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Suppleant: Kenneth "Limpa" Lindberg
 Tel: 0250-183 04. Mobil. 0702-77 59 09
 limpa@yccsweden.se

Valberedning: Samordnare: Kent "Iceman" Jönsson
 Bo-Erik Hansson
 Arne Thelin
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Medlemsavgiften skall vara betald senast sista de-
cember. Avgiften är 250:- för enskild medlem och 450:- 
för familjekort på vårt pg.494 59 80-3 och glöm inte 
skriva medlemsnr eller namn på inbetalningen.

Hej alla YCCare!
Skåne/Blekinge: Robert Hansson
 Tel: 040-15 67 87. Mobil: 0705-623 020
 robert.hansson@yccsweden.se

Halland: Peter Ovik
 Tel: 035-409 16. Mobil: 0709-76 13 21
 peterovik@yccsweden.se

Småland: Kenth ”Virre” Lindkvist
 Tel: 0472-343 99. Mobil: 0702-41 04 89
 kent.lindkvist@yccsweden.se

West: Örjan Karlsson
 Tel: 031-57 11 55 Mobil: 0708-39 29 05  
 orjan.karlsson@yccsweden.se

East: Klas Panthell
 Tel: 08-777 52 11. Mobil: 0706-68 45 92
 wild.big@telia.com

Värmland/Örebro: Susanne ”Pocahontas” Wahlqvist
 Tel: 019-24 12 22. Mobil: 0707-49 99 94
 sussieycc@hotmail.com

Mitt: Rolf ”Wilden” Andersson
 Tel: 0653-103 36. Mobil: 0705-25 30 81
 wildenidelsbo@yccsweden.se

Norr: Tommie "Rondellen" Nylund
 Tel: 090-400 69. Mobil: 0705-88 95 46
 rondellen.ycc@spray.se

Sitter här och kollar på mitt medlemskort, tänk 
vad tiden rusar i väg. Jag minns fortfarande den 
dagen när jag satt på min ny inköpta 650 Dragstar 

på kajen i Umeå, solen sken och vi var ca 200 hojar som 
skulle vara med på torsdags körningen som en lokal 
veteranklubb alltid har arrangerat. 

Jag stod mycket långt bak i kön och kände mig ganska 
bortkommen, för min del så hade jag inte varit med på 
så många körningar, för körkortet var nytt och jag var 
fortfarande inte säker på att detta var min grej. För där 
hemma stod en husvagn och en äldre mahogny båt. Och 
satt jag i husvagnen, tänkte jag på hur kul det skulle ha 
varit med en tripp med båten eller hojen, satt jag i båten 
tänkte jag på hur det skulle det vara med en tur med 
hojen eller med husvagnen. 

Så nu satt där på kajen och funderade på hur jag skulle 
få min tid att räcka till för alla dessa sommar aktiviteter. 
Jag blev avbruten i mina tankar av en man som kom fram 
till mig och sade att du kör ju en Yamaha, du skall vara 
med i våran klubb, han gav mig en inbetalningsavi till en 
klubb som kallades för YCC?

Vad var detta? Jag hade aldrig hört talas om klubben 
tidigare, men kände att det var något som jag ville prova 
på. För jag har alltid varit en fan av Yamahas maskiner. 
Så hem och betala medlemsavgiften, strax efter så var 
första träffen i Delsbo. Oj så långt bort det kändes, men 
efter den träffen var jag fast. Vilken gemenskap och 
vilka vänner jag helt plösligt hade. Mina ca 250 mil om 
åren blev helt plötsligt ca 1000 mil om året, och jag äls-
kade varje mil. 

Efter denna upplevelse så fanns det bara ett att göra, 
sälj båten o husvagnen. Så tack Rondellen för att du gav 
mig denna inbjudan till klubben. Jag vet att många av 
er kanske har upplevt något liknande och står där lite 
frågande, om ni törs ta klivet och gå med i klubben. 

Jag lovar ni har inget att förlora, jag har aldrig känt en 
sådan gemenskap någonstans. Nu när jag tittar på mitt 
medlemskort så ser jag plötsligt att jag har varit med 
sedan 2001. Vart tog tiden vägen? Det bekräftar säkert 
ordspråket har man roligt går tiden fort.

Förra året blev det inte så många mil som det brukar bli, 
men jag ser det som att jag har till godo i sommar i ställe. 
Mina planer för sommaren är bland annat internatio-
nella i Holland + många fler träffar runt om i Sverige. 

En av höjdpunkterna här hemma är, års träffen i 
Degernäs. Där många av oss ”åldringar” har många och 
roliga minnen från, och ni som inte var med på den tiden 
har säker hört talas om vilket drag det var där. Så nu är 
det bara att plocka fram almanackan och börja pricka in 
vad sommaren har att erbjuda.  Vi är en klubb som växer 
både på hemmamark och utomlands, se våran hemsida.

Vi SeS ute på VägaRna.
åKe FängStRöm
pReSident YCC Sweden

Kansliet: Yamaha Custom Club Sweden
 Sundetvägen 14, Oxberg, 792 94 Mora
 Tel: 0706-19 97 98 
 kansli@yccsweden.se

Webmaster: Gunnar Borg
 Tel: 08-500 295 60
 Mobil: 0733-90 00 71
 E-post: gunnar.borg@yccsweden.se

YCC butiken: Stefan ”Wildestiffe” Nilsson,
 Tel: 0410-129 95, Mobil. 0706-66 17 55
 butiken@yamaha-custom-club.com

Från Kassören:
Vet att jag fick hård kritik från er för att jag inte var med på årsmötet på Gotland
förra året. att jag inte kunde komma beror på mitt arbete, har ett par kunder som
ska ha in sina kvartalsrapporter till börsen i slutet på augusti. Då kan ni kanske
förstå att det inte är så lätt för mig att komma. Risken är stor att det även blir

så till årets årsmöte men jag försöker göra allt för att kunna komma.

till årsmötet är det omval/nyval av kassör. 
här får ni mer än gärna fundera på någon ny som kan tänka sig ta denna uppgift.

har meddelat styrelsen och valberedningen att jag inte vill fortsätta.

Hälsningar Lena Thelin
Kansliet har fr.o.m. nu en ny mailadress : kansli@yccsweden.se
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den här berättelsen tar vid 
där ”mC-resan till whisky 
Skottland” slutade i num-
mer 2 2009.

Vi lämnade Skottland där vi varit på 
whiskyresa och körde söder ut till 
Penrith. Där mötte vi Klasse och Matti 
som kom från Immingham. Varför åka 
raka vägen ner till Southampton där 
Internationella träffen skulle hållas, 
när vi kunde åka omvägen över Wales? 
Vi tog därför ut en sydvästlig kurs och 
åkte till Lake District där vi fick köra 
på slingrande vägar uppe i bergen 
och möttes av vackra vyer med vidder 
och sjöar. Längsmed vägarna fanns 
otroligt vackra stengärdesgårdar. Vi 
stannade för natten i en liten turistig 
by, där vi fick rum på ett B&B som i 
slutet av 1800-talet varit fängelse och 
domstol. 

Nästa morgon rullade vi vidare och 
Klasse som körde först på den motor-

trafikled vi kommit upp på, bromsade 
in kraftigt. Han hade fått syn på ett 
gammalt lokstall dit vi svängde in för 
att titta på ånglok. När vi skulle åka 
därifrån och svänga ut i korsningen 
på motortrafikleden, tittade Matti åt 
fel håll eftersom han inte vant sig vid 
vänstertrafiken. Det kunde ha gått 
illa eftersom en bil kom i full fart från 
höger och fick tvärnita när Matti bör-
jade rulla ut i vägbanan.

När vi kom in i Liverpool kände 
Klasse sig lite osäker på vart vi skulle 
och Leena började vifta med armen 
(vilket hände ofta) och pekade. Leena 
körde om för att leda oss på rätt väg, 
men med skygglapparna på, för hon 
missade helt att trafikljusen visade rött 
när vi andra stannade.  Till slut kom vi 
dock fram i samlad trupp till hotellet.  
Matti som gillar Beatles ville ta en titt 
på Beatleskvarteren, men där var det 
ganska dött på förkvällen, så vi gick 
vidare till en annan del av staden. Vi 
hamnade på ett, som det såg ut, pen-
sionärs ställe. Snittåldern drogs ner 

betydligt när Klasse drog in oss andra 
som var lite skeptiska till att gå in. 
Inne på det här stället var det full fart 
med en karaoke som dragningskraft. 
Det var till och med lång kö av folk som 
ville upp och sjunga. Ölen kostade bara 
£1.39 för en pint. Helt otroligt billigt! 
Från lokalen såg vi hur en häst med 
ryttare gick förbi fönstret och strax 
efter kom en polisbil med blåljusen 
på. Nyfiket gick vi ut för att titta vad 
som hänt. Det var två beridna poliser 
som stod vid byggnaden bredvid plus 
polisbilen och det såg ut som de höll 
på att gripa ett fyllo. Stora polisinsat-
ser! Vi intog en 3 rätters middag på en 
italiensk restaurang. Innan vi lämnade 
restaurangen hade vi lärt bartendern 
hur man gör ”coffee shots”, som innan 
vår lilla instruktion var helt ovetande 
om att kaffe kunde drickas på det sät-
tet.

Senare på kvällen gick vi tillbaka 
till Beatleskvarteren och nu var det 
mer fart på pubarna. Två gubbar spe-
lade irländsk musik och det var allmänt 

glada miner på puben. Matti skulle 
beställa en 8:a Jäger men fick istället 
åtta glas uppradade framför sig. Det tog 
en stund innan han fick bartendern att 
förstå att han bara ville ha ett glas. Det 
slutade med att han fick en dubbel Jäger. 
Leena gick fram till musikerna och frå-
gade om de kunde spela ”Whisky in the 
jar”. Jo det skulle gå att ordna. ”Kan ni 
göra det som Metallica” sa Leena, och 
gubbarna tittade förvånat på henne. 
Men vi fick i alla fall låten spelad för 
oss. Senare frågade Klasse musikerna 
om de kunde spela ”Whisky in the Jar” 
igen som avslutning på kvällen. Klasse 
lovade att golvet då skulle fyllas av 
dansande folk. Musikerna sa ja och så 
blev det, fullfart på golvet. Svenskar, 
Engelsmän, Irländare och Malaysier 
skuttade runt på golvet framför bar-
disken. Det var en helt galen kväll som 
vi sent kommer att glömma. Efter det 
stängde vi baren och fick lämna stäl-
let. 

Det var en tung morgon och ingen 
av oss var kördugliga. Vi tog en pro-
menad på stan och tittade runt ett par 
timmar innan vi kunde åka vidare. 
Till slut kom vi i alla fall iväg och 
rullade efter några mil in i Wales. Vi 
åkte till LLANFA....... Ja vad nu byn 
heter? Namnet på byn är i alla fall värl-
dens längsta och betyder ”Den Heliga 
Marias kyrka i den vita hasselns dal 
nära Sankt Tysilio av den röda grot-
tans strida vattenvirvel”.

Färden fortsatte söder ut ner i Wales. 
Det tog inte lång tid innan viftandet 
hos Leena startade för att uppmärk-
samma Klasse på att vi var på fel väg. 
Eller rättare sagt viftandet var det 
ingen idé med längre eftersom Klasse 
inte tittade i backspeglarna. Det vi 
helt sonika gjorde var att stanna. Efter 
en stund märker Klasse att vi inte var 
med och kommer tillbaka. Vi var alla 

trötta och slitna och klockan började 
närma sig 6 på kvällen. Leena signale-
rade att vi skulle svänga av vid en by. 
Klasse kör först och svänger av, men 
saktar knappt ner på farten och ser 
inte det Leena ser, ett Biker hotell. Vi 
vände och svängde ner på gården till 
Biker Retreat där ett antal motorcyk-
lar stod uppradade. Värdparet kom ut 
till oss och vi hade tur att få de två 
sista rummen de hade lediga för nat-
ten. De andra som bodde här var elva 
engelska bikers som kommit hit för att 
stanna några dagar och köra runt på 
de walesiska småvägarna. Vi kan verk-
ligen rekommendera Biker Retreat som 
ligger nära en by som heter Dolgellau, 
bland höga berg, kurviga mc-vägar och 
små gulliga byar. Värdparet är själva 
motorcyklister och har fokuserat sig 
på att driva stället som Bed&Breakfast 
med olika typer av cykel och motorcy-
kel turer. 

Vädret var inget vidare idag så vid 
lunch fick vi för första gången under 
den här resan, ta på oss regnstället. 
När vi skulle åka ut från parkeringen 
där vi lunchat, trängde sig ett husvagn-
sekipage ut samtidigt som. Matti kom 
på efterkälken och försökte två gånger 
att köra om husvagnen. Vid båda till-
fällena började husvagnsekipaget att 
preja ut Matti. Idioter finns det gott 

om! Vid tredje försöket kom i alla fall 
Matti förbi.

När vi kom in i Swansea stannade 
Klasse vid en korsning. Något var fel 
med motorcykeln och han kunde inte 
köra vidare. Det var mycket djävul-
skap den här kvällen så Swansea har 
vi inga goda minnen ifrån. Det dröjde 
till midnatt innan vi fick tag på en 
bärgare som kunde komma och hämta 
Klasses hoj.

Dagen efter fortsatte vi tre, utan 
Klasse som skulle komma senare till 
Southampton. Utanför Salisbury stan-
nade vi vid Stonehenge. Matti hade 
inte varit där och vi hade inget emot 
att besöka denna märkliga plats igen. 
Vi gick ett varv runt Stonehenge och 
vid utgången mötte vi Stigu och några 
andra från YCC Finland. Stigu kände 
igen oss från förra årets internationella 
träff i Finland. Vi växlade några ord 
innan vi gick vidare till parkeringen. 

Internationella träffen i Southampton
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Där stod en kille vid en svenskregist-
rerad Wilde. Vi frågade om han och 
hans dotter var på väg till träffen, 
men då såg han ut som ett frågetecken 
och visste inte vad vi pratade om. De 
hade liksom oss varit på MC semester i 
Skottland. Han var inte medlem i YCC 
så vi försökte värva honom till klubben 
och han verkade intresserad, så kanske 
träffas vi igen. Kanske läser han nu 
denna text.

Vi hade inget tält med oss och därför 
hade vi bokat att bo på ett B&B som 
låg ett par kilometer från träffområdet 
i Southampton. Man kunde hyra upp-
ställda tält på träffområdet men den 
informationen hade vi inte fått, annars 
hade vi säkert bott där. Innan vi åkte 
till träffen stannade vi till vid en mack 
och tvättade av våra skitiga hojar. Vid 
incheckningen blev de lite ställda då de 
först trodde vi redan var inregistrerade 
eftersom vi kom utan packning. Efter 
att förklarat läget fick vi en välkomst 
shot och en påse med smått och gott.

Efter att Klasses motorcykel läm-
nats på verkstad i Southampton anslöt 
han sig till oss. För att muntra upp 
Klasse hade vi beställt taxi som tog oss 
till en krog där vi fick en god måltid. 
Då vi något överförfriskade återvände 
till träffområdet hade många fler män-
niskor kommit dit. Det spelades musik 

och det var trevligt att träffa många 
gamla bekanta, som Joy & Dave, Sally 
& Kevin, och många fler av dem som vi 
träffade förra året i Finland.

En av träffdagarna åkte vi med på 
ride out som skulle bli en tur på 45 
miles med stopp vid Fort Nelson. Cirka 
40 bikers rullade ut från campen och 
begav sig ut på de engelska småvä-
garna. Engelsmännen hade ordnat så 
några med gula västar åkte före och 
stoppade trafiken vid vägkorsningar 
så vi kunde hålla vår kortege intakt. Vi 
fick åka in via en port till Fort Nelson 
vilket normalt inte fordon får göra. De 
ordinarie parkeringarna ligger utanför 
fortet. Vi fikade och gick en runda och 
tittade på fortet och museet. Innan vi 
åkte vidare sköt de två saluter med en 
kanon inne på borggården.

Tillbaka på B&B för att lämna 
skinnkläderna och lite slappande. Vi 
satt alla fyra på rummet med en öl i 
handen när det började bulta på dör-
ren. Något snopna blev vi då dörren 
öppnades och skånegänget Robban, 
Kenneth med fru stod där. Hur visste 
de att vi bodde här? Mer snopna blev 
vi när Kenneth berättade att hans fru 
hyrde rummet bredvid oss. Robban och 
Kenneth (riktiga bikers) tältade ute på 
campen.

Sen eftermiddag åkte vi ut till cam-
pen. Träffområdet låg på ett sportfällt 
med fler rugby och cricketplaner, så det 
fanns gott om plast att röra sig på. Till 
vänster om entrén var campingområdet 
och till höger fanns försäljningstält 
och det stora partytältet som döpts till 
Aladdins Cave. Motorcyklarna ställdes 
upp längst bort på området. Klubbhuset 
som låg i anslutning till sportfältet 
hade en pub som hölls öppen för oss. 

Bosses motorcykel Raider 1900, är 
en ovanlig modell eftersom den inte 
säljs i Europa. I England är Raider inte 
lika ovanliga eftersom det finns ett 
företag som tagit hem 12 Raider från 
USA och 5 av dessa fanns på campen. 
Två röda, en svart och en blå. Vi gick 
runt och tittade på alla motorcyklar 
och blev inspirerade av många detaljer 
och snilleidéer. Alla som ställt upp sina 
motorcyklar på campen deltog också i 
olika tävlingar så om exempelvis snyg-
gast hoj. En av dessa hojar som vann 
var svensk och fick pris som snyg-
gaste ”Over Sea” motorcykel, det var 
Robbans hoj. Grattis Robban.

Inne i partytältet förhöjdes stäm-
ningen av fem dansande magdansöser. 
En av dessa kom och drog med sig 
Klasse som fick gunga med i magdan-
sen. En kille gick runt i partytältet 
med en skylt på magen med boksta-
ven ”L”. (Learning = Övningskörning) 
Leena frågade varför han hade ett L 
på magen. Det visade sig att han skulle 
gifta sig i morgon och utsattes nu för 
ett spex.

Klasse hade en present med sig till 
engelsmannen Dave. Dave gjorde en 
bejublat skidframträdande på stranden 
i Finland 2008 och nu delade Klasse ut 
en vintermössa till Dave så han skulle 
hålla sig varm vid framtida skidtu-
rer. Vi träffade också engelsmännen 
Nigel och Big Al som vi blev vänner 
med på förra årets träff i Finland.  
En ny bekantskap fick vi med den 
udda men roliga Repa från Finland. I 
början av kvällen var det lite svårt att 
prata med honom eftersom han bara 
pratade finska och han hävdade att 
han inte kunde några andra språk. Men 
efter att druckit några öl började han 
prata lite knacklig engelska. Kul nu 
kunde vi enklare göra oss förstådda. 
Något snopna blev vi sent på kvällen 
när Repa började bli lite på lyset, då 
pratade han både finska, engelska och 
svenska. Han som bara kunde finska! 
Partystämningen var på topp och det 
var full fart i tältet. Plötsligt vid 23.00 

stängdes musiken av. Vi som kände att 
alla var på G, men nu stannade det 
av. Vi fick senare höra att det var en 
avlägsen granne som klagat och fått 
till att musiken måste stängas av. Trist 
men sant.

Dagen ägnades till större delen åt 
att åka runt till MC affärer för att 
försöka få tag på den hjälm Leena 
tidigare sett i en affär i Swansea, men 
som bara funnits i en storlek. Vi hittade 
affärer som sålde hjälmar av märket 
Shark men inte den modell och färg 
som Leena var intresserad av. Med taxi 
tog vi oss till Oxford street, där flera 
restauranger ligger på rad, och åt lunch 
och klämde några öl.

Kvällens party kändes ganska så 
avslaget. Många tog det lugnt eftersom 
de skulle köra nästa dag. Ett coverband 
fick i alla fall många att komma in i det 
halvtomma partytältet och de spelade 
bra och välkända rocklåtar. Men när 
bandet spelat klart kändes det som alla 
väntade på något som aldrig inträffade. 
Det sades att vi var ca 700 personer 
på träffen och av dessa var cirka 20 
svenskar. Låter kanske konstigt men 
kvällen kändes så pass avslagen, och 
det kändes inte bättre av att det dugg-
regnade, så vi bestämde oss tidigt för 
att åka till B&B och istället avsluta 
kvällen där.

Idag inleds hemfärden.  Vi skjutsade 
Klasse till tåget mot London och vi 
åkte för att hämta våra motorcyklar 
på campen. Där sökte vi upp de andra 
svenskarna för att kolla hur de skulle 
köra till Harwich. De skulle åka i en 
ganska stor grupp och då bestämde vi 
oss för att åka ensamma, eftersom det 
kan ta längre tid att åka i stor grupp.

Vi valde att åka en mindre väg 
istället för att ta den motorväg som 
gick direkt till London. Det innebar 
att vi åkte igenom en del gulliga byar. 
Tanken var att åka runt London på 

sydöstra sidan. Vid ett ställe var vi 
tvungna att stanna för att titta på kar-
tan. Det var på en restaurangparkering 
i en liten by, och vi valde att stanna 
där och äta lunch. De hade en mysig 
uteservering och stora parasoll att sitta 
i skydd för den varma och bländande 
solen. Det var en lite finare restaurang 
så vi valde en 2 rätters söndags meny. 
Då kyparen skulle duka fram bestick 
och glas, lade han även linneservetter i 
våra knän. Vi hade skinnbyxor på oss! 
Det var trevligt och vi fick ännu en 
kulinarisk upplevelse.

Vi kom i god tid till Harwich och 
incheckningen hade inte öppnat så vi 
tog en fika vid kaj kaféet. Solen sken 
och det var varmt med skinnbyxor. På 
båten åt vi av buffen tillsammans med 
de andra svenskarna och skulle sen 
bara ta en sista i baren innan vi skulle 
lägga oss. Trubaduren i baren var där 
och sjöng. Leena började fråga om låtar 
och han verkade uttråkad, men frågade 
om Leena ville sjunga med. Nja, men 
Leena gick upp. Trubaduren sken upp 
och de sjöng en låt tillsammans. Sen 
stängde baren och trubaduren fick inte 
spela mer.

Klockan 13.00 kom vi fram till 
Esbjerg. Leena tog täten med Bosse och 
Matti efter. Eftersom vi ringt och bokat 
sovplats på Farmen i Svalöv, valde vi 
att köra motorväg hela vägen för att 
hinna fram till middagen. Då vi kört 
några mil kom vi ikapp skånegänget, 
Robert, Kenneth och Kenny med fru, 
som hade startat strax före oss från 
Esbjerg. Vi skulle åt samma håll så vi 
slog följe till Sverige.

När vi åkt över Öresundsbron, stan-
nade vi efter betalstationen. Robert 
som jobbar på Öresundsbrons trafikö-
vervakningscentral släppte in oss för 
en guidad tur genom övervakningssys-
temen. På en av skärmarna såg vi en 
bil med husvagn som stannat på bron 
och vi kunde via kamerorna följa hur 
de fick hjälp. Robert visade hur han 
kunde styra en av vägkamerorna på 
den danska sidan och zoomade in en 
McDonalds. Riktigt kul att se hur det 
hela fungerade.

Vi sa tack och hej till alla utom 
Kenneth som slog följde med oss mot 
Farmen. Han tyckte att den väg vi 
tänkt åka till Farmen var en lång 
omväg och därför följde han med och 
guidade oss till en närmare väg. Ann 
och värmlänningarna Tina och Steffe 
tog emot oss på Farmen. Vi parkerade 
cyklarna i ladan, blev visade våra rum 
och åt sedan middag tillsammans. De 
hade gjort en värmande gryta som 
smakade riktigt gott. 

Nu har vi kommit hem till 
Stockholm igen och planerar nästa 
resa till Internationella träffen som 
2010 arrangeras i Holland. Om vi inte 
ses tidigare så ses vi kanske där.

BoSSe oCH Leena engStRöm 
YCC eaSt
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YCC:s riksträff började på 
torsdag och vi valde att 
ta båten över till gotland 
på onsdagen. Vi körde ner 
på morgonen och mötte 
ingemar, Christer och 
trazie i nynäshamn. även 
flera från region east och 
mitt skulle med på båten. 
Båtresan till Visby tog 3,5 
timmar, sen var det bara 10 
minuters körning fram till 
Kneippbyn där vi checkade 
in på hotellet. andra hade 
valt att bo i campingvagnar, 
stugor, B&B eller tält.

Vi gick ner till campingvagnarna 
och hörde hur någon ropade på oss. Det 
var Tina, Jarle, Eva och Bengt. Vi satte 
oss på deras veranda och tog en varsin 
öl och pratade en stund. De skulle in 
till Visby för att äta middag liksom vi, 
men vi skulle först vänta på Kent och 
Gun som vi trodde ville följa med.

Lite längre bort träffade vi Hövding 
Åke, Ann-Charlotte, herr och fru Panda 
och Limpa, där nästa öl intogs. När vi 
satt där, såg vi att Kent och Gun kom 
tillbaka från en Mc tur. Vi gick till 
deras campingvagn och kollade läget. 
De hade bestämt att laga egen mat men 
ändrade sig när vi föreslog restaurang 
i Visby. Vi satte oss på deras veranda 
så de skulle hinna varva ner innan vi 
åkte in till Visby. Då kom även Klasse 
och Eva upp till oss. Klasse hade Jäger 
med sig som vi skålade med. Våfflan 
och Blacka kom även upp. Kent häm-
tade whisky och nu började kvällen på 
allvar.

Den sista bussen som gick mellan 
Kneippbyn och Visby avgick klockan 
18.15 och den tog vi. På restaurang 

Bolaget åt vi gott och blev mätta och 
belåtna, trots att de försökte blåsa oss 
på vinet. Leena hade beställt ett glas 
vin men de ville till en början ha betalt 
för en hel flaska. Som efterrätt gick vi 
till Trädgård för att dricka en varsin 
Irish Coffee.

Vid frukosten fick vi veta att någon 
idiot sparkat omkull Sunes motorcy-
kel. Det fanns ett stort fotavtryck på 
sadeln, men dessbättre inga skador. Vi 
kände oss lite oroliga för detta efter-
som vi också parkerade i samma områ-
de som Sune vid hotellet med våra 
motorcyklar.

Vi skulle idag åka på en tur till 
Fårö, men Erik och Anneli fick avboka 
eftersom Erik blåste rött i alkomäta-
ren. Vi åkte med Kent och Gun norrut 
längsmed kustvägen där vårt första 
stopp blev villa Muramaris. Muramaris 
är känt för oss från Mari Jungsteds 
böcker och det var här Dardel målade 
”Den döende dandyn”. Efter det stop-
pet fortsatte vi kustvägen norrut, förbi 
Stenkyrka, Kappelshamn, Lärbro. 
Sedan vidare till Fårösund och fär-

jan över till Fårö. Målet var en lunch 
på Kutens bensin. Det är en crepe-
ria/galeteria och har fantastiskt goda 
lunch pannkakor. Även om detta ställe 
skriver Mari Jungstedt i sin senaste 
bok. Det kan inte undgå någon nu att 
vi brukar läsa Mari Jungsteds böcker 
som utspelar sig just på Gotland. På 
Kuten finns enormt mycket att se av 
gamla skyltar, bilar, reservdelar mm. 
Dessvärre är många av sakerna inte 
välbevarade utan mycket var rostigt 
och såg väldigt risigt ut.

Vägen mot raukområdet lockade 
så vi åkte de 7 kilometrarna ut till 
Langhammars. Där satte vi oss i solen 
på ett varsitt stenflak och njöt av vär-
men. Vi körde mot färjan och fort-
satte förbi Rute kyrka. Efter ett par km 
svängde vi av till Rute Stenugnsbageri 
där de har fantastiska bullar och bröd. 
Dessutom vet de hur en Caffe Latte ska 
serveras. Mums! Nu vände vi tillbaka 
mot Kneippbyn med ett kort stopp vid 
Tingstäde för att kolla om några av de 
pålar från Tingstädefortet syntes. Men 
de gjorde de inte, de syns tydligen bara 
från luften. Kent erbjöd att vi kunde 
ställa våra motorcyklar vid deras cam-
pingvagn eftersom vi var oroliga för 
att parkera utanför hotellet med tanke 
på vad som hänt Sunes motorcykel. Vi 
tackade ja till det.

På kvällen var det middag och fest 
i Rotundan där YCC hade hyrt hela 
lokalen. Fördrinkar intogs ute på den 
stora verandan som vätte ut mot havet. 
Då vi tog plats inne i matsalen fram-
för scenen, gick Klasse upp och häl-
sade alla välkomna. Ett tjejgäng klev 
upp på scenen och körde en liknande 
”Wallmans show” med olika teman 
så som svensk pop, Elvis, Abba, Rock. 
Alla i YCC gänget var med på noterna 

och det blev en party stämning utö-
ver det vanliga. Som avslutning klev 
Klasse upp på scenen utklädd till rock-
are och dansade runt med tjejerna. 
Avslutningslåten var AC/DC:s ”You 
Shook Me All Night Long”, kan det bli 
bättre!?

För att få se lite mer av Gotland, 
hade Ingemar och Christer ordnat en 
tipsrunda. Vi åkte iväg med Gun, Kent 
och Lennart. Första stoppet var vid 
Lojsta slott, konstigt eftersom det såg 
mer ut som en jättebyggnad med hötak. 
Vi åkte vidare till Katthammarsvik där 
vi åt lunch och köpte med rökt fisk till 
Leena eftersom hon inte äter lamm som 
skulle serveras till middag. Sen gjorde 
vi vårt bästa för att lösa de sista kluriga 
frågorna.

Tillbaka i Kneippbyn ställde många 
upp sina motorcyklar på den stora 
ängen. Där blev det utställning och 
man kunde rösta på vilken man tyckte 
var finast. En dragkamp anordnades 
mellan de 8 regioner som fanns repre-
senterade. Eftersom smålandsregionen 
endast hade tre medlemmar fick de 

Riksträffen på Gotland

ragga folk utanför gruppen. De fick 
tag på en tysk turist som ställde upp 
och han hämtade rediga stövlar och 
arbetshandskar. Tyvärr för Småland 
hjälpte inte det eftersom Småland blev 
utslagna vid första tävlingsförsöket. 
Region East gick till final mot region 
Mitt. Finalen vann region Mitt som fick 
en back öl i pris och den delades bro-
derligt mellan finaldeltagarna. Som 
avslutning efter tävlingen ställde alla 
träffdeltagare upp för gruppfotogra-
fering bland motorcyklarna. Martin 
fotade och bilden publicerades som 
omslagsbild till YCC tidningen num-
mer 2 2009.

Nere vid stranden serverades mid-
dag, helstekt lamm. Leena tycker inte 
om lamm men bad ändå om en smak-
bit. Hon smakade och tyckte det var 
jätte gott och bad kocken om mer. Han 
sträckte på sig och serverade stolt av 
det helstekta lammet. Det var en helt 
underbar kväll med blå himmel där vi 
fick se en riktigt fin solnedgång. Efter 
middagen ställde sig en trubadur på 
scenen och brände av några trallvän-
liga allsångslåtar. Partystämningen 
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var på G och vi tror inte någon hade 
tråkigt.

Dags för prisutdelning. Peoples choi-
ce om den snyggaste motorcykeln vanns 
av Rondellen. Tipsrundan vanns av 
team BandL. Ja det var undertecknad 
som vann! Men vi blev hånade för att 
vi missade frågan om jäsning av öl. Vi 
som gjort oss kända att kunna en del 
om whisky och andra alkoholhaltiga 
drycker. Trubaduren fortsatte med sin 
repertoar och fick upp allt fler på dans-
golvet. Flera andra campinggäster stod 
uppe på berget och tittade nyfiket ner 
på vår fest vid stranden och diggade till 
trubadurens musik.

Efterfesten hölls vid campingvagn 
nummer 1 som var kanslivagn och där 
ett partytält också fanns uppställt. 
Lasse som var på G ställde sig på bor-
den och dansade. Strax efter kom vak-
ten och tyckte vi var lite högljudda. Vi 
som hade så kul. Ytterligare en stund 
senare kom vakten tillbaka och bad oss 
ytterligare en gång att dämpa oss. Då 
kände vi att det var dags att avrunda 
kvällen och gick och lade oss.

En cykeltävling skulle just till att 
starta utanför huset där vi åt vår 
frukost. Bland cyklisterna såg vi 
Waxholmsbon Börje Salming som var 
en av deltagarna. Efter frukosten sam-
lades vi till YCC årsmöte. Det klarades 

av på ganska precis två timmar. Efter 
mötet körde vi upp till ett ställe som 
heter 56:ans café och ligger ca 1 mil 
norr om Visby. Där har de fullt av 
nostalgiskyltar, burkar, modeller m.m. 
från 50-talet. De sålde stora räksmör-
gåsar med kaffe för 45 kr! De kostar 
dubbla så mycket hemma i Stockholm. 
När Kent gick in för att lämna brick-
orna med glas och tallrikar, hörs ett 
skrammel från dörren. Kent hade slagit 
en saltomortal och strött bestick m.m. 

över golvet. Han klarade fallet bra och 
även glasen höll.

Vi körde vidare och hamnade på 
en smal krokig väg och allt kändes 
bra. Plötsligt slår vi upp ögonen stir-
rande och på helspänn. På den smala 
vägen kommer en flock kor springande 
rakt mot oss. Vi bromsade och lyckades 
stanna en 10 meter från korna som då 
svängde av och sprang ut på en åker. 
Vi har då aldrig sett kor som verkat se 

så busiga och glada ut då de skuttande 
sprang ut på åkern. Det kan tänkas att 
en bonde i närheten skulle få några 
extra oplanerade timmars kvällsjobb 
med att leta efter korna. I Slite stan-
nade vi till vid kalkbrottet där det 
finns en utsiktsplats. Det var en ganska 
maffig vy därifrån. Vi hade pratat om 
att kika på lammfällar, men hade inte 
hittat något ställe, varken under gårda-
gen eller idag. Vi hade beslutat att köra 
småvägar söderut från Slite, tvärsa 
ön och sedan mot Visby. Efter en kort 
vatten och glass paus, körde vi förbi 
en plats där det kunde finnas försälj-
ning av lammfällar. Eftersom killarna 
passade på att vattna skogen, valde 
Gun och Leena att svänga in på lamm 
stället. Det var en stor bondgård med 
Lamm & Bi produkter. Vi gick därifrån 
med en stor härlig fäll av en tacka.

Förmiddagen ägnades åt att packa 
och plocka ner YCC flaggor, banderol-
ler m.m. Flera av träffdeltagarna hade 
redan åkt, men många skulle liksom vi 
åka med de färjor som avgår från Visby 
vid fem tiden. Det gjorde att vi hade 
några timmar till på oss att köra runt 
med motorcyklarna. Vi åkte söder ut 
till Sandhamn söder om Klintehamn. 
Vi körde på en liten väg som följde kust-
linjen och där stötte vi på en liten fis-
keby. Små pittoreska fiskebodar med en 
fin vy över stora och lilla Karlsö. Nere 
vid Nisseviken som även det ligger vid 
havet, stannade vi för lunch. Det blåste 

ordentligt men var inte speciellt kallt. 
Förvånande nog serverades det fantas-
tisk god mat, även om stället inte såg 
så mycket ut för världen. Kent och Gun 
skulle stanna till tisdag och de valde att 
fortsätta söder ut till Hoburggubben. 
Vi och Klasse sa hej till dem och vände 
tillbaka norr ut via småvägar som 
slingrade sig en bit inåt land.

Vi kom ner till färjan 50 minuter 
innan avgång. Fick efter biljettluck-
orna köra förbi alla bilar och raka 
vägen in på båten. Personalen varnade 
oss för att det kunde gunga en hel del 

idag och att vi skulle surra fast motor-
cyklarna ordentligt. Men båtresan till 
Nynäshamn var lugn, bortsätt från det 
fotbollslag med smågrabbar som sprang 
omkring, och de var kanske inte helt 
tysta. Men Bosse hade stort överseende, 
för det var ett av AIK:s pojklag.

BoSSe & Leena engStRöm 
YCC eaSt
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En rEsEbErättElsE.

Fredagen den 14 augusti var vi ett 
gäng förväntansfulla YCC:are som sam-
lades på Kastrup. Nu äntligen efter två 
års väntan skulle det äntligen bli av. 
Resan vi så länge hade gått och längtat 
efter. Robban, Kenny, Lennart, Ann-
Britt, Lasse, Irene och Sunkan klev på 
planet från Kastrup för vidare färd till 
Gardemoen i Oslo. Där dök sen även 
Jerra upp lite senare på natten. Klockan 
03:30 dök så den norska guiden upp med 
våra biljetter. Som en skolklass stod vi 
runt vår guide och lyssnade medan han 
ropade upp våra namn och vi fick våra 
biljetter och tröjor som vi hade beställt. 
Iväg till incheckning och då började 
vår oro. Incheckning till Air France var 
ett antal automater som vi själv skulle 
checka in på. Där stod vi och knappade 
in alla våra uppgifter och så hände ing-
enting. Bort till disken där personalen 
satt och dom skickade oss bara tillbaka. 
Efter ett par turer fram och tillbaka 

insåg personalen att där var bara 2 av 
6 automater som fungerade. Så efter en 
lång väntan vid automaterna så kom 
vi då till slut genom incheckning och 
säkerhetskontroller. Klockan är snart 
5 på morgonen och det är nog dags för 
lite frukost. Letar upp ett litet fik på 
Gardemoen och trodde jag skulle bli 
rånad. Kaffe, en fralla och en flaska 
juice kostade nära 100 norska kronor. 
Ombordstigning på planet och iväg till 
Frankrike vi for. Lite drygt en timmes 
väntan i frankrike och sen bar det av 
till USA.

Dag 1 ChiCago

Den 15 aug landade vi i Chicago. 
Och insåg att ALLT är större i USA. 
Landade på en av deras största flyg-
platser och det vill inte säga lite. Stiger 
av planet och kommer fram till första 
kön. Kontroll av din identitet. Vad heter 
du varför är du här och hur kom du hit? 

Hallå jag steg just av det där planet 
dummer. Jag ska köra motorcykel häri-
från till LA! Nu undrar hon vem som 
är dum. Man kör inte motorcykel från 
Chicago till LA får jag höra. Men ok 
jag fick min stämpel och fick gå vidare 
till nästa kö. Hämta väskor och ut för 
att vänta på bussen som ska ta oss till 
hotellet. Hahaha nä ny kö och kontroll 
så du inte har något med dig som ska 
förtullas. Men det har jag väl skrivit på 
lappen kan du inte läsa den?  När man 
sen steg ut om dörren kom nästa över-
raskning. Som Peanut skulle uttryckt 
sig ”Hot as hell” över 30 grader varmt i 
Chicago och där ska det vara kallt sägs 
det. In i bussen och iväg till hotellet. 
Rumsfördelning och snabbt ner i baren 
för en öl och lite mat.

Dag 2

En tur på byn, vindarnas by. Det 
blåser alltid i Chicago. Dagen börjar 

med en busstur till centrum och besök 
i SEARS Tower. Syn att det var disigt 
för det var inte så bra sikt som man 
hade önskat. Gångturen genom byn 
ner till Navy Pier gick via den första 
av många Harley Davidson butiker. Väl 
nere på Navy Pier så intog vi lunch och 
fick en uppvisning av US Air Force som 
jag inte trodde var möjlig. Ett helt gäng 
flygplan flög kors och tvärs över piren 
och det på så låg höjd att man nästan 
skulle kunna tro att man kunde klappa 
dom på buken. Och efter 9/11 trodde 
jag inte dom fick flyga på det sättet. In 
mellan skyskraporna som om dom vore 
några slalomkäppar på Åreskutan. En 
rundtur på kanalerna stod sedan på 
programmet. Tack för att där är två 
plan på rundtursbåtarna. Ett åskovä-
der drog in på några minuter och allt 
var lika blött uppe på båten som vattnet 
under den. Men vi fick se stora delar av 
Chicago från vattnet och det är en upp-
levelse vill jag lova. Där fanns en massa 
konstiga byggnader och en och annan 
bro. Som brovaktare så kunde man inte 
låta bli att lägga märke till bristen på 
underhåll. Fast det är tydligen billigare 
att låta bli och underhåll och låta saker 
och ting förfalla och till och med falla 
av sig själv. Det var tydligen till och 
med billigare att låta sakerna själv rasa 
än att riva. 

Dag 3

Denna dag fick vi mer eller mindre 
disponera själv. Vi började med att 
åka till en Harley Davidson butik och 
försåg oss med lite saker som vi skulle 

behöva till morgon dagen. För min del 
blev det en hjälm, jacka och handskar. 
Sen åkte vi ner till ett köpcentrum och 
spenderade merparten av dagen i buti-
ker som Wallmart, Sears och allt vad 
dom nu heter där över. Vi åkte sedan 
ner till Milenium Park. Där fanns en 
stor utställning och en massa annat att 
titta på.

Kvällen avslutades på Kingstone 
Mines. Ett litet blues ställe med två sce-
ner. När vi kom var det jam night fram 
till kl 21. Ett helt gäng med blandade 
musiker gick upp på scenen i en strid 
ström. Och hela stället gungade vill jag 
lova. Och det berodde inte på att man 
fick 5 öl för 15 dollar utan för musiken 
var mycket bra. Och mat skulle man 
ju ha. Kollade runt på dom andra bor-
den och såg att folk satt och åt något 
som såg ut som revben. Sagt och gjort. 
Kallade till mig en servitris och skulle 
beställa. Nänä hon tog bara dricka. 
Skulle jag ha något att äta fick jag själv 
gå och beställa det. In i en gång som 
gick bak i lokalen. Där bak fanns en lite 
lucka i en vägg. Innanför den stod en 
ensam kock. Han tog beställningar til-
laga och skickade ut mat av bara farten. 
Max 15 min väntetid och det var bara 
så underbar mat.

Dag 4. ChiCago-springfiElD illinois

Dags att hämta våra motorcyk-
lar. Upp tidig och packa sen i väg 
till Eagle Rider för att hämta ut våra 
motorcyklar. Vi kom dit en stund innan 
där skulle öppna och där stod massor 
med hojar utanför. Nu var det dags 

att få papperna på våra hojar och en 
genomgång av hur en Harley fungerar. 
Den har tydligen fler finesser än en 
Yamaha. Om inte annat fick vi reda 
på att man skulle kolla oljan varje dig 
innan man körde. Den hade tydligen 
en ful ovana att försvinna. Men det är 
väl det där med att dom måste markera 
revir. Skarpa armbådar och fram för 
att få min hoj. Då finns det inga upp-
gifter på mig. Mitt namn och sånt hade 
dom men ingen bokning av hoj och 
försäkringen dom hade dragit dagen 
innan hade dom fört tillbaka igen. Så 
det blev till att vänta till sista man och 
hoppas där skulle bli någon hoj över till 
mig. Såg hur alla dom andra började 
packa sina hojar och där stod jag och 
väntade. När det snart var dags för min 
tur såg jag hur några packade ner sina 
regn kläder. Oj. Det hade jag ju glömt. 
In som en galning i Harley butiken på 
andra sidan gården. Med andan i hal-
sen försöka förklara för expediten att 
jag saknade ett regnställ och behövde 
det nu. Vi ska köra om några minu-
ter, kvick som en vessla for hon iväg 
och kom tillbaka med ett mycket litet 
paket. Vad är det? Jodå ett regnställ 
i två delar som nästa hade fått rum i 
min innerficka på jackan. Tackade för 
hjälpen och ut igen. Nu hade dom rul-
lat ut min hoj. Packade den i ett nafs 
och vi var snart på väg. Klockan var 
nu runt 12 och vi hade många mil att 
köra denna dag. Så nu blev det åka av. 
22 hojar ut ur Chicago det ska väl inte 
vara så svårt. HA. Ut på motorvägen 
och kör lugnt och stilla efter ledarbilen. 
Utanförvarning svänger han av på en 
avfart och på denna avfart ytterli-
gare en gång. Så då var vi vilse första 
gången. Gruppen blev uppdelad på tre 
delar. Jag tillsammans med 4 andra 

Route 66

Grand Canyon.
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fortsatte rakt fram och fick vända 
på första trafikplats. Tillbaka igen. 
Nähä, ingen avfart i den riktningen 
dit vi skulle, fortsätta tillbaka förbi 
två trafikplatser innan vi kunde vända 
tillbaka söderut och komma fram där 
dom andra försvann. Men ingen där. 
Fortsatte en bra bit fram och insåg 
att dom nog hade vänt och kört efter 
oss. Stanna och ringa för att kolla vart 
dom hade tagit vägen. Efter en halv 
timme kom dom tillbaka och vi kunde 
fortsätta vår färd. Ett kort stopp på ett 
gammalt fik och sen på hojarna igen. 
Vi var framme sent denna kväll. Så det 
blev en snabb dusch och iväg för att få 
lite mat och sen direkt i säng.

Dag 5 springfiElD illinois- 
springfiElD Missouri

Upp tidigt, packa hojarna och snabb 
frukost och sen bar det iväg. Denna dag 
har vi den längsta körningen på hela 
resan. Vi ska köra runt 55 mil. Dess 
utom så var det inbokat en massa stopp 
på sträckan. Grottorna som påstås vara 
Jesse James gömställe var ett av dessa 
stopp. In och titta och få i oss lite 
mat. Sen vidare till en liten pub vid 
namn Elbow inn. Detta lilla krypin 
var större på insidan än vad det såg 
ut utifrån. Väl innanför så förstod vi 
varför guiden ville att damerna skulle 
följa pubens tradition. Hela taket var 
fyllt med av damers bh som händes upp 
mot att dom fick en shot i baren. Men 
där var ingen av damerna i sällskapet 
som nappade på detta erbjudande. Nu 
gick färden vidare och den skulle bjuda 
på en del överraskningar. Till exempel 
så upptäckte vi att det inte är lönt att 
försöka stanna när guiden kör rakt in 
i ett oväder. Vi körde rakt in i ett av 
de värsta regnväder jag varit med om. 
Efter 3 droppar var man blöt enda in 

på bara skinnet. Och vi fortsatte att 
köra utan stopp i 20-25 minuter med 
max 5-10 meters sikt. Det enda man 
såg var framförvarandes bak lampa 
och den fick inte försvinna mer än tio 
meter bort för då såg man den inte 
mer. Så när vi kom fram till hotellet 
så var vi alla genomvåta och ville bara 
komma ur kläderna och få något torrt 
och varmt på oss. När vi en timme 
senare satt vid hotellets pool och åt 
middag kom personalen och sa till oss 
att det var nog bästa vi flyttade våra 
hojar. Det hade kommit en orkanvar-
ning. Som om vi inte hade haft nog 
med dåligt väder idag. Men ack nä, en 
timme senare vräkte regnet ner och 
träden låg nästan längs marken. Tur vi 
flyttat in hojarna på farstukvisten till 
hotellrummen.

Dag 6 
springfiElD Missouri-strauD 
oklahoMa

Denna dag är det inte så lång etapp 
så det går i ett lite lugnare tempo. 
Kylig morgon och fuktiga kläder från 
dagen innan gör att det känns skönt 
med ett par korta stints till att börja 
med. Ett gammalt museum där tiden 
stått still sedan 50 talet och sen vidare 
till ett toppmodernt ett som visade allt 
som hänt sedan vägen började byggas. 
Vi körde in i en liten by och utanför 
en liten byggnad stod där en gammal 
rostig bärgare. Vi stannade till utanför 
och gick in. Där bjöds det på fika och 
vi fick lite historia om byn. Då för-
stod jag helt plötsligt varför där hade 
varit en massa saker från den tecknade 

filmen ”Bilar” på flera ställen längs 
vägen. Filmen ska utspela sig i denna 
lilla by utmed gamla route 66. Husen 
bilarna bron och till och med sprickan 
i vägen var identiskt med det som finns 
i filmen.

Dag 7 
strauD oklahoMa-aMarillo tExas

Ytterligare en dag med en massa 
besök på olika museum. Mycket skif-
tade terräng och allt från highway till 
mycket små grusvägar är det på dagens 
etapp. En av dagens höjdpunkter var 
ett besök hos Harley och Annabell i 
Eriks. Dessa personer har en gång våra 
Filip och Fredrik besökt i sitt program 
100 höjdare. Och jag förstår varför dom 
passar in där. Vilka original. Sjöng och 
underhöll gjorde dom och kul hade vi 
så det var med ett leende på läpparna 
man gick därifrån. På kvällen kom vi 
fram till Amarillo och ställde hojarna. 
Det var dags för Texas steak. Var man 
hungrig så var det här man kunde äta 
sig mätt. Gratis till och med om man 
lyckades äta upp vill säga. Detta ställe 
hade en tävling där man fick beställa 
in en biff på 72oz med tillbehör. Kunde 
man äta upp den på mindre än en 
timme så bjöd dom på maten. 72oz är ca 
2,1 kilo biff som där dessutom fanns en 
hel del tillbehör till. Vi andra nöjde oss 
med den vanliga menyn. Fast där var 
det ju inte mycket bättre. Den minsta 
biffen började vid ca 450gr och gick 
vidare uppåt. Kan ju säga att man hop-
pade både förrätt och dessert på detta 
ställe. Men maten var helt underbar.

Dag 8 aMarillo tExas-kElling 
ranCh nEw MExiCo

Denna dag skulle vi inte köra så 
långt så det var en dag med massor 
av stopp. Först till Cadillac ranchen. 
En massa bilar som står nerstoppade 
i marken. Från början nya fina bilar 
men med tiden totala vrak som är fulla 
med graffiti och totalt sönderslagna. 
Därefter ett besök i en western shop. 
Vidare till en hojhandlare som hade 
något annat än Harleys. Där provsatt 
vi den nya Hondan som faktiskt kom-
mer att ge de som gillar old style något 
att drägla över. Den var riktigt snygg 
och faktiskt ganska skön att sitta på. 
Därefter fick vissa stanna på ett hotell 
i Santa Rosa medan vi andra fick fort-
sätta ut på stäppen. Medan guiderna 
fyllde på med is och dricka passade 
vi andra på att gå på ett museum till. 
Detta var något för oss som gillar 
gamla jänkebilar. En hel hall med mas-
sor av fina bilar. Och nästan alla i skick 
som nya. 

Väl långt ut från närmaste hus möts 
vi av Kurt Kelling. Det blir lite uppvis-
ning av hur man fångar kreatur och sen 
en middag som var helt sagolik. Köttet 
hade stått i den ugn i över 12 timmar 
och det var mört så det föll isär trots 
det var plast bestick vi satt med. När 
skymningen närmade sig tog vi våra 
stolar och satte oss och bara njöt av 
skådespelet. Vilka färger det blev på 
himlen. Natten tillbringades på tält-
sängar under bar himmel. Inte ett moln 
på himlen och inga gatlampor som stör. 
Det var så mörkt och klart att vinterga-
tan syntes hur tydligt som helst.

Dag 9 kElling ranCh nEw MExiCo- 
grants nEw MExiCo

Vaknar tidigt av att solen står en 
i ögonen. Strax efter kommer Kurt 
körade för att fixa frukost till oss. Det 
blir frukost i det fria sen bär det iväg. 
Denna dag har vi en ganska lång etapp 
framför oss. Så nu blir det till att köra 
på lite. Denna dagens stora begivenhet 
var när vi besökte indian reservatet 
Acoma sky city. Tyvärr visade sig ju 
inte gudarna att vara med oss denna 
dag. Regnet vräkte ner och allt blev en 
enda sörja på gatorna i byn. Vidare ut 
på vägen igen hade det slutat regna och 
vi kunde stå på lite så vi kom fram i 
hyfsad tid för en gång skull till hotel-
let. Så det hann bli en runda i den stora 
inomhus poolen och sedan en skön 
dusch innan det var dags för middag. 

Dag 10 grants nEw MExiCo-
williaMs arizona

Upp tidigt denna dag. Idag hade vi 
många mil att köra. Kom ut och skulle 
packa min hoj så upptäckte jag att 
där var redan någon som hade börjat 
packa sina saker i mina packväskor. 
Efter några minuter dök Irene upp och 
undrade varför jag packade ur hennes 
grejor. Då frågade jag om hennes hoj 
hade bytt färg över natten. Det var 
så mörkt på morgonen så hon såg inte 
skillnad på våra hojar. Började dagen 
med en kort etapp till Yellowhorse 
vid Gallup. Där åkte ytterkläderna 
av för nu började det bli varmt. Nästa 
stopp var Painted dessert och Petrified 
Forest helt underbart att se denna 
natur. Vilka färger och vilka vyer. På 

en av utsiktsplatserna kunde man se 
upp till 18 mil bort. Och det kändes 
som om det var runt hörnan. För att få 
ett avstånd på det så är det ungefär som 
mellan Malmö och Falkenberg. Och i 
Petrified forest kunde man se resterna 
av en skog som hade legat så länge 
under mark att trädstammarna hade 
förvandlats till sten. Och man såg ändå 
alla årsringarna i stenen. Färden gick 
vidare till Winslow där man stod på 
hörnan som dom sjöng en gång i tiden. 
Så gjorde även vi. Stod på hörnan vill 
säga. Tror inte många hade velat höra 
oss sjunga. På hojarna igen och vidare 
för ett kort stopp i Flagstaff. Harley 
butik som vanligt men sidan om låg ett 
lite annorlunda ställe. Jag har ju aldrig 
för sett att dom har en bar/nattklubb i 
ett garage där du samtidigt bygger och 
renoverar bilar och motorcyklar. Och 
vilka bilar där stod sen. Än en gång 
fick vi som tycker om gamla jänkebi-
lar se lite sånt också. Snart satt vi på 
hojarna igen och körde den sista biten 
till Williams. Vi skulle ha stannat vid 
en meteorit krater men regnet stod som 
spön i backen runt om oss så vi tog det 
säkra före det osäkra och körde rakt 
ner till Williams. 

Dag 11 williaMs. bEsök i granD 
Canyon.

Upp tidigt och till ett av byns mor-
gon tidiga fik. Stadig frukost och sen 
tillbaka till hotellet för att göra sig 
klar för avfärd. Idag utan att ta med all 
packning. Denna dagen var avsatt till 
att vi skulle besöka Grand Canyon. När 
man då tänker på att Grand Canyon är 
lika stort som hela Schweiz så är det 
kanske inte så konstigt att det ska ta en 
hel dag. Vissa passade på att ta en heli-
kopter tur medan vi andra körde ner 
till köpcentret och IMAX låg. Efter att 
sett filmen om Grand Canyon så körde 
vi iväg till några av utsiktsplatserna 
och tog lite foton och njöt av utsikten. 
Det är verkligen overkligt stort. Men 
när man står där så måste man ju ta 
några bra foton. Sagt och gjort. Vi tog 
Lasses hoj och körde ut till kanten 
och sen skulle samtliga sitta upp och 
blir fotograferade. Att där bara var en 
meter till kanten och ett stup på ett par 
hundra meter bekymrade inte Lasse 
när han körde ut hojen. Mer nervöst var 
det bland oss andra när det var dags 
att sätta sig på hans hoj och bli foto-
graferad. Då tittade man inte gärna 
åt höger. Sedan stack vi tillbaka till 
Williams och gick en runda och tittade 

Enda kvinnan som körde själv. Så klart 
en YCCare.

Förväntansfulla YCCare.

Halvvägs.



16 yamaha custom club sweden 17yamaha custom club sweden

i byn. Och här såg det verkligen ut som 
om tiden stått stilla sedan 50- 60- talet. 
Hus och bilar såg många ut att vara 
från den tiden och alla var trevliga och 
vänliga i byn.

Dag 12 williaMs arizona- las VEgas 
nEVaDa

Denna dag gick i värmens tecken. 
Började tidigt med att köra till en liten 
by med en hel del gamla saker. En liten 
affär hade ett stort bord med visitkort 
och foton från en massa kunder som 
varit inne och besökt dom. Det var ju 
en lång etapp så det var bara att hoppa 
upp och fortsätta igen. Ett kort stopp 
vid en affär mitt ute i öknen och sen 
bar det iväg mot Oatman. Vi hade fått 
veta att på vägen ut dit skulle vi stanna 
till så guiderna kunde filma oss när vi 
körde genom bergen. Så iväg efter bilen 
vi for. Efter en liten bit fick vi syn på 
ett par vägarbetsskyltar och det var väl 
inget med det. Sådana hade vi ju pas-
serat många redan. 

Men nu upptäckte vi skillnaden. 
Ett par km fram körde där en massa 
maskiner och snart upptäckte vi att 
dom just höll på att lägga ny oljegrus. 
Och där fanns ingen annan väg än 
denna dit vi skulle. Så det blev till att 
köra nästan 20 km på nylagd oljegrus. 
Och det gick inte långsamt. Ca 40-45 
miles höll vi på denna väg. När vi väl 
kommit igenom detta så började stig-
ningen upp mot Oatman. 

Kurvigt och utan räcken gick det 
upp i berget och sedan ner i byn. Där 
mötes vi av en massa lösgående åsnor. 
Dessa gick runt i byn och tiggde moröt-

ter av besökarna. Vi passade på att äta 
lunch på ett ställe som var täckt med en 
dollars sedlar från golv till tak. Ut igen 
och på hojarna. Vi ställde upp och var 
på väg att fortsätta ut genom byn när 
guiden pekade på det hållet vi kom-
mit ifrån. Aj då. Samma väg tillbaka, 
genom oljegrus och allt. Tur att det 
inte var min hoj. Nu började den var-
maste delen på hela resan. Det var över 
42 grader i skuggan och försök hitta 
skugga i öknen. Kort stopp vid Hoover 
Dam och sedan vidare för att komma in 
till Las Vegas vid 19 tiden på kvällen. 
Vi tog bakgatorna in till hotellet för det 
är tydligen omöjligt att hålla ihop så 
många motorcyklar längs The Stripp. 
Vi checkade in på Stratosphere Tower 
och gjorde oss i ordning för att gå och 
äta. En runda på casinot hanns också 
med innan man slocknade som ett ljus 
den kvällen.

Dag 13 las VEgas.

Denna dag hade vi helt och hållet 
i Las Vegas. Efter en sovmorgon så 
var det frukost och sen ut till bus-
sen som gick till en av USAs största 
Harley butiker. Där gick vi runt en 
stund innan vi tog bussen tillbaka 
till hotellet. Kvällen skulle vi ju till 
Harley Davidson café och det ligger 
mitt på Strippen så vi tog en taxi ner 
till MGM och så började vi gå därifrån 
upp mot caféet. Efter en god middag 
och massor av intryck fortsatte vi gå 
upp mot vårt hotell. Det hade ju hunnit 
bli kväll och alla dom stora hotellen 
körde sina gigantiska shower ute vid 
gatan. Det tog någon timme att ta sig 

tillbaka till hotellet. Men väl där var vi 
ju tvungna att åka upp och se utsikten 
från hotellets torn. Och på natten var 
den bara magnifik. Men det fick bli en 
tidig kväll. Dagen efter skulle vi vara 
uppsuttna och färdiga kl 06.00

Dag 14 las VEgas nEVaDa-los 
angElEs kaliforniEn

Uppstigning och packning kl halv 5 
och sedan ner för frukost innan pack-
ningen skulle ut i bilen och hojarna 
skulle vara framkörda kl 6. Nu bär det 
iväg mot LA och sista dagens körning 
ska avverkas. Liksom för två dagar 
sedan förväntades det bli varmt. Denna 
gången genom nästa öken och dal-
gången ner till LA. När vi närmade 
oss LA så var det stora vita moln runt 
stora delar av staden. Det var alla de 
skogsbränder som härjade runt LA de 
dagarna vi var där. Det var en lång 
men snabb resa ner till LA då vi var 
tvungna att vara där innan 14 för att 
lämna in våra hojar. Väl på hyrfirman 
tog det ganska lång tid innan alla hade 
fått sin hojar besiktigade och godkän-
da så vi kunde fortsätta till hotellet. 
Denna kväll blev en mycket lugn kväll 

Harley-benskador.

för min del. Satt på rummet nästan 
hela kvällen och bara tog det lugnt. 

Dag15 los angElEs

Denna dag fick vi ju disponera själ-
va till viss del. Vi blev hämtade med 
limousine som körde oss till Hollywood 
Blv. Där släpptes vi av och fick beske-
det att i kväll kommer den och hämtar 
oss på samma ställe. Vi gick ett par 
rundor längs gatan och tog en tur ner 
förbi LA ink där vissa bokade tid för 
en tatuering medan vi andra nöjde oss 
med att titta. Sedan blev det en buss-
rundtur på 2 timmar som gjorde att 
man fick se mycket mer av Hollywood 
än som man hade fått om man försökt 
göra det på egen hand. Framåt kvällen 
kom limousinen igen och hämtade oss 
för tillbaka resa till hotellet. När vi 
kom tillbaka gick vi på Sizzlers och åt. 

Dag 16 los angElEs

Denna dag blev vi återigen häm-
tade på hotellet med limousiner som 
körde oss ner till Santa Monica beach. 
Därifrån gick vi sedan till Venice 
Beach. Detta tog någon timme och 
väl där blev vi sedan hämtade igen för 
återfärd till hotellet. På kvällen var det 
middag med guiderna och sedan hade 
vi lite samkväm på gården till hotellet. 
Vi fick våra certifikat som bevis för att 
vi kört hela sträckan och vi tackade av 
guiderna.

Dag 17/18 los angElEs- oslo

Nu är det dags för hemfärd. Vid 12 

Hoover Damm.

Utanför Elbow inn.

Snacka om parkera utanför dörren.

Hos Harley och Annabell.Backspegelvy.

tiden kördes vi ner till LAX där det 
skulle ta ett antal timmar att checka in. 
Sen var det som vanligt bara att vänta. 
Totalt tog resan hem lite drygt 30 tim-
mar. Det kändes lite fel att flyga LAX 
till Paris och därifrån till Oslo. Där 
fick vi vänta i ett antal timmar innan 
vi kom med vårt flyg till Köpenhamn. 

Men som sammanfattning kan jag 
bara säga att man kan inte ge denna 
upplevelse rättvisa med några ord. Den 
måste bara upplevas. Idag ett halvår 
efter jag kommit hem kan jag fortfa-
rande komma på grejor vi gjorde som 
jag hade glömt innan. Men när man sit-

ter och tittar på sina bilder (över 600st) 
och på filmen som vi fått från resan så 
kommer alla minnen tillbaka. Och jag 
rekommenderar starkt denna resa för 
dom som känner att dom har lite peng-
ar över och inte vill sitta och planera 
ihjäl sig själv inför resan. Detta är ett 
färdigt paket och våra guider var helt 
underbara så jag kunde inte önska mig 
något bättre. Jag berättar gärna för er 
hur det var när vi ses men här var lite 
av det vi upplevde.

RoBBan 
eFteR en ReSa genom uSa
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Lördagen den 11 juli bör-
jade ganska tidigt för mej. 
Klockan var ungefär 08.00 
på lördagsmorgonen, och 
jag var mitt i flytten från 
Bjurholm till umeå och 
hade bilen full med kar-
tonger påsar och prylar på 
väg till min nya lägenhet.

 

Min mobil ringer och det är Tommie 
(Rondellen) som överraskar med ett 
tidigt samtal...

Han berättar glatt att han står på en 
parkeringsplats nånstans vid Skellefteå 
och väntar på Håkan (rainman).

Dom är på väg till Flakasand långt 
uppe vid Kalix älv. Där var det blues-
festival på gång...

 – Kom igen Ingela… packa dej i 
bilen och kom med! 

– Men käre Rondell… jag är mitt i 
flytten… känns som det inte finns tid 
för det... men hoppas ni får kul... drick 
en öl och en virre åt mej med... kör för-
siktigt... och hälsa alla. 

Visst var jag avis… ingen hoj i ord-
ning och vädret verkade bli perfekt. 

Tja... vad är väl en bluesfestival med 
grabbarna i YCC i Flakasand... det kan 
ju bli tråkigt, långtråkigt… och allde-
les alldeles fantastiskt trevligt!

Nåja… jag hade minsann jobb att 
göra… massor...

Klockan blev 16 och då ringer mobi-
len igen…

Rondellen låter väldigt ”glad” på 
rösten och ropar glatt ... 

-Men Ingela… kom igen nu… det är 
underbart väder, jättebra musik och 
absolut värt resan! Det är Tommie 
Rondellen Håkan Rainman Kjelle 
Johansson och Rolf Wilden i Delsbo 

med frun och vovven Lucas, som sam-
lats i Flakasand.

Jag måste erkänna att kartongerna 
inte lockade speciellt mycket längre, 
dom står ju kvar, tänkte jag... även 
efter helgen!

Flakasands blues och musikfestival

Utsikt över Kalix älv

Utsikt mot älven

Men jag försöker försiktigt säga att 
det faktiskt är 35 mil enkel väg… jag är 
ju inte framme förrän vid 21 ikväll…

-Kom hit ändå, vi sparar både öl 
och whiskey åt dej, det är verkligen 
värt resan, jag lovar säger Rondellen 
glatt!!!!

Ja va faan… OK... Jag kommer!!!

 Snabbt in till mitt kaos av kartong-
er och letar fram ett tält, en sovsäck 
och Zacke min lilla hund … och åker 
iväg i BIL mot KALIX!!

Under resan mot norr tänkte jag nog 
att detta var nog det mest galna jag 
gjort denna sommar.

Men va faan... jag är ju rätt känd 
för att va aningens impulsiv… hmmm 
undrar varför...

Väl framme i Flakasand, som låg väl 
dolt i skogen.. det var faktiskt inte så 
särskilt väl skyltat från närmsta större 
samhälle Morjärv heller. Där fick jag 
parkera min bil på en åker och hoppa 
på en gratisbuss som gick skytteltrafik 
ca 4 km ner till festområdet. 

Festområdet var beläget direkt på 
strandkanten av Kalixälv. Scenen var 
ett lastbilssläp, och strömmen dit leve-
rerades av ett militärt generatoragre-
gat. 

Kvällen var verkligen vacker och 
ljum. Termometern låg på stadiga 
17 grader och inte en mygga någon 
stans..... det bådade verkligen gott!!

Jag möttes av Kjelle på parkeringen 
som visade vägen till tältplatsen som 
låg mellan tallarna i blåbärsriset... 
mysigt!

Rondellen Rainman och Kjelle var 
lyriska över banden som redan spelat.. 
nu var det inte så många band kvar 
eftersom musiken slutar vid 01.00

men... en väldigt duktig tjej åter-
stod... Eira Lyttinen... en ung finsk 
bluessångerska och gitarrist som var 
såå grymt bra.. Cd:n införskaffades 
och den har spelats många gånger sen!! 
Rekommenderas!!

Kvällen/natten avslutades nästan 
med ett dopp i Kalixälv, himlen var så 
vackert rodnande och kvällen så ljum, 
tempen låg fortfarande på ca 17 gra-
der.... men förnuftet tog nog vid... det 
var sviiinkallt i vattnet!!

Istället så kröp jag och min hund 
Zacke in i tältet och sov gott till mor-
gonen efteråt.

I tron om att Kjelle, som alltid bru-
kar vara först uppe och ha kaffet klart, 
visade det sej att jag och Zacke var 
först uppe!

En promenad runt området som låg 
tyst och stilla vid 7.30 tiden på morgo-
nen visade att det fanns gott om baja-
major utställda på området, det var lätt 
att gå omkring och det hade funnits 

matställen och ölbarer på festområdet.

Allt var väldigt välordnat!

Efter en enkel medtagen frukost 
bestående av bröd mjukost och kaffe så 
packade vi ihop och lämnade Flakasand 
vid halv 1 på söndagen den 12;e juli 

Hörde att det hade varit ca 600 besö-
kare på älvstranden denna helg, helt 
otroligt! 

En galen resa med fantastiska kom-
pisar. 

Jag är jätteglad att jag gjorde denna 
resa norröver.... den var verkligen värd 
varenda mil i bil till en mc träff,,,

Kontentan av detta är att jag hoppas 
att alla yccare kommer upp till norr-
botten nästa sommar, För Flakasands 
blues och musikfestival är en återkom-
mande festival och jag tror dom firar 20 
år nästa år!

Låt denna festival bli en återkom-
mande Ycc träff....  Rondellen och Kjelle 
hade rätt. Det var värt resan!

Jag kommer absolut att åka hit igen!! 
Med eller utan Hoj!!

ingeLa/SKata Ragata YCC noRR
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Route 66 eller Sydafrika?
mc-resor lite längre bort - en större upplevelse!

– Global Motorcycle Adventures!

USA Route 66 – Drömresan blir sann! Förverkliga din dröm 

att köra klassiska Route 66 – Mother Road of USA.  

Denna resa görs självklart på en Harley Davidson…

Sydafrika – Sugen på höstrusk och mörk vinter? 

Upplev istället sommaren i det underbara landet 

Sydafrika, med vingårdar, Kruger Parken med 

”Big 5” och inte minst fantastisk 

körning i annorlunda landskap…

Alltid med svenska guider!

MC-Traveller AB
Upplandsgatan 26, 113 60 Stockholm  
Telefon: 08-728 00 20

info@mc-traveller.com 
www.mc-traveller.com

Sveriges mest sålda

MC-klockor!
Svensk design

 Klocka och
 termometer  För styrstång

  22-26mm

495:-

SNABBHETSPREMIE
Portofritt till de 50 första beställningarna. För att premien ska
gälla, anger Du ”Yamaha” i kommentarrutan på hemsidan!

www.ovanligaklockor.se Tel 08 756 54 78

595:-
 Klocka och
 termometer Urtavlans diameter 28 mm

 För styrstång
  22-26mm

295:- 265:-

360:- 325:-
 Sveriges största sortiment av MC-klockor
 och MC-termometrar - 22 olika modeller!

Även i mattsvarta höljen!

Har klarat tre regninga svenska
somrar med högsta beröm...

”Vattentäta?” Ja!!

Klockor från
198:-!!

Sveriges mest
sålda!

Stor urtavla!

SVERIGES 
BREDASTE 

HOJTIDNING!

www.prenumereranu.se
Tel. 0455-30 29 30

Som
 prenumerant får 

du en personlig inloggning 
på www.alltommc.se/pren 

där du kan ta del av 
förmånliga erbjudanden 

varje månad.

Vår ambition är att göra en tidning som tar 
mc-hobbyn på allvar men som samtidigt bjuder 
på massor av underhållande läsning. Vi hjälper 
dig helt enkelt att hålla den sköna mc-känslan 
vid liv året runt!

Göran Svensson, chefredaktör
goran.svensson@fabas.se

Bästa hälsningar

AMC_212x300.indd   1 2010-02-01   16.30
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Yamaha Custom Clubs Mc-enkät 2010 
 

 

Hur ser medlemmarnas mc-intresse ut? 

Vilka motorcyklar har vi och vilka vill vi ha?   
Under våren genomför vi en undersökning med stöd av ett frågeformulär. Vi ska titta  
närmare på säsongen 2009. Frågorna i undersökningen riktas till alla i klubben som då körde 
motorcykel. Vi hoppas att så många som möjligt svarar – ju fler desto bättre resultat!  

Svaren sammanställs sedan. Vi redovisar dessa för 1) medlemmarna gemensamt, 2) män 
och 3) kvinnor. För dessa grupper görs fördelning på intresse, mc, modeller, motor, etc. Det 
blir inte möjligt att särskilja någon medlem. 

Vi vet att medlemmarnas mc-intresse varierar över tiden. Vi kommer därför att framöver 
genomföra liknande undersökningar med några års mellanrum. 
 
Varför ska vi göra en undersökning?  

Vi vill få ut det mesta av vårt mc-intresse! 
Syftet med undersökningen är följande:   

• Vi vill känna till vad medlemmarna tycker om sina motorcyklar och vilka skäl som 
legat till grund för köpet. Vi är även intresserade av medlemmarnas önskemål vid 
eventuella framtida köp.  

• Vi vill också känna till medlemmarnas mc-intressen. 
 
Med resultaten i hand ska vi försöka uppnå följande: 

• Tillsammans med alla övriga YCC klubbar i Europa, ska Yamaha Europa uppvaktas 
med våra önskemål om motorcyklar på den europeiska marknaden. 

• Vi ska för YCC – Scandinavia framföra vilka modeller som föredras i vårt land. 
• Klubbens arrangemang, träffar, körningar, etc. ska bättre anpassas till medlemmarnas 

önskemål. 
 

Hur deltar man i undersökningen?  

Man bara fyller i frågeformuläret och skickar det till klubben. 
Använd frågeformuläret här i YCC-tidningen. Det tar en kvart att svara på frågorna. Fyll i 
svaren och skicka in så snart som möjligt. Skicka formuläret med Posten, eller använd din e-
post. Du kan skanna in formuläret eller skriv dina svar direkt i mejlen. Gör du det senare så 
skriv först frågans nummer t.ex. A1b, A2, B1j och därefter ditt svar. Vill du ha en Word-fil av 
enkäten så mejla till leif.abelin@yccsweden.se.  
 

Klubben måste ha dina svar senast den 15 april. 
  

Vinster lottas ut bland deltagarna i undersökningen 
Dragning görs på YCC-medlemsnummer i april av styrelsen. Vi kommer att dra flera vinnare. 
Vinsterna är från klubbshoppen.  
 
Undersökningens resultat visas på YCC-sajten 
Resultaten presenteras i maj. Dessa visas endast på medlemssidorna. Även vinnarna 
presenteras där. Det blir ingen allmän information. En mindre artikel blir det dock i YCC- 
tidningen till hösten. 
 

Ta chansen att påverka och lycka till i vinstdragningen! 

Styrelsen 
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Yamaha Custom Clubs Mc-enkät 2010 
 

 

A. Medlem och medlemskap  
 
1. Har du a. Enskilt medlemskap eller b. Familjemedlemskap? (stryk under det som gäller) 

Om du har Familjemedlemskap, kan även övriga i hushållet som kör mc svara på en egen 
enkät. 

 
2. Vilket är ditt YCC-nummer? ___________ 
 
3. Är du a. Man eller b. Kvinna? (stryk under det som gäller) 
 
4. Vilket år blev du medlem i YCC?  __________  
 
5. Var bor du?   __________    (postnummer)     __________________________   (ort) 
 
6. Vilket år är du född?  ___________ 
 
B. Ditt mc-intresse under säsongen 2009 
 
1. Hur såg ditt mc-intresse ut? Stryk under de alternativ som speglar intresset bäst. (flera  

alternativ kan väljas) 
 
 a. Internationella YCC-träffar g. Andra internationella träffar 
 b. Nationella YCC-träffar  h. Andra nationella träffar 
 c. Regionala YCC-träffar  i. Andra regionala träffar 
 d. Regionala/lokala YCC-körningar  j. Andra regionala/lokala körningar 
 e. Spontana YCC-körningar k. Andra spontana körningar 
 f. Enskilda körningar  l. Meka och/eller Bygga 

m. Annat: ____________________ 
 
2. Vilken typ av mc-körning blev det mest? Stryk under det/de alternativ som speglar ditt  

 intresse bäst. (flera alternativ kan väljas)  
 

 a. Crusing   h. Resor i arbetet 
 b. Touring   i. Backkörning 
 c. Sport   j. Enduro 
 d. Stunt (trick)  k. Motocross 
 e. Tävling (på asfalt/bana)  l. Trial 

f. Tävling (gruskörning/terräng) m. Speedway 
g. Pendling/Arbetsresor  n. Annat: ______________________ 

  
3. Hur många mil mc-körning blev det under säsongen? ___________(ca mil i jämt 50-tal) 
 
4. Vill du lägga till något om ditt mc-intresse för 2009. Berätta gärna. Du har kanske gått 

kurser? 
 
 
 
 
 
 

  2 (3) 
C. Vilken slags motorcykel kör du?  
 
1. Jag kör: 
  

a. Fabrikat: 
 

Motor:  
 

b. Modell: 
 

d.  cylindervolym        
 
     _____________ 

c. Årsmodell: e.  hk 
      ____________ 

 
 
2. Är motorcykeln du kör a. Din egen, b. Lånad eller c. Hyrd? (stryk under det som gäller) 
 
3. Du kanske har tillgång till fler mc, i sådant fall berätta gärna. 
 

a. Fabrikat b. Modell c. Årsmodell  d. c-volym  e. hk 

     

     

     

 
 
4. Om du har haft motorcykel tidigare, berätta gärna. Ta upp den/de senaste du eventuellt har 

haft. Högst tre kan nämnas. 
 

a. Fabrikat b. Modell c. Årsmodell  d. c-volym  
e. 
hk 

f. Köptes 
(år) 

g. Såldes 
(år) 

       

       

       

 
 

D. Varför valde jag den motorcykel jag kör nu? 
 
1. En del gånger styrs ens köp av tillfälligheter. Men oftast har man speciella önskemål eller 

skäl till varför man har valt just den mc man har. Det kan vara a. Typ av mc (custom, 
touring, sport, cross, etc.), b. Fabrikat, c. Modell, d. Storlek, e. Rekommendationer,  
f. Testresultat, g. Priset, etc. Skriv fritt och berätta om dina skäl för ditt val av motorcykel 
enligt C 1.  
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E. Jag är nöjd/besviken med min motorcykel!   
 
1. Välj det alternativ nedan som bäst svarar mot vad du känner för den motorcykel som du kör 

idag. Se C 1. Kryssa i den grå rutan till höger. (endast ett alternativ får väljas)  
  
a. Mycket 

nöjd 
 
 

 b. Nöjd   
c. Varken nöjd 
eller besviken 

  d. Besviken   
e. Mycket 
besviken 

 

 
2. Finns det något på/med motorcykeln som du skulle vilja ha annorlunda? Tala gärna om det.  
 
 
 

 
F. Min nästa motorcykel ska bli en … Ja vadå?  
 
1. Berätta gärna om dina tankar och skäl för ditt kommande val av motorcykel. Ju mer du kan 

precisera, desto bättre. Du kan också använda ledorden i D 1 a-g. Berätta kort. 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Övriga synpunkter  
 
1. Har du ytterligare synpunkter att dela med dig om ditt motorcykelintresse eller om 

yamahamotorcyklar, så kan du göra det här. 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Du kan lämna in dina svar på två sätt, välj det som passar dig bäst! 
 
1. Post: YCC Region West, c/o Leif Abelin, Konvaljegatan 1 C, 417 18 Göteborg 
2. E-post: leif.abelin@yccsweden.se  
(Vill du ha frågeformuläret som en Word-fil för att fylla i dina svar, så mejla Leif Abelin.) 

 
 
Stort tack för din medverkan 
Med hälsningar, 
Styrelsen  

MCnytt

# 10.09
Sverige 59 inkl moms

Danmark DKK 59,50
Norge NOK 65,00

Finland Euro 7

Sturgis 2009
Vi åker till en träff som är lite 
större än den i Västervik. 

Coola prylar
Nackstöd, hjälmar, 
mutiverktyg och mer.

Honda 
VF1000R 
–Klassisk 
kung av 
V4-familj

50år

1959          2009

Begagnat
Kawasaki 
ER6

GPS-burkar
för hojåkare!

Verkstadstips
Ekra fälgen

Cooks Honda
Udda champion
i hojbyggar-VM. Coola prylar

Nackstöd, hjälmar, 
mutiverktyg och mer.

Provkörda
Buell 1125CR
Triumph Speed TripleDucati Streetfighter SMoto-Guzzi Stelvio NTXYamaha XJ6 Diversion

Street 
fighters
test

mcnytt1009_001   1

2009-09-29   09:57:39

Som medlem i Yamaha 
Custom Club Sweden 
erbjuder MC-Nytt 15% rabatt 
på helårsprenumeration, 
ordinariepris 439kr.

Prenumerationen med rabatten tecknas 
via mail: prenumeration@okforlaget.se  
ange kod 173,  ditt medlemsnummer 
och adressen dit du vill ha tidningen.

ditt val!
HOJTESTER

NYHETER

MCMC

Begagnat
Kawasaki 
Begagnat
Kawasaki 
Begagnat

Street Street Street Street Street Street Street 
fightersfightersfightersfightersfighters
testStreet 
testStreet Street 
testStreet Street 
testStreet 

MCnytt

# 2.10
Sverige 59 inkl moms

Danmark DKK 59,50

Norge NOK 65,00

Finland Euro 7

Flat Track
Vi tittar på en riktigt 

hårig motorsport. 

Coola prylar
Klockor, hjälmar, 

avgassystem och 

kolfiberprylar!.

Honda 

VT 1300 CXA 

–Vi kör en 

fet fabriks-

chopper!

1212

Begagnat
Yamaha 
XJR 1300

Kaffesorter
i stort test!

Verkstadstips

Montera Scottoiler

KTM 125
Orsak till 16-åringens 

våta drömmar.

Provkörda
BMW F 800 R

Aprilia Shiver GT

Ducati Hypermotard 796

Triumph Rocket III Roadster

Honda VT 1300 CXA 

Apkul: Honda

Monkey

Aprilia 
BMWvs
Aprilia 
vsAprilia 

BMWvsBMW
test

mcnytt0210_001   1

2009-12-18   11:10:58

GPS-burkarGPS-burkarGPS-burkarGPS-burkar
för hojåkare!

Daniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsDaniel SjölundsGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsDaniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsDaniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsDaniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsDaniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbågeGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbågeGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbågeGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsDaniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsDaniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbågeGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbåge
Daniel SjölundsGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbågeGuldbåge

GPS-burkarGPS-burkar
för hojåkare!

Verkstadstips
Ekra fälgen

 Speed Triple
 Streetfighter S

 Stelvio NTX
XJ6 DiversionXJ6 Diversion

Kaffesorter

Apkul: Honda

MonkeyMonkeyMonkeyMonkeyApkul: Honda

MonkeyApkul: HondaAlla nya 
hojar

MCnytt

# 1.10
Sverige 59 inkl moms

Danmark DKK 59,50
Norge NOK 65,00

Finland Euro 7

Erik Buell
Antagligen världens olyckli-gaste mc-tillverkare idag. 

Triumph 
mot Suzuki 
Glidarcyklar 
för aktivt 
hojåkande!

10101010

KlassikerLaverda Jota 1000

Hojstövlar förhårda tag!

VerkstadstipsVärmehandtag

Grym NortonSvensk utvandrare som bygger engelskt i USA!

eicma 2010

Rätt prylarBromsar, hjälmar, 
navigatorer och mer.

ProvkördaH-D Dyna Wide GlideTriumph ThunderbirdSuzuki Intruder M 1500KTM EXC 125, 200, 250, 300

TouringBMW-träff i Tyrolen

mcnytt0110_001   1

2009-11-09   11:15:49

PRYLAR

GULDBÅGEN

15%
Erbjudande 
till dig!

rabatt
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Varför dessa konstiga namn?

En del av oss har blivit begåvade med smeknamn som man ibland undrar hur och varför dom uppstod. En del smek-
namn är givna varför dom kom till men en del andra har en historia bakom sig.

Vi ska här titta närmare på en del namn.

LIMPA:  Har ingen aning hur namnet uppstod men det kom i 10-12 årsåldern och bör komma från efternamnet Lindberg 
eller så är det så att jag fått namnet från Skogaholms sötlimpa, åt en del limpa och var då som nu väldigt söt.  

WILDEN: Jag köpte en 01:as Wildstar 2002 och blev i samband med detta köp också medlem i Ycc. När jag skulle välja 
en ny e-postadress så tog jag delar av hojens namn det blev så här wildenidelsbo@telia.com så började folk kalla mej 
för Wilden, men på den tiden -02 var det flera som kallad sig för Wilden i klubben. Då lade jag till ett par ord, i Delsbo 
= Wilden i Delsbo så kunde det inte missuppfattas vem det gällde när man var ute på vår hemsida, och träffade med-
lemmar ute på träffar.

BUCHMAN: Mitt smeknamn fick jag av våra vänner från Holland när dom besökte farmen första gången. Jag hade 
guidat dom i de norra delarna av Skåne under en hel dag med mycket småvägar och skog. Där av Buchman.

ICEMAN: Uppkom genom att jag jobbar inom Kylbranchen.

VIRRE: Efter som min första hoj var en lillen Virago 535 så fanns det dom som  tyckte att jag skulle ha smeknamnet 
”Virre”.

VÅFFLAN: Namnet kom klasse på efter att jag stått en hel dag på Yamaha Center och gräddat våfflor.

KLASSE STIGFINNARE: Detta begav sig anno 2 – 4 juli  2004 då YCC hade en sommarträff på Uddens camping Åland 
dit vi 26 glada bikers från East kom med färja från Grisslehamn och möttes av Kenneth som bor på  Åland. På kvällen 
var det fest och vi var ute då det kom en svärm med knott och anföll oss. På Lördagen var det kortege med poliseskort 
genom Mariehamn där även Hd klubben skulle delta men dom kom försent så när vi körde så mötte vi dom i hamnen, 
vi var fler. Efter kortegen var det fria aktiviteter och vi hade fått förslag på bra hojvägar på ön så vi i vår stuga, Raider 
Bosse, Jan-Ole och jag å Eva bestämde oss för att ta en av vägvalen till Prästö där vi åt en god lunch. På vägen hem 
skulle vi ta en annan väg mot Hamnsund och fick veta att den var nyasfalterad, kurvig och fin. Jag tog täten med en 
karta i handen, vi hittade en nyasfalterad väg som slutade vid en bondgård, vi fortsatte och helt plötsligt brev det en 
grusväg vilket kunde förekomma enligt kartan så i med lägre växel, nu blev det smalare och efter nästa böj stod vi på 
en sandstrand och vi som glömt badkläderna hemma. Vi kom fram till slut och på kvällen vid brasan blev historien om 
färdledaren som hittade stigarna på Åland ett hett samtalsämne.

Jag har efter det lätt många körningar på okända väger och fortfarande kan det hända att vi inte riktigt kom dit vi 
tänkt, men vi får se mycket på resorna

Hojhälsningar Klasse Stigfinnare

RONDELLEN:  Året var 2000 och det var i juli, vi skulle ner till vårträffen i Beddingestrand. Den resan kallades för 
dopresan när jag skrev om den i tidningen.

Hur det nu var, alla tidsberäkningar gick åt skogen, men så småningom kom vi fram till övernattning på Furuviks 
camping i Gävle. På morgonen drog vi iväg söderut, när vi kom fram till Skutskär stannade vi och tankade, när alla 
var klara for vi ut på stora vägen jag tittade bakåt för att se att alla var med, såg då att kära hustru och Staffan och 
Berit var kvar på macken. Men det var lugnt, Staffan var kökarl och dom visste var vi skulle, dom hinner ikapp på en 
liten stund. Så vi fortsatte i lugnt tempo mot E4an, när vi kom fram till en skylt där det stod Älvkarleby följde jag den 
mot som jag trodde E4an, men det som hände var att vi kom in i byn, väldigt vackert med vattenfall vackra blomster-
planteringar, ja det var jättefint där. Jag trodde fortfarande att vi var på rätt väg så det var bara att köra på, vi kom 
fram till en stoppskylt, men det var inte E4an, utan det här är ju vägen som vi körde för en stund sen. Vi hade kört en 
rundsväng på cirka fem km så nu var vi plötsligt ett par km norr om där vi tog av. Tror ni att dom som var kvar på 
macken hade hunnit ikapp oss innan vi svängde av mot Älvkarleby? Icke, så nu var dom plötsligt före oss i spåret, gissa 
om dom körde utav bara den för att komma ifatt oss. Vi hittade igen dom på macken i Aneby (Binge, Berit och Staffan 
hade varit där en timme) som var uppsamlingsplatsen där Stockholmarna skulle överta ledningen, oj va skönt nu blir 
det folk som hittar, tror ni det blev så. Små gräsbevuxna sommarstugevägar smala grusvägar, många felkörningar, 
middag Kl. 23.00 på kvällen.

Vi kom så småningom fram till Beddinge med många mil extra i bagaget, och det är ju resan som är målet, vi blev 
ett ganska sammansvetsat gäng efter all prövningar på vägen dit, och hem. Många blev döpta, ZZipper för att det lät 
som ett blixtlås när han snarkade i sitt tält. Miss decibel, hon skrattade högt ljudligt och ofta, och jag då för den lilla 
fadäsen uppe i Älvkarleby.

Ps.  Jag har GPS nu så det blir inte lika mycket felkörningar nu, tråkigt.   Ds

”Rondellen”

Sammanställt av Limpa

Virago Star Club Nederland

11 - 12 - 13 June 2010

Internationaal Rally 2010Borculo

Tickets € 50,- ( only not Dutch residents )

Free coffee & Tea
Open Air Beer Bar
Ride Out
Breakfast and Diner included
Live Music and DJ Check: www.viragostarclub.nl

for more info.

Anmälan till den internationella ycc-träffen i Borculo, Holland ska göras till din Regionchef.

Senaste dag för anmälan är den 30 april. 

Har du frågor så mejla eller ring till Leif  ”Abbe”  Abelin. leif.abelin@yccsweden.se 

Telefon 0735-141 737
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Nyheter 
2010

Nyheter 
2010

Karlstad • gävle • göteborg •  linKöping • MalMö • stocKholM • UMeå

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

SJU BUTIKER  
I SVERIGE 

SAMMA KVALITET
– LÄGRE PRIS WWW.HANDELSBODEN.COM

Sabina  
2495 kr

Matt  
2495 kr

CroSSover  
pantS  1895 kr

Style, daM & Herr  
1795 kr

SHine  
799 kr

Zorro  
399 kr

baSiC 
lady  

349 kr

SaM  
499 kr

tropHy  2295 kr

lola  2495 kr

Safari  2495 kr

bullet  1195 kr raCing JaCket  
1995 kr

luMa  1895 kr

Mike  2895 kr feMine  1495 kr

Soul raCe, Mf bender, 
level 2  1295 kr

SCooter  1995 kr

danny  1795 kr

brando, daM  
2195 kr

Sandy  1795 kr

MISSA INTE VISNINGSHELGERNA
25-27 Mars – Visningshelg
22-24 April – Visningshelg
27-29 Maj – Handelsbodendagarna  
 med MC-kortege
Extra bra priser, extra öppettider, 
besök av leverantörer, happenings 
och mycket annat. Vi har visnings-
helger samtidigt i alla våra butiker. 
Läs på hemsidan vad som händer i 
just din Handelsbodenbutik. 

NyA BUTIKER I MALMö OCH UMEå
Du har väl inte missat vår nya butik i 
Malmö. Vi finns i nya, fräscha lokaler på 
Hornyxegatan 4 i Fosie.
I Umeå öppnar vi den 26 mars. Välkom-
men till oss på Björnvägen 7 i Mariedal. 
Läs mer om invigningen på vår hemsida.

Slix, draggin’ JeanS  
daM- oCH HerrModell   

priS  2195 kr

VÄLKOMMEN  
TILL VåRA  
BUTIKER
Karlstad 

Gjuterigatan 28 
054-24 06 65

Gävle 
Södra Kungsg. 59 

026-660 660
Göteborg (Mölndal) 

Ågatan 38 
031-67 47 80

Linköping 
Vigfastgatan 6 
013-329 29 60

Malmö 
Hornyxegatan 4 

040-21 38 90
Stockholm 

Västberga Allé 1 
08-645 50 68

Umeå 
Björnvägen 7 
090-12 41 80

4bikerS interCoM  
1295 kr

beetle, inbyggt 
SolviSir  1295 kr

Junior  
1295 kr

Fler nyheter hittar du i våra butiker, i vår nya katalog och på vår hemsida.

Vi träffades kl.10.00 på Burger King i Kallebäck för 
avfärd mot Västervik, vi  var väl c:a 15st som skulle åka ner 
denna Onsdag, vädret var kanon men molnen hopade sig i 
väster, och tur var väl det att vi åkte ifrån dessa mörka moln.  
Det skulle komma ett gäng till fast dom skulle komma på 
Torsdagen och några på Fredagen. Färden gick på väg 40 via 
Jönköping ,vi stannade ett par gånger på vägen för bl.a lite 
mat. Vi kom fram till ett soligt och varmt Västervik vid fyra-
tiden. Vårt område låg kanomfint med lite skuggande träd 
och en hästhage alldeles bredvid. Alla började med sina tält 
och en och annan öl öppnades, många var vi som ville släcka 
törsten efter resan.

På kvällen gick vi ner till festivalområdet, där var det fullt 
ös med Livemusik, mat tält och försäljnings tält, det fanns 
även ett ställe på området som spelade dansmusik (inget för 
mig)och även där var det trångt. Live banden som spelade 
var generellt bra, och hade det inte varit för att man var så 
törstig så kunde jag skriva lite om vilka banden var, men jag 
kommer inte ihåg detta, det enda bandet jag kommer ihåg 
namnet på är Sahara Hot Night, men det är väl för att det är 
ett tjejband, men dom var riktigt bra, ”gött ös”.

På dagarna gjorde vi MC turer så att man fick se att även 
Östkusten har sina fina ställen.

Tack för ordet och jag ser verkligen fram i mot Västervik 
Sommaren 2010.

VäL mött däR FRån
matS BeRgendaHL

Västervik 2009

MC Dagarna Västervik
åter dax att planera årets hojträff i Västervik 29 juli –1 aug. V 30.

Vi har lika stor camping som förra året, för ca 250 tält
Vi bygger upp gemensam träffplats med partytält, bord & bänkar, grillar m.m.

Läs mer om träffen och banden på www.mcdagarna.se och skriv ut 
entréformuläret innan så går det smidigt vid incheckningen.

Anmälan i till Er regionchef. Begränsat med tältplatser.

Välkomna Klasse Stigfinnare, 0706-68 45 92. wildbig@telia.com

En svensk som var på besök i Oslo gick en 
kväll över en parkeringsplats. 

I ena änden, under en gatlykta, gick en 
norrman och letade efter någonting.

- Vad letar du efter? frågade svensken.

- Jag har tappat några kronor, svarade 
norrmannen.

- Är du säker på att det var exakt här du 
tappade dom?

- Nej, det var längre bort på parkeringen, 
men där är det så mörkt att det inte lönar 
sig att leta.
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Region SKÅNE/BLEKINGE
Regionchef: Robert Hansson, 0705-623 020, 040-15 67 87
robert.hansson@yccsweden.se

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

Blekinge

Ulf ”Sailers” Lundberg

Tele: 0456-155 54

Mobil: 0732-22 17 84

E-post: flu2009@live.se

Jag är född 1963, arbetat som sjöman 
sedan 1979. 

Mönstrade på första båten direkt efter 
nian.

Varit i olika rederier genom åren. 
Mycket oceanfart. Jobbar som motor-
man, reparatör, elektriker och maski-
nist.

Bor i hus i Sölvesborg. Jag tog mitt 
mc-kort i somras. 

Det har varit min stora dröm i många 
år. 

ny kontaktperson i Blekinge

Körningar

Sitter här och funderar på vad detta 
år kommer att kunna bjuda på. Just nu 
känns det som om hoj säsongen är långt 
borta i alla fall. Till och med i Skåne 
har vi fått sådant där lappmögel. Just 
nu så har jag 2 dm snö på gården och 
dom har lovat betydligt mer dom när-
maste dagarna. 

Jag ser i alla fall fram mot våren 
och sommaren som ser ut att kunna 
ha det mesta. För vår del i regionen 
kan jag glädja mig åt att vi fått en ny 
kontaktman i Blekinge. Ulf Lundberg 
från Sölvesborg. Men ganska färskt 
körkort i fickan är han en frisk fläkt 
som jag hoppas ska kunna få igång 
lite mer aktiviteter i den delen av vår 
region. Han är inte den som drar sig 
för att köra en 20-30 mil på en kväll 
mitt i vecka. På annat ställe i tidningen 
står där mer om vilka aktiviteter Ulf 
rekommenderar i denna del av regio-
nen.

Sen är det ju en massa annat som 
vi ska hinna med också. De stora gre-
jorna finns ju med i riks program men 
för vår egen del ska vi ju hinna med en 
del där utöver. I vår kommer en HLR 
utbildning ska vi försöka få genomförd 
och SMC kommer att köra avrostning 
på Ljungbyhed där vi ska försöka få 
med en del medlemmar. Sen kommer 
ju Selmarundan i juni, Frukost kör-
ningen den också i juni, Rallyt denna 

skånE norDVäst

Söndagar kl 16 på pizzerian på 
Ättekullagatan 6 fram till och med 
april månad.

Därefter körning från Yamaha 
center på söndagar med samling kl 
13.

Vi kommer att testa lite spontana 
körningar från Helsingborg om tors-
dagar i sommar. Vilka datum kom-
mer ni att kunna se i kalendern.

skånE syDVäst

Tisdagar kl 18:45 i Klågerup vid 
DinX macken mellan V18 och V22 
samt från V33 och framåt.

Tisdagar kl 18:15 i Klågerup vid 
DinX macken mellan V23 och V32

gång i aug och i år avslutar vi säsongen 
med en hemlig resa i september.

I skrivande stund är där redan ett 
tiotal från regionen som bokat tältplats 
i Holland. Så det ser ut som vi kan bli 
ett ganska stort gäng som ger oss av till 
Holland i början av juni.

Allt som kommer att hända i regio-
nen kommer ni kunna se på webben 
och i nyhetsbreven som vi skickar ut. 
Är det någon som saknar dessa mail så 
kan det bero på ett par saker. Antingen 
har ni inte angivit någon mail adress 
till kansliet när ni blev medlemmar. 
Eller så har ni bytt mail adress och inte 
lämnat den nya till kansliet en annan 
anledning är att ni bett Challan ta bort 
er från vår mail lista. Då kan vi tyvärr 
inte nå er med all information. Så vill 
ni ha våra nyhetsbrev och annan infor-
mation så se till att uppgifterna uppda-
teras i medlemsmatrikeln på kansliet.

För min egen del vet jag inte hur 
mycket jag kommer att kunna vara med 
och köra i år. Jag har nyss fått nytt jobb 
som jag startar den 15 mars och allt vad 
det för med sig. Jag hoppas ju kunna 
vara med ute mer då jag inte kommer 
att jobba helger längre men som alltid 
så kommer det en massa annat när man 
gör förändringar i livet.

RoBeRt HanSSon
RegionCHeF SKåne/BLeKinge

Söndagar kl 12:30 på Blå Cafeet 
i Lomma till och med april månad. 
Sedan är det avfärd 12:30 från Blå 
Caféet resten av säsongen.

skånE norDöst

Kommer att ha körningar på sön-
dagar. Samling och tidpunkter kom-
mer att skrivas in i kalendern.

Till detta kommer vissa spontan 
körningar. Se hemsidan och nyhets-
breven.

blEkingE

Här kommer det att köras en hel 
del tillsammans med andra klubbar 
då vi inte är så många medlemmar i 
Blekinge. 

Regionchefen har ordet

Detta händer 2010!

Drömmar ska ju förverkligas. 

Har för närvarande en Yamaha 
Wildstar 1600 årsmodell 04. 

Vi är ett gäng grabbar som brukar 
köra om helgerna men även vardagar.

Helst på vår och sommarhalvåret träf-
fas i Sölvesborg vid Blekingeporten.

uLF LundBeRg.

Men tisdagar till Löddeköpinge 
och torsdagar till Tydingesjön och 
lördagar spontan körningar till ??? 
och söndagar till Ronneby mark-
nad. Samtliga tillfällen samling vid 
Blekinge Porten. Tider och så kan ni 
se framöver i kalendern. 

hEla rEgionEn

Vi kommer att ha en del andra 
evenemang under våren och som-
maren. Det kommer bli Selmarunda 
första söndagen i juni, frukostkör-
ning den 19/6 från Höör, Rallyt den 
29/8 och Hemliga resan i september. 
Dessutom kommer vi att köra en 
långtur i månaden. Det är meningen 
att vi ska hitta lite kulturella mål på 
våra långturer.

Tisdagsträff:

Träffas: Blekingeporten, Sölvesborg. 
Kl. 15.00

Körning: Vikingabyn Lödderköping.

Tisdagsträff: Mejslarnas MC klubb

Kråkås, Sölvesborg.

I klubbstugan

Kl. 17.00-21.00

Fika är tillgängligt.

Onsdagsträff:

Valje camping, mc och jänkebilar.

Kl. 17.00-21.00

Fika tillgänglig

Onsdagsträff:

Träffas. Blekingeporten, Sölvesborg. 
Kl. 16.00

Körning: Sjöborakan

Torsdagsträff:

Träffas: Blekingeporten. Kl. 16.00-
17.00

Tydinge camping.

Lördagsträff:

Träffas: Blekingporten. Kl 10.00

Körning diskuteras på plats.

Söndagsträff: 

Träffas: Blekingeporten, sölvesborg 
Kl. 10.00

Körning: Ronneby loppmarknad.

Virago åkarna träffas 2010
Det finns ju en samling Virago nördar i landet, som under den kallare delen av 
året brukar hänga på virago.se och en gång under sommaren har vi tagit som 
tradition att samlas i verkligheten också. I år blir den samlingen på Hanksville 
Farm. 

Vi kommer att bo på Hanksville Farm mellan 8-13 juli och på dagarna få se 
de vackra delarna av Skåne. 

Guidade av Egon Agmell och några andra Virago åkare med lokal känne-
dom.

Finns intresse för att deltaga eller bara åka med någon dag så kan man läsa 
mer på http://www.virago.se/2010.

Vi åker ju som sagt Virago allihop, men det betyder ju inte att vi beter oss 
illa om någon skulle komma inrullande med någon annan form av tvåhjuling.

VäL mött i SKåne
KjeLL jonSSon, weBBmaSteR ViRago.Se

Alla barnen tog det försik-
tigt när de hade sex förutom 
Sandra och Ida, de blev gra-
vida.
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Region HALLAND
Regionchef: Peter Ovik, 035-409 16, 0709-76 13 21.
peterovik@yccsweden.se

Kontaktpersoner HALLAND

Regionchef

Peter Ovik

Tele: 035-409 16. 

Mobil: 0709-76 13 21

E-post: peterovik@yccsweden.se

Kontaktman Falkenberg

Magnus Bengtsson 

Mobil: 0735-17 84 88

E-post: magnus.bengtsson@yccsweden.se

Det började för någon månad 
sedan. Vår MidnightStar 1900 alias 
”Plåtnicklas” började låta för-
skräckligt i magen. Varje gång min 
man använde treans växel, lät det 
som om någon slängt in en lös mut-
ter som skramlade runt i motorn. 

Vi kontaktade då sjukstugan hos 
Bike i Trollhättan och lät dem lyss-
na på honom. Tyvärr kunde de inte 
höra något oljud, utan förklarade 
att den här åkomman säkert bara 
var något tillfälligt hos föraren och 
att Plåtnicklas säkert skulle till-
friskna.

Så skedde icke, i stället började det 
låta som om tio skruvar skramlade 
omkring i motorn. Vi fick då åka 
till sjukstugan akut och ännu än 
gång fick de lyssna. Nu var det 
inget snack om att Plåtnicklas var 
sjuk längre. De rekommenderade 
honom fullständig stillhet och vila, 
så Plåtnicklas fick bli långtidssjuk-
skriven, vilket han fortfarande är.

Vi fick då reda på att den åkomman 
han råkat ut för var en sjukdom 
som drabbat tre MidnightStar 1900 
i hela världen, samt Plåtnicklas. Ett 
drev i växellådan var helt söndrigt, 
pga. dålig härdning. 

Nu hoppas jag ingen blir rädd för 
att en pandemi håller på att bryta 
ut. Denna sjukdom är inte smittsam 
utan är ett mer genetiskt betingat fel 

från själva tillverkningstillfället.

För tillfället ligger han på opera-
tionsbordet och väntar på delar från 
Holland som skall transplanteras in. 
Skickar med en bild på hur ynklig 
han ser ut.

Tack och lov fick vi låna Wilde Bill 
från Bike så att vi kunde ta oss till 
Gotland på semester. Han höll sig 
frisk hela resan och klarade sig även 

Plåtnicklas är sjuk

Då sitter man här mitt i vintern och 
trånar efter sommaren, men de ser 
avlägset ut just nu kallt och mycket 
snö.

Då kommer vi till de svåra att skriva 
något vettigt till tidningen, börjar med 
att hälsa alla nya medlemmar välkom-
na och ser fram emot att se er framöver 
och även alla gamla medlemmar.

Hösten och Vintern har varit lugn 
vi har träffats en gång i månaden för 
att äta pizza eller något annat gott, vi 
fortsätter med de till april. Vi ser fram 
mot våren då vi kan ta ut hojarna och 
lufta oss igen, Vi börjar med mässa i 
Halmstad den 12-14 mars ,vi kommer 
att stå tillsammans med Marcus i hans 
monter, liksom förra gången vi hade 
mässa här, kommer vi ordna en liten  
fest på Lördagskvällen, vi återkommer 
via mail och på hemsidan vad den kom-
mer att hållas och tiden

Vi ska försöka att representera så 
många rallyn som möjligt så vi syns lite 
mera ute i svängen. De träffar och kör-
ningar jag vet om just nu är Pokerrun, 
Hemlig resa, Kristianopel mera båge, 
Karlborn, Mc-dagarna i Västervik,Bike 
meet på farmen, Degernäs årsmöte och 
säkert en massa mer som vi kan köra, 

information kommer att finnas på hem-
sidan efter hand som det blir aktuellt.

Har ni någon körning eller annat 
som ni tycker att vi ska representera, så 
hör gärna av er till mig eller Magnus, 
så lägger vi in det på hemsidan.

Det kommer att bli Lördag/Söndag 
körningar stora delar av säsongen till 
olika resmål som vi tillsammans eller 
enskilt kommer på.

Vi kommer även ha en kväll i veckan 
då vi kan träffas o fika ev köra en 
sväng, va inte rädda för att dyka upp,  
trevligt ju fler man är de ger en härlig 
gemenskap.

Undrar ni över något kan ni alltid 
ta kontakt med Peter Ovik i Halmstad 
eller Magnus Bengtsson i Falkenberg.

Nu har jag inte mer att skriva för de 
har inte hänt speciellt mycket under 
vintern, så nu väntar vi bara på solen o 
lite värme, sen kommer hojarna ut, ha 
det nu så bra så ses vi snart

Som jag sagt innan alla är välkomna 
utan undantag.

taCK Så mYCKet
peteR oViK
RegionCHeF HaLLand 

Regionchefen har ordet

ifrån en rejäl förkylning efter skyfallet 
i Oskarshamn.

Som tur är känns det i varje fall som 
om Plåtnicklas är i goda händer och 
får bra vård och vi längtar naturligtvis 
efter honom.

HäLSningaR
CatHaRina janSSon

- Känn dig blåst.
- Feel you blown.

- Kom hit ögonaböj!
- Come here eyesbent!

- Du är avskedad.
- You are offspooned.

- Nä, du! Den gubben gick inte!
- No you! That man didn’t walk!

- Det ger jag sjutton i!
- I give seventeen in that!

- Varför lämnar du din väska här vind 
för våg?
- How come you leave your bag here 
wind by wave?

Igår åkte jag in till stan för att betala en massa skatt på systembolaget. Jag var där inne i ca 10 minuter. När jag kommer ut står en 
polis rätt utanför ingången och skriver en parkeringsbot! Jag går fram till honom och säger:
- Kom igen nu, var lite schysst och riv lappen!? Snälla, har du inget viktigare att göra en fredagseftermiddag?
Han ignorerade mig totalt och fortsatte skriva. Jag kallade honom för skrivbordsryttare och sa att han säkert var bög också! Han gav 
mig en blick och skrev oberört ut en ny bot för att bilen hade slitna däck!? Då kallade jag honom för din lilla jävla svinskit! Han skrev 
klart den andra boten och satte den tillsammans med den första på vindrutan och började på en tredje!! Det här höll på i ungefär 10 
minuter... ju mer jag skrek åt honom, desto fler böter skrev han utan att säga ett enda ord. Därefter gick jag vidare till min bil, som stod 
i parkeringshuset 200 meter därifrån.

Två killar hade varit på en fest och fått lite för mycket i sig. När de lämnade festen tog de bilen, då de visste att det var mörkt och inga 
bilar brukade köra i dessa kvarter. När de närmade sig en rondell fick den ene en ide.
- Har du testat att backa i en rondell?
- Nää. Aldrig.. men vågar vi det?
- Självklart. Det finns ju inte en bil inom synhåll.
De hann backa genom halva rondellen när en bil dök upp och brakade rätt in i bakänden på deras bil. Föraren klev ur bilen, ringde ett 
nummer från sin mobil medan killarna satt i sin bil och vågade inte göra någonting. Polisen anlände till platsen och började förhöra 
föraren som killarna såg genom backspegeln blev mer och mer arg. Snart kom en polis fram till dem och knackade på rutan, varav den 
ene av killarna vevade ner.
- Är ni oskadda? frågade polisen.
- Jaa.. det är vi. svarade killarna i korus.
- Ja. Då kan ni köra vidare. Vi ska ta in herrn här för drogkontroll. Han påstår att ni backat in i hans bil i rondellen! Haha, så dumt!
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Region SMÅLAND
Kenth Lindkvist, 0472-343 99, mobil 070-241 04 89
E-post: kenth.lindkvist@yccsweden.se

KONTAKTPERSONER I SMÅLAND

Regionchef

Kenth ”Virre” Lindkvist

Tele: 0472-34399

Mobil: 0702-41 04 89

E-post:  kenth.lindkvist@yccsweden.se

Värnamo

Jonny Syrén

Tele: 0370-163 39

Mobil: 0708-97 21 47

E-post: jonny.reider@comhem.se

Hestra

Conny Hansson

Tele: 0370-175 54

Mobil: 0708-72 57 14

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

Kalmar

Tommy ”Tompa” Jeansson

Tele: 0480-190 05

Mobil: 0703-56 39 30

E-post: tommy.jeansson@comhem.se

Växjö

Torbjörn Karlsson

Tele: 0470-34 73 34

Mobil: 0706-40 57 95

E-post: kapten_torbjorn@hotmail.com

Oskarshamn

Torbjörn Melkersson

Tele: 0491-773 70

Mobil: 0707-99 48 76

E-post: torbjorn.melkersson@telia.com

Ryd

Hans Sandell

Tele: 0459-810 02

Mobil: 0704-48 10 02

E-post: hsandell@telia.com

Ljungby

Gun ”Gunsan” Nyberg

Mobil: 0730-26 57 55

E-post: gun_nyberg@telia.com

Regionchefen har ordet

KlubbRabatteR
Verona Motor

i Ljungby
Vi lämnar 20%  

Tillbehör och Kläder
10%  Oljor och Sprayer

10-30%  Däck
Mot uppvisande av giltigt 

medlemskort i YCC
Kolla gärna pris med oss och hör 

gärna av er om vi är för dyra 
för då anpassar vi priserna.

Ni får alltid en låne-MC 
vid service hos oss.

vi kan även hämta era MC 
om behov finns.

Vi servar alla Japanska MC 
även under garantitiden.

http://www.veronamotor.se

Nytt år och en ny hoj säsong kommer 
igång inom en snar framtid, jag med 
flera hoppas att den kommer att ge oss 
många tillfällen att grensla våra hojar.

Vidare så hoppas jag att så många 
nya och gamla medlemmar som möjligt 
kommer att få trevliga stunder tillsam-
mans på olika träffar, körningar och 
på dom olika aktiviteterna som erbjuds 
och dom som vi själva kommer att stå 
för i regionen. 

Lite nytt för denna säsong beträf-
fande söndags körningarna så är det 
beslutat att en körning i månaden skall 
planeras av någon kontaktperson för 
att körningarna ska gå runt i dom olika 
områden i hela regionen och på detta 
viset få med så många som möjligt på 
dessa turer.

Så det gäller för kontaktpersonerna 
att planera turerna i god tid så att det 
kan läggas ut på regionsidan så att alla 
har möjlighet att få reda på när denna 
körning ska äga rum och vart turen 
ska gå.

Övriga söndag och onsdags körning-
ar rullar på som vanligt från Värnamo/
Bor och ska även försöka att i år igen 
att få igång medlemmarna i Växjö 
området.

Träffpunkten TYROLEN i (Blädinge) 
Alvesta finns alltid att besöka på ons-
dags kvällarna när man är ute och kör 
å blir kaffesugen/pratsjuk eller bara 
titta på dom olika saker som finns inn-
anför planket.  

Organisationen har ändrats lite sedan 
förra tidningen, vi står nu utan kon-
taktperson i området kring Jönköping, 
Nässjö, Eksjö, Sävsjö, Vetlanda så är 
det någon som kan tänka sig att ställa 
upp och sköta detta så vore jag mycket 
tacksam.

Det har tillkommit en ny kontakt-
person/aktivitetsfixare i Ljungby, som 
även håller i Smålands Aktivitetsgrupp 
på Hemsidan (Medlemssidorna) och där 
kan man gå med om intresset finns för 
att ventilera olika aktiviteter som kan 
tänkas för framtiden.

Smålands Bikers är också en grupp 
som är uppstartad på Hemsidan 
(Medlemssidorna) där man kan fram-
föra sina tankar och åsikter beträf-
fande körningar o dyl.

Nu har jag inte mera att framföra i 
detta nummer av våran tidning

resten blir när vi träffas ute på olika 
evenemang.

med VänLig HäLSning
Reg.CHeF 
”ViRRe”
 YCC-SmåLand

Aktuella aktiviteter under säsongen 2010 
 
Fika träffarna går runt i Regionen tills vädret tillåter att köra hoj. 
Information om detta läggs in i Kalendarium & Information på Region sidan. 
 

Inomhus-Mini-Golf  Jönköping 24 Januari 
Medlemsmöte Februari/Mars 
Mc-Mässa i Halmstad 12-14 Mars 
Bowling Värnamo 13 Mars 
Baklucke-Mc-Loppis 27 Mars 
Mickes Motor Vårmässa 27-28 Mars 
Verona Motor Öppet hus 16-17 April 
Mascot Motor i Nässjö kick off helg 24 April Kl. 09.00 – 15.00 
Mascot Motor i Nässjö kick off helg 25 April Kl. 11.00 – 15.00 
Tyrolen öppnar 5Maj 
Långtur Äppelblom Maj 
Vårträff i Karlborn 14-16 Maj 
Smögenträffen Maj 
Skåne Rundan 5-6 Juni 
Mera Båge Mässa i Kristianopel 2-4 Juli 
Hanksville Bike Meet 2-4 Juli 
Mc-Dagarna i Västervik 29/7- 1/8 
Krok-Väg-Körning & Aktivitet 15 Augusti 
Riksträff Degernäs 20-22 Augusti 
Hemliga Resan September 
 
Söndags körningar från Värnamo/Bor/Växjö 
Onsdags körningar från Värnamo/Bor/Växjö 
 

Någon torsdagskväll tar vi en körning till Tydingesjön (Skåne) 
Eventuella justeringar av ovanstående Aktiviteter eller ny tillkomna händelser 
kommer att läggas ut på Smålands Region sida under Kalendarium & Information 
och i viss mån mail utskick till samtliga med gångbar mail adress. 
 
För att inte missa någon information om vad som händer och sker så gäller det att hålla 
koll på våran Region sida, även så att läsa sin E-post regelbundet så att man inte går 
miste om någon aktivitet eller något utskick som gäller dig medlem. 
 
Med vänliga Biker hälsningar. 
”Virre” 
Regionchef YCC-Småland 

Lost & Found Technology

www.redknows.se

redKnows larmar och spårar alltredKnows larmar och spårar allt

Larm & position
Små och smidiga larm med GPS-söksystem som ger exakt 

position via SMS och på karta direkt i din mobil 
samt position i realtid på vår webbplats

redKnows marknadsförs av Axtech AB, tel. 031-55 88 66, www.axtech.se

TILLVERKAD
I SVERIGE

Håll koll på din MC
- Vet du varför norrmännen har med sig en 
bildörr när han är ute och går i öknen?

- Nej!

- För att han ska kunna veva ner vindrutan 
om det blir för varmt.

En man till polisen på ett förhör:

- Vad är ditt namn?

- Karlsson utan x.

- Men karlsson har ju inget x i?!

- Men, jag sa ju det!!
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Region WEST
Regionchef: Örjan Karlsson, 031-57 11 55, 0708-39 29 05. 
E-post: orjan.karlsson@yccsweden.se

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@yccsweden.se

Aktiviteter i Region Väst 2010
April

3. Påskfirande på Långenäs.
13 HLR-kurs, Frank Jansson 0706-40 42 44
18 Start söndagskörning, samling vid Hotellbåten, Gullbergsvass, 
 se kalendern.
24 Avrostning/Fortbildning SMC. Volvo Torslanda Kl. 10:00
23-25 Gbg ś Mc dagar Stora Holm Säve
24-25 Bike-dagar.
25 Söndagskörning. samling vid Hotellbåten, Gullbergsvass, 
 se kalendern

Maj
2 Söndagskörning samling vid Hotellbåten, Gullbergsvass, 
 se kalendern
8 Öppet Hus, Långenäs
9 Söndagskörning samling vid Hotellbåten, Gullbergsvass, 
 se kalendern
16 Söndagskörning. samling vid Hotellbåten, Gullbergsvass, 
 se kalendern
20 Torsdagskörning, samling Yamaha-Center 18.00. Avfärd 18.30
22-23 Hemlig resa
27 Torsdagskörning, samling Hotellbåten 18.00. Avfärd 18.30
28-30 Smögenträffen info kommer

Juni
3 Torsdagskörning, samling Yamaha-Center 18.00. Avfärd 18.30
10 Torsdagskörning, samling Hotellbåten 18.00. Avfärd 18.30
11-13 Internationella, Holland
17 Torsdagskörning, samling Hotellbåten18.00. Avfärd 18.30
24 Torsdagskörning, samling Hotellbåten 18.00. Avfärd 18.30
25 Midsommar på Långenäs ?

Juli
1 Torsdagskörning, samling Yamaha-Center 18.00. Avfärd 18.30
2-4 Hanksville Summer Bike Meet
8 Torsdagskörning, samling Hotellbåten 18.00. Avfärd 18.30
15 Torsdagskörning, samling Hotellbåten 18.00. Avfärd 18.30
22 Torsdagskörning, samling Hotellbåten 18.00. Avfärd 18.30
29 Torsdagskörning, samling Hotellbåten18.00. Avfärd 18.30
30-1/8 Västervikdagarna Hoj Rock

Augusti
5 Torsdagskörning, samling Yamaha-Center 18.00. Avfärd 18.30
6-8 Lyngeträffen Danmark
13 MC – Orientering 
19 Torsdagskörning, samling Hotellbåten 18.00. Avfärd 18.
20-22 Årmöte Degernäs
22 Söndagskörning, samling vid Hotellbåten, Gullbergsvass, 
 se kalendern.
28 Kräftskiva
29 Söndagskörning, samling vid Hotellbåten, Gullbergsvass, 
 se kalendern.

September
5 Söndagskörning, samling vid Hotellbåten, Gullbergsvass, 
 se kalendern.
12 Söndagskörning, samling vid Hotellbåten, Gullbergsvass, 
 se kalendern.
19 Söndagskörning, samling vid Hotellbåten, Gullbergsvass, 
 se kalendern.
25-26 Öppet Hus Yamaha-Center

Nytt år och nya utmaningar, alla läng-
tar vi väl till att få plocka ut våra 2 
– hjulingar.

Fast när jag tittar ut genom fönst-
ret och snön vräker ner och 10 – ute så 
känns det lite avlägset det är då man får 
sätta sig och titta på alla fina och roliga 
mc bilder från föregående biker-år.

Ja nu ser vi fram emot ett spännande 
år med fullt av aktiviteter som kurse 
träffar, körningar mm.

Regionchefen har ordet
Så vill välkomna alla nya medlem-

mar (gamla oxo) till ett förhoppnings-
vis soligt o varmt mc –år och att vi syns 
på våra arrangemang.

Så var flitig att gå in och läs på vår 
hemsida.

All info kommer fortlöpande på vår 
regionsidan om vad som händer.

Som vanligt under mc-säsongen har 
vi vår klubbstuga i Långenäs öppen 
alla tisdagar från Kl. 18:00 – 20:00 dit 

SMÖGENTRÄFFEN
28, 29,  30 maj 2010

Smögenträffen HB

Fredag 28 maj

• Incheckning
• Besök på bryggan
• Räkfrossa
• Orkester

Lördag 29 maj

• Mc-rally
• Skärgårdstur
• Barbeque
• Trubadur

Söndag 30 maj

• Parad i Smögen och           
  Kungshamn
• Avslutning
• Utcheckning

Läs mer på www.smogentraffen.se

ALLA är välkomna på grill, kaffe o 
fika.

Är du ute och åker i vårat avlånga 
land och behöver övernattnings möj-
ligheter så gå in på sidan och läs under 
Långenäs.

Vi ses snart

med BäSta BiKeR HäLSningaR
öRjan KaRLSSon
RegionCHeF weSt

Efter ni har anmält och betalat träffen, skicka mig gärna ett mail 
så jag vet hur många YCC-are vi blir och hur stor plats vi behöver.

Om ni beställt stuga eller tänker tälta.

Örjan Karlsson
Regionchef West

orjan.karlsson@yccsweden.se
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Region Värmland/Örebro
Regionchef: Sussie "Pocahontas" Wahlqvist, 019-24 12 22, 
0707-49 99 94. E-post: sussieycc@hotmail.com

Kontaktpersoner VÄRMLAND/ÖREBRO

Kontaktman Örebro:

Ronny Overgaard

Tele: 019-17 94 94

Mobil: 070-210 0 047

E-post: citytrollet@telia.com

Reino Persson

Mobil: 0702-74 04 03

Eje Österberg

Tele: 019-22 52 93

Mobil: 0708-22 52 93

Kontaktman Karlstad:

Tom Ewen

Mobil: 0702-27 55 21

E-post: ewen.tom@telia.com

Kontaktman norra Länsdelen:

Pehr Lekeborn

Tele: 0581-144 67

Mobil: 0704-47 41 72

E-post: perh_lekeborn@hotmail.com

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”

Regionchefen har ordet
Medlemsmötet som hölls i början av oktober lockade 25 st medlemmar. Ett mycket 
kreativt möte där förutom att planera nästa års körningar även riktlinjerna för 
årsmötet i Degernäs gicks igenom.

I år var det dags för en kulturresa till Tyskland igen. Resan gick precis som 
tidigare till Sassnitz. 26 st var vi som på ett grundligt sätt försökte utforska den 
tyska pubkulturen. Vi var också iväg och tittade på Hitlers tänkta rekreations-
anläggning i Prora. En gigantisk anläggning på 4,5 km som aldrig färdigställdes 
pga av kriget. Det gavs också tid till lite shopping. Dukar, små troll, marsipan och 
choklad stod på inköpslistan. 

Jag undrar om det inte slank med en och annan flaska också. Kalle var som 
vanligt snäll att ta hand om ratten på bussen och jag och alla som var med vill än 
en gång tacka dig Kalle för det.

Nyss nämnda Kalle fyllde jämnt under året och tillsammans med sin Birgitta 
anordnade de en fest som gick i 50-60 tals stil. En salig blandning av Elvisar och 
Dorisar rockade loss och käkade gott.

Ett nytt år och decennium skulle naturligtvis skålas in. Vi var en liten men 
glad skara människor som samlades runt god mat och dryck och raketskjutande 
hemma hos Annie och Bengt.

Kommande år kommer att innehålla en hel del planering inför stundande års-
möte i Degernäs.

Vi har redan börjat dansa och be till vädergudarna och så här långt har de 
lovat att det kommer bli kanonväder under träffen. Det är redan 120 personer som 
bokat bäddar.

KRamaR FRån SuSSie ”poCaHontaS”

Region EAST
Regionchef: Klas Panthell, 08-777 52 11, 070-668 45 92.
E-post: wild.big@telia.com

Kontaktpersoner i Region East

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

Medlemsansvarig/Kassör
Bosse Engström
Mobil: 076-341 4490
E-post: boengstrom@gmail.com

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

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

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

Ko Norr
Ulf  Nordmark
Mobil: 073-659 9696
Ulf.nordmark@comhem.se

Ko Norr
Bengt Carlsson
Mobil: 070-786 3923
Bengt.carlsson@vallnet.se

Ko Södra
Jan-Ole Loman
Mobil 070-458 7623
Jan-ole.loman@comhem.se

Ko Södra
Kent Eriksson
Mobil: 070-387 0922
Kent.g.eriksson@bredband.net

KO Södra
Mats ”Raider”Andersson
Mobil: 070-402 2906
Mats.andersson@yahoo.se

Områdesansvarig Sörmland
Stefan & Anna Ström
Tel:0155-240010
Mobil: 070-256 0935
asphojden@gmail.com

en härlig vårhelg beslutade 
några biker vänner och jag 
att vi skulle prova på bedrif-
ten att ta oss runt Vättern 
likt alla dessa kämpande 
cyklister varje sommar.

Vi startade i Södra Stockholm 
en torsdag kl. 13,00 och tog gamla 
Riksettan genom Södertälje och vidare 
Vagnhärad, Nyköping med fikastopp 
vid  Oskarshäll som ligger högt ovan-
för Kolmården med underbar utsikt 
över Bråviken. 

Vidare Norrköping, Finspång väg 
51 fram till Prästköp där man svänger 
av mot Tjällmo på en underbar kur-
vig hojväg. Vidare 211 till Borensberg  
där vi tog vägen söder om sjön Boren 
och vid Ask kyrka svänger vänster 
på smala raka vägar som skär genom 
landskapet till Vadstena där vi bokat 
på 27ans Nattlogi på Storgatan. En 
promenad runt slottet och en god mid-
dag på uteservering andra helgen i 
Maj kändes helt rätt. 

Frukost och vidare söderut på 52;an 
med en avstickare igenom naturreser-
vatet Omberg som är helt fantastiskt 
vackert med sina stora bok träd. Vidare 
efter Vättern till Gränna då mjukglass 
stånden hade premiär öppnat. Vi ham-
nade i trafikköer i Jönköping då vi 
valde att åka igenom stan men snart 
ut på 195;an som tog oss problemfritt 
via Karlsborg till Askersund där vi 
bokat på Cafe Garvaregården som lig-

Vättern Runt by Mc som blev 103 mil
ger vid vattnet. Tur på stan samt prov-
smakning av dom lokala läckerheterna 
för att på morgonen få en näringsrik 
frukost.

Nu var det lördag och bil å mc 
utställning samt beg.marknad på 
idrottsplatsen så vi kollade en stund på 
gamla fina bilar. I sadel igen och trot-
tellyft via kurviga väger Åmmeberg 
och Zinkgruvan, Godegård, Tjällmo 
till Borensberg och norr om Norrbysjön 
till Bergs slussar där vi fick ett bra 
luch bord vid slussen och fick turen att 
se en större båt slussa alla 10 slussar.

Vidare norr om Roxen till Norsholm 
där vi träffade på samma båt igen, 
vidare under E4;an till väg 210 till 
Söderköping där vi bodde ståndsmäs-
sigt på Söderköpings brunn, nu var 
det varmt, över 20 grader men glass 
restaurangen hade inte öppnat för 
säsongen ännu så det blev en prome-
nad längst kanalen.

Söndag ännu varmare så vi tog en 
liten ”omväg” hem via St Anna och 
campingen vid Tyrislöt där det fanns 
kaffe. Hemåt och färjan vid Stegeborg, 
Husby till färjan över Bråviken, vidare 
Jönåker. Nyköping och kustvägen 219 
till Vagnhärad och via Hölö färjan till 
Grödinge och slingerbulten hem på 
söndag em. Vid koll på mätaren sa den 
103 mil och då undrar jag vilka gen-
vägar cyklisterna hittar då deras resa 
”bara” är ca 33 mil.

Ett bra minne från min bikervärld

KLaSSe StigFinnaRe

Sitter i slutet av januari med 1 meter snö 

och minus 16 grader när detta skrivs, det 

känns lite långt till hojsäsongen med det 

finns ljuspunkter.

Satt i morse och beställde lite hojgodis 

från www.hellriser.com till hojen samt 

att vi åker med Hoj-X kryssningen till 

Finland samt Mc-mässa i Tathis.

Planeringen av säsongen är i full gång 

men vi har svårt att få fram beslut och 

våra aktiviteter gällande teknik körning-

ar med SMC samt LABC kurser, jag får 

hänvisa Er till hemsidan för aktuell info.

I höst numret efterlyste jag synpunk-

ter och idéer för att få fler aktivite-

ter i Regionen och det resulterade i 4 

st. nya kontakt personer därav Anna 

& Stefan Ström som nu tar hand om 

Sörmland och kommer till sommaren 

ordna en East träff i början av juli. Det 

saknas fortfarande aktiva medlemmar 

runt Enköping, Västerås, Arboga samt 

söder ut Norrköping, Linköping, Trosa 

och Södertälje.

Finns intresse så hör av Er till mig sna-

rast då säsongen snart är här.  

HojHäLSningaR
KLaSSe
RegionCHeF eaSt

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

Kontaktpersoner NORR

Regionchef

Tommie ”Rondellen” Nylund

Tele: 090-400 69

Mobil: 0705-88 95 46

E-post: rondellen.ycc@spray.se

Holmsund

Bo-Erik Hansson 

Tele: 073-802 91 30 

E-post: bo-erihansson@hotmail.com 

Kalix

Kjell Johansson 

Tele: 070-594 71 99 

E-post: 166johansson@telia.com 

Sandfors

Håkan Holmgren

Tele: 0910-910 30 

E-post: hakan.holmgren@mbox301.

swipnet.se

Tväråbäck

Nicklas Schaeder

Tele: 0935-301 10

Mobil: 0702-07 77 58

E-post: franksch@vannas.net

Ja då var det dags att vässa pennan. Nu är 
det ju så att det inte har hänt så mycket 
sen jag senast skrev.

Adventsträffen med tillhörande 
regionsmöte gick av stapeln den första 
advent, nytt rekord, 42 deltagare ifrån 
Trelleborg i söder till Kalix i norr. Vi 
hadd storfrämmen, klubbens grunda-
re Blondie med hustru Gela tog sig en 
sväng förbi, det var väl inte fy skam. 
Hundrasextio mil mellan dom sydligaste 
och nordligaste deltagarna, snacka om 
bredd, eller höjd.

Träffen blev, höll jag på att säga minst 
lika bra som vanligt, med god mat kanon 
musik, och gäster som vet hur man håller 
igång. Rockgruppen Hard To Handle äls-
kar att spela för oss, dansgolvet fullt, och 
yccare som ser ut som dom är födda för att 
dansa och hålla igång, många hade säkert 
träningsvärk på söndagen, och kanske 
lite skallebang. Det är otroligt roligt att 
anordna träffar när man får sådant gen-
svar, tack alla som kom!

Det som är närmast förestående är 
Skoterträffen första helgen i Mars, det 

ser ut som vi kommer att bli ungefär lika 
många deltagare som vi brukar, 15-20.

Vi ska som vanligt sälja hamburgare 
i samband med mc dagarna i Umeå och 
Luleå, datum för detta vet jag inte i skri-
vandets stund.

Vårträffen i Karlborn firar fem år, 
och med tanke på att den blivit större 
för varje år, så tror jag att vi kan passera 
hundrastrecket i år. Nytt för i år blir att 
allt tältande, husvagns, och husbilsbo-
ende sker på sidan mot ån, allt för att 
knyta ihop så mycket som möjligt. Enligt 
Carina så är det på gång en kåta som 
rymmer 40 sittande, håll tummarna att 
det går i lås.

I juni händer inte så mycket häruppe, 
men några av oss har vad jag förstår 
planer på att åka på internationella i 
Holland   

Rock och Bluesfestivalen i Flakasand 
blir i mitten av juli datum kommer så 
fort det är fastslaget. Vi räknar med att 
vi kommer dit redan på fredag Här bor 
vi i tält alldeles i närheten av den magni-
fika sandstranden vid Kalix älv, en del av 

Regionchefen har ordet

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

Kontaktpersoner i Region Mitt.

Gävleborg

Delsbo:
Regionchef 
Rolf ”Wilden i Delsbo” Andersson. 
Tele: 0653-103 36
Mobil: 0705-25 30 81
E-post:  wildenidelsbo@yccsweden.se 

Gävle:
Vice Regionchef
Erik Kernehed.
Tele: 026-19 61 93
Mobil: 0707-31 12 22
E-post: erik@yccmitt.se

Stefan & Kerstin Karlsson.
Sandviken.
Tele: 026-21 41 43
Mobil: 0738-04 18 71
E-post: calzone@telia.com

Dalarna

Falun:
Ledamot styrelsen, Sekreterare.
Kontaktman
Bengt-Inge Henriksson.  
Tele: 023-245 41
Mobil: 0703-56 46 49
E-post: sekreterarre@yccsweden.se
E-post: bengt-inge@yccmitt.se

Oxberg:
Ledamot styrelse.
Kanslist & Kontaktman.
Kenneth ”Limpa” Lindberg.
Tele: 0250-183 04
Mobil: 0702-77 59 09
Kansli Mobil: 0706-19 97 98
E-post: limpa@yccsweden.se
E-post: kansliet: kansli@yccsweden.se

 
 
     

 
 
Ja nu är det snart dags att börja fundera på vårträffen, som ni 
ser så blir det samma vecka som Kristi himmels, det är ju bra, vi 
har en hel ledig dag extra att ta oss dit på. 
 
Som vanligt kommer vi att åka en guidad tur på lördag, en tur 
till Sveriges första oljeraffinaderi. I övrigt blir det som det 
brukar, musik och dans, givetvis grillning nere vid brasan. 
 
Två övernattningar i två eller fyrbäddsrum med eget linne, 
två middagar och två frukost, till en kostnad av 650:- per pers. 
Tältande och annat eget boende 450:- . 
 
Träffavgiften sätts in på pg 6081696-4 märk med namn och 
adress. 
 
Sista anmälningsdag 4/5 på tel.023-62510 Carina. 
  
Välkomna, Carina och Thomas,  Karlborns Pensionat 
   
 

 
 
Vilden i Delsbo  och  ”Rondellen” 
         
   

Tänk vad tiden går, tyvärr mina vän-
ner har jag inte lyckats samla tankarna 
för att kunna skriva något till vår tid-
ning denna gång.

Jag har haft total skrivkramp, det 
har varit mest snöskottning för min 
del. 

Men jag hoppas att det är någon från 
reg-mitt som hjälp mig med lite mate-
rial till Ycc tidningen.

Jag vill också passa på att önskar 
alla hjärtligt välkomna till vår träffen 
i Karlborn vi firar

 5 års jubileum detta år V 19 den 
14-16 maj.

Hade RoLF.
”wiLden i deLSBo”
RegionCHeF mitt

Regionchefen har ordet

En golfspelare kom inrusande till 
tränaren i golfshoppen och skrek 
upphetsat:

- Det har hänt något förskräckligt, 
Mac. På nionde utslagsplatsen sli-
rade jag med drivern och träffade 
en motorcyklist på vägen. Han kolli-
derade med en bil som just svängde 
runt hörnet. 

- Mac, vad ska jag göra? Det ligger 
sex skadade personer på vägen.

Tränaren Mac tänkte efter ett ögon-
blick och sa sen:

- Du måste hålla högra handen läng-
re ner på klubban. Så här...

matlagningen står var och en för själva. 
Serveringen av öl och mat på festplatsen 
börjar på lördag.   

Deltaträffen 30/8-1/8. Vi hoppas på 
stigande deltagarantal från Yccarnas 
sida, inte för att vi var få ifjol (största 
klubb) men potentialen är stor med ett 
så suveränt arrangemang av Buschman 
riders. Ni måste bara prova. 

Årsmötet i Degerfors 20/8-22/8. Jag 
hoppas och tror att vi blir många häri-
från norr. 

Lite nostalgi blir det, vi har ju varit 
där några gånger med idel glada minnen.

Höstträffen på Jävre fiskecamp 11/9-
12/9 En riktig mys träff med god mat och 
pittoreskt boende.

I övrigt så kan det bli att vi fixar lite 
spontana grejer som ju inte går att pla-
nera.

Jag hoppas att många fler av oss kom-
mer att träffas så fort som vi börjar tina 
upp och säsongen börjar komma igång. 

”RondeLLen”

Du anmäler dig som 
vanligt direkt till 
Delta träffen på deras 
hemsida:

www.bushmenriders.se/

Sedan är det bra 
om Wilden eller 
Rondellen får veta 
att ni tänker komma 
så att de kan planera 
YCC området på träf-
fen.

rondellen.ycc@spray.se

wildenidelsbo@yccsweden.se

Vi tRäFFS oCH tRiVS 
på deLtatRäFFen

wiLden oCH 
RondeLLen

Anmälan till 
Delta-träffen
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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.se.
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

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.

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

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
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b Porto 
betalt

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

Fräcka hojar med förmånlig försäkring

Midnight Star-serien
www.yamaha-motor.se

XV1900A Midnight Star har stil och kvalité i varje detalj. Svepande linjer,  breda 
skärmar och en konsekvent design som utstrålar kraft och känsla. 
Motorn är modern och sofistikerad och har givetvis tillräckligt med pulserande kraft, 
framförallt på låga varvtal. Vill du utrusta din maskin efter personlig smak, finns det 
ett stort sortiment av Yamaha originaltillbehör.
Passa på och gör en extra bra affär, 2009 års modell rek ca-pris från 147.900:-

XV1900A Midnight Star - 

Svart som synden


