 
Två varv runt spåret frisk, klar luft 
samt alla sprakande färger i skogen. 
Härligt flåsande och svettig in kastar 
jag mig in en låååång dusch. Kokar 
mer kaffe, breder en knäckemacka med 
leverpastej och skivar gurka över. Tar 
med mig fikat ut och sätter mig i 
en baden-baden med solen skinande 
och värmande nästan som en sommar-
dag…….livet är underbart!

Ett till exempel på detta var i helgen 
som var: Vår höstträff med hemligt 
resmål.

Vaknade tidigt på lördagsmorgonen, 
klart väder 8,5 grader varmt (ett par 
till långkalsonger sattes på) Åkte in till 
stan (Umeå) för uppsamling vid kajen, 
11 cyklar 14 personer och en liten blå 
”moppebil” (mammas lilla polo). Man 
skulle kunna tro vi är en annan mär-
kesklubb än vad vi är när vi har följe-
bil, men på denna resa var det nästan 
så att det behövdes kommer till detta 
eftersom. Vi åkte iväg norrut på små 
mysiga krokiga vägar, värmen lös med 
sin frånvaro på morgonen, lite små-
kalla händer och fötter men med lite 
värmande stopp så funkade det. Första 
och enda tankstopp blev i Burträsk, 
medan några tankade bensin tankade 
andra lite godis och annat gott. Hade 
sådan tur att min mc tankades upp när 
jag var inne på konsum och shoppade 
lite, men fick fixa dit tanklocket själv 
då de inte fick dit det? 

Rolf ”wilden i Delsbo” såg att Lasse 
Fält höll på att tappa sin tuta, så 
det blev till att skruva lite redan där 
(Missöde nr 1).

Vi fortsatte vår resa norrut, i ett allt 
varmare och soligare väder. Lite grus-
vägskörning blev det även detta år, men 
fin och rak grusväg trots detta tappade 
Torbjörn sin reg.skylt men den blev 
upplockad av Åke så den fick åka i väs-
kan resten av färden (missöde nr 2).

I Svanfors hämtade vi upp Marie och 
Håkan, sedan styrde vi kosan mot 
Fällfors efter denna väg råkar det fin-
nas en flygraka som vi tror att det är 
fri fart på……… så vissa av oss ändrade 
vinkeln på handleden en stund. 

I Fällfors på Pipens Bodega väntade 
Kjell och tre av klubbens låssmeder 
in oss. Efter välbehövligt kostintag 
äntrade vi sadlarna igen. Efter någon 
mil kände jag en doft av bensin, som 
bara blev värre och värre, tittade på 
tanklocket som inte satt som det skulle, 
jag vrider bara fast det i farten tänkte 
jag men det bara snurrade runt, och 
satt väldigt löst (missöde nr 3). I Jävre 
fick jag stopp på fadern för att fixa 
locket, trots våra tre låssmeder fick vi 
inte till det, då en skruv hade ramlat 
lös och förmodligen låg på botten av 
tanken, provisorisk lösning lyckades 
till slut av de tre, tackar igen för detta. 
Måste tömma tanken och se om jag 
får ut skruven, annars köpa en ny och 
sätta dit. 

Nu hade vi bra ca 6km kvar till resans 
mål: Jävrebodarnas fiskecamp där vi 
hade bokat 2 härbren (inredda) 1 liten 
stuga samt en lägenhet. Vi inkvarte-
rade oss efter angivna instruktioner 
från ”Rondellen” 

Den obligatoriska tipsrundan klara-
des av inte snabbt men med mycket 
glädje och glada tillrop (inga tävlings-
människor här inte). Några prövade 
fiskelyckan både i och utanför kas-
sarna men det gick trögt. Tur att man 
kunde köpa färsk rökt fisk, mycket 
gott. Dags för middag, vi traskade iväg 
mot museet/restaurangen där vi bjöds 
köttwok och regnbågswok tillagad över 
öppen eld serverad på takspån, mycket 
smidigt för diskaren. Under och efter 
middagen underhölls vi av Micke Ahl 
från Luleå en ”gammal” bekant. Några 
av oss gjorde vårt bästa för att sjunga/
yla med. Efter sedvanlig lottförsäljning 
och dragning av högvinster: gratis 
entré till adventsträffen samt kepsar, 
pennor mm gick vi ner mot våra boen-
den igen. Där tändes norrlands största 
brasa för att efter ca tre timmar grilla 
korv över glöden. (Någon har tidigare 
hintat om att vår klubb snart är en 
mat & fika klubb, men inte är det väl 
så  Limpa?)  Nu börjar vi droppa 
av mot respektive sängar efter trevligt 
samkväm. 

Morgonen efter möts vi åter av vår 
goda vän solen. Städning/packning och 
intag av frukost samt sägandes adjö 
börjar vi spridas åt alla olika håll 
och riktningar. Nu var det dags för 

missöde nr. 4 Göran från Boden hade 
fått punka på framhjulet, men med lån 
av pump drog han iväg tillsammans 
med Kjell från Kalix, hoppas det gick 
bra på hemvägen. Vi som var där kom-
mer säkert att komma ihåg denna träff 
för dess mysiga boende, miljön, det 
underbara vädret men framförallt alla 
goa människor från Söderhamn i söder 
till Kiruna i Norr rätt hyfsat område 
representerat.

Jag och fler med mig tyckte att det kän-
des lite märkligt med alla (skjutgalna?) 
gubbar och gummor som satt utmed 
vägarna med bössorna i högsta bered-
skap. Älgjakten var i full gång men det 
ska nog inte vara några problem med 
tanke på att man kan ju inte skjuta 
rätt över vägen när det kommer en hel 
hoper bikers eller...

Väl hemma i Holmsund igen på söndags 
eftermiddagen grep jag tag i fjärrkon-
trollen, lade mig till rätta i soffan och 
slöt ögonen en stund. Tack för denna 
gång.

Vid tangentBoRdet
eVa ”toM tanK” nYlUnd
noRR

Underbara höst
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Följande produkter säljs genom klubben till klubbmedlemmar och kan beställas
genom att skicka in kupongen eller via vår hemsida: www.yccsweden.com.
alla priser är inklusive moms. Postens avgifter tillkommer.

YCC’s Klubbsaker

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

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

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

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

Butiksinfo
Ett förtydligande:
Nr 1 i beställningslistan avser den gamla modellen med klubbmärke på ”hjärte”-sidan. 
Nr 2 är den nya t-shirten med lilla klubbmärket i halsgropen.

OBS! Pikétröja finns endast kvar i dam-modell även om bilden visar
herrmodell.

Namntagg/
Regiontagg 
Pris: 50:-/st

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

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

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

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

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

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

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

Pikétröja  
Egen design med blixt-
lås i halsen, kortärmad, 
svart med röda insydda 
linjer. Liten broderad 
klubblogga på vänster 
ärm. Finns i dam-mo-
dell (dammodellen är 
figursydd).
Storlekar: dam S, L, XL. 
Pris 95:-/st

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

25 x 35 cm    Pris: 75:-/st

Detta är ett
högermärke

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

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

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

Summa:

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

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

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

Ring, maila eller skicka in beställningen till ”Butiken”

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

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

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

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

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

  5 Fleecetröja, svart, M-XXL    295:-

  6 Klubbväst, mörkbrun, S-XXXL    895:-

  7 Keps, svart, one size    50:-

  8 Kepa, svart, one size    120:-

  9 Keps med röd rand, one size    95:-

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

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

11 Sissyväska, svart    750:-

12 Vimpel (25 x 35 cm)    75:-

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

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

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

16 Klubbpin    45:-

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

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

19 Hood-jacka, S-XXL    395:-

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

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

22 Buckle, Loggan som bältesspänne    175:-

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

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

25 Ryggmärke, 33x16 cm    150:-

25 Ryggmärke, 20x11 cm    75:-

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

27 Buff med klubblogga    130:-

27 Vinterbuff med fleece och klubblogga    190:-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Herrlinne  
med bred axel
Marinblå
Pris: 90:-/st



b Porto 
betalt

butiker i karlstad • gävle • göteborg •  linköping • stockholm

postorder: beställ via nätbutiken www.handelsboden.com, via 
e-post order@handelsboden.com eller via telefon 054-24 06 65 

FEM BUTIKER  
I SVERIGE 

SAMMA KVALITET
– LÄGRE PRIS WWW.HANDELSBODEN.COM

Karlstad 
Gjuterigatan 28 

054-24 06 65
Gävle 

S. Kungsgatan 59 
026-660 660

Göteborg (Mölndal) 
Ågatan 38 

031-67 47 80
Linköping 

Vigfastgatan 6 
013-329 29 60

Stockholm 
Västberga Allé 1 

08-645 50 68

VÄLKOMMEN IN  
I VåRA BUTIKER

REGNSTÄLL – helt eller tvådelat  
695 kr

Storlekar: S-XXXXL

kapELL  från 598 kr

DRY BaG  249 kr

BaSIC 
DRY

399 kr

MC-RYGGSÄCk  795 kr
DREaMER  

1495 kr

T2
1295 kr

T2 fLakE  1395 kr

HaRDY  1995 kr

RHINO 102  1195 kr

SCuLL  2395 kr

pHaNTOM NEON  2495 krSTORM  1895 kr SCaRaB  2295 kr

LEaH  1995 kr

SlutSpurt  
på rean

50%
på utgående 

modeller
Kolla in butiker och hemsida

Håll ut!  
Snart är hojsäsongen här igen ...

... och tills dess har vi bra grejer för regn och rusk också.

MC-kÄTTING 
495 kr

HÄNGLÅS 
395 kr

HOJLÅSET 
395 kr

Har du riktigt bra  
och godkända lås?

 

TaNGO  
1095 kr

RaIN  
1395 kr

STREET LION 
1895 kr

Avs. YAMAHA CUSTOM CLUB SwEDEN Sundetvägen, Oxberg, 792 94 Mora


