
Nr 1 2011

yamaha custom clubSweden



yamaha custom club sweden 32 yamaha custom club sweden

info...
Styrelsen

Kontakter

YCC:s Klubbtidning
Redaktör: Kjell Jonsson
 Lovisagatan 14, 531 43 Lidköping
 Tel: 0510-210 02. Mobil: 070-588 68 27
 redax@yccsweden.se
 kjell@virago.se

Annonsredaktör: Lars Hedman
 Torparevägen 9 135 58 Tyresö
 Mobil: 0705-61 71 72
 annons@yccsweden.se
 lars.i.hedman@telia.com

Produktion: TM-Production, Timmersdala
 Tel: 076-128 78 00

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

Deadline inlämning 
till nästa tidning: 15 oktober 2011

Utgivning: December 2011

Annonspriser: 1/1 sida 3000:-  1/2 sida 2000:- 
 1/4-sida 1000:- 

Upplaga: ca 2000 ex.

President Åke Fängström
Ansvarig utgivare: Tel: 0901-466 66 Mobil. 0703-14 07 15
 president@yccsweden.se

Vice President  Klasse ”Stigfinnare” Panthell
Internationell  Tel: 08-777 52 11. Mobil. 0706-68 45 92
kontakt: wild.big@telia.com

Sekreterare:  Gun ”Pink Panther ” Eriksson
 Mobil: 0706-99 09 22
 gun.m.eriksson@bredband.net

Kassör:  Monica Lööf
 Tel: 08-512 356 56
 kassor@yccsweden.se

Ord. ledamot:  Per ”Bushman” Nilsson
 Tel: 0451-161 87 Mobil. 0706-80 84 57
 per55@telia.com

Suppleant: Peter Kaarle
 Tel: 060-501 11 Mobil: 0705-59 57 79
 peter.kaarle@telia.com

Valberedning: Samordnare: Kent ”Iceman” Jönsson
 Örjan Karlsson
 Thomas Holmberg

Revisor: Tomas Welander
 Christer Holst
 Mats Andersson (Suppleant)

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

Regionschefer

Omslagsbild Foto: Foto är hämtat från Kramfors turism.

Medlemsavgiften skall vara betald senast sista 
december. 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.

Äntligen Vår
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: Bijan Eghlima
 Mobil: 0707-46 33 74
 bijan_eghlima@hotmail.com

East: Bo Engström
 Tele: 08-798 30 07. Mobil: 0763-41 44 90
 bosse.engstrom@yccsweden.se

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

Äntligen är det vår på gång, och man känner hur det sprit-
ter i gashanden. Vintern har varit som alla övriga vintrar, kall 
snöig och mörk. Även i vår sydligaste del av landet så har man 
inte undkommit detta mörker. Men nu stundar bättre tider 
och almanackan åker upp och ner från väggen, så den börjar 
se ganska sliten ut.

Det skall passas in med semester, födelsedagar, skolav-
slutningar, släkt träffar, bröllop, måla huset, sätta potatis, 
och framför allt se till att man får åka motorcykel så mycket 
som möjligt. Det kanske behövs en lång mörk vinter för att 
vila upp sig, så att man orkar med en sommar med massor 
av aktiviteter. Nu har vi väl inte bara suttit och rullat tum-
marna, utan vi har inom klubben haft olika aktiviteter runt 
om i landet, som På Två Hjul mässa i Stockholm, Mc mässa i 
Halmstad, Skoterträff i Umeå och Pub kvällar runt om i våra 
regioner. Ett stort tack till alla som har ställt upp, arrangerat 
och hjälpt till för att få det att fungera.     

Nu är det bara att se framåt mot en förhoppningsvis lång 
varm sommar med många härliga mil på sadeln. Vi har en hel 
del att göra i sommar om vi grenslar hojen och drar ut på 
vägarna, vårträffen som vi brukar ha i Karlborn har ändrats 
till en hemlig resa. Mc dagarna i Västervik, Smögenträff och 
Deltaträff i Sundsvall är träffar som man bara inte kan missa. 
Internationella träffen i år går av stapeln i Jels Danmark, är 
bara ett måste för er som kan och har möjlighet. Där har vi 
även fått förmånen att få besök från våra YCC vänner ifrån 
Columbia, de kommer till Stockholm och följer med oss på 

en mycket väl-
planerad resa 
ner igenom 
landet, med 
flera stopp på 
vägen för att 
visa vad vårt 
vackra land har 
att erbjuda. Se 
information på 
annan plats i 
tidningen och på vår hemsida, häng gärna på.

Årsmötet är i år lagt till Norrfällsviken i Höga Kusten mellan 
Härnösand och Örnsköldsvik. Har ni aldrig varit där så måste 
ni bara ta tillfället i akt och besöka denna del av Sverige. Ni 
som har varit där förut behöver jag nog inte övertala, ni kom-
mer säkert att vilja göra ett återbesök.

Sedan har regionerna flera körningar och träffar som ni 
kan se på respektive hemsidan. Almanackan får nog åka upp 
och ner på väggen en hel del i vår.

Hade bra och ta det lugnt ute på vägarna, så ses vi 
snart.

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: Bo Engström
 Tele: 08-798 30 07
 Mobil: 0763-41 44 90
 bosse.engstrom@yccsweden.se

 Erik Kernehed
 Tele: 026-19 61 93
 Mobil: 0707-31 12 22
 erik.kernehed@yccsweden.se

YCC butiken: Stefan ”Wildestiffe” Nilsson
 Tel: 0410-129 95 Mobil. 0706-66 17 55
 butiken@yccsweden.se
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Information om www.yccsweden.se

Inloggning och lösenord

För nya medlemmar skapas första gången 
nytt användarkonto med namn och med-
lemsnummer. En inloggning kan då se ut 
enligt exempel:

Användarnamn: Karl-Karlsson

Lösenord: 123

Det går (man bör också göra det) byta 
lösenord efter första inloggningen. Gör då 
så här: 

Logga ut från ditt konto. När du är utlog-
gad, klicka på länken som syns under 
inloggningsrutan ”Glömt lösenordet”. Där 
kan du även byta ditt lösenord och natur-
ligtvis få ett nytt om du skulle råka glömma 
bort ditt lösenord.

OBS! Du måste ha en giltig mailadress 
registrerad hos YCC annars kommer du 
inte få något lösenord skickat till dig. 
Kontakta kansliet om du vill uppdatera din 
mailadress.

 Markera ”Kom ihåg mig” så slipper du 
skriva in användarnamn och lösenord varje 
gång webbsidan startas.

Kort beskrivning av några val du kan göra 
på www.yccsweden.se 

Aktiviteter

Under Aktiviteter finns det körningar och 
träffar för alla regioner från norr till söder. 
Om du går in från startsidan så ser du 
alla aktiviteter. Väljer du att gå in från en 
regions sida så sorteras regionens träf-
far ut åt dig och då syns bara de lokala 
aktiviteterna. 

Information

Information från regionchefen och arbets-
gruppen. Händelser som kräver utrymme 
och där medlemmar bör hålla sig uppda-
terade. Informationslänk finns under Start 
och under respektive Region.

Detta har hänt

Under länken ”Detta har hänt” syns alla 
berättelser som skrivs i de olika regionerna 

från startsidan. Denna länk finns också 
under respektive region, men då pressen-
teras bara regionens egna berättelser.

Internationella Träffar

Om du är intresserad av att åka med på 
någon av de internationella träffar som 
anordnas av YCC, ja då ska du hålla ett öga 
på vad som händer under denna länk.

Chatt

Det finns en chatt för alla regioner. Där 
kan du ”tjöta” som våra kamrater i WEST 
säger. Vill du diskutera något lite snabbt? 
Gå in i chatten och gör ett inlägg. Det finns 
en chatt för varje region och en för Riks. 
Chatt hittar man under respektive regions 
sida och även under ”Medlemssidor”.

Vill du kunna se alla inlägg i chatten, klicka 
då på länken ”Visa alla” som finns under 
rutan där man skriver chattinlägg.

Organisation

Här hittar du uppgifter om YCCs organisa-
tion, protokoll m.m.

Om YCC

Lite blandade länkar som berör YCC

Regioner

Håll dig uppdaterad vad som händer i din 
region. Under länken ”Regioner” finns län-
kar till respektive region. Länkarna till vän-
ster ser i stort sett likadana ut under Start 
som under respektive Region. Skillnaden 
är dock att länkarna till vänster innehåller 
bara lokal information och berör endast 
den region man går in till.

Forum

Forumet är till för många och långa dis-
kussioner. Alla behöver i och för sig inte 
vara långa, men forumet är till för längre 
diskussioner som inte passar in att ha i 
chatten. Har du tips på bra sätt att meka 
med hojen? Vill du dela med dig av fikastäl-
let som du tycker är guld värt? Då är forum 
rätta stället för dig. Bästa resväg till en 
viss träff eller söker du kanske ressällskap? 
Lägg in på forum.

Medlemssidor

Här finns ingången till medlemssi-
dorna där man kan lägga upp egna 
profiler. Eftersom alla inte känner alla 
så är rekommendationen att man bör 
ha en bild på sig själv som ”avatar”.

Man kan se vart vännerna bor på 
kartan förutsatt att de har fyllt i sin 
adress fullt ut.

Klicka på ”Hem” knappen och du ser 
en sammanfattning om vad som hänt 
under ”Senaste aktiviteter”.

Inkorgen innehåller de meddelanden 
du skickar och tar emot från andra 
medlemmar.

Egna berättelser

Har du en berättelse du vill få publicerad 
på YCC webben. Det kan vara en aktivitet 
du gjort med YCC och vill dela med dig till 
fler via YCC webben. Ta då kontakt med 
din webbmaster i din region så hjälper 
de till att få berättelsen publicerad under 
”Detta har hänt”.

Nyhetsbrev

Yamaha Custom Club skickar ut nyhets-
brev med information som kan vara bra 
att känna till för medlemmar i YCC. De 
mailen har rubriken ”Nyhetsbrev från YCC” 
med avsändaren ”YCC Sweden”. Även YCC 
regioner kan skicka ut nyhetsbrev och 
de mailen skickas till lokala medlemmar 
för just den regionen. Det är viktigt att 
du tillhör rätt regions nyhetsbrev för att 
kunna få dessa mail. Får du inte nyhets-
breven? Ta då i första hand kontakt med 
din lokala webbmaster så hjälper de dig. 
Då din e-post adress förmodligen inte 
uppdaterats.

Webbmaster
bo engström och eriK Kernehed

Draggin – originalet  
när det gäller kevlarjeans

Draggin’  
C-Evo, hErr & 
DaM  3495 kr

Daggin’ 
Drayko Drift  

2095 kr

Daggin’  
Minx, grå, 

DaM  2095 kr

Daggin’ 
Drayko optix  

1995 kr

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

nash  
3995 kr

virginia  1795 kr 

angEl
349 kr

VÄLKOMMEN  
TILL BUTIKERNA

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 
(Fosie) 

Hornyxegatan 4 
040-21 38 90

stocKholM 
Västberga Allé 1 

08-645 50 68

UMeå 
Björnvägen 7 
090-12 41 80

Gilla  
Handelsboden!

VISNINGSHELG 
I ALLA  

BUTIKERNA!
Den 28-30/4 är det 
visningshelg i alla 
Handelsbodens 

butiker.  
Fina erbjudanden 

och rabatter.  
Kom in och prova 

årets nyheter.  
Bland annat har vi 
nu franska Bering  

i vår kollektion.  
Bering är ett  

av Europas största 
MC-klädmärken.
Välkommen att 

fynda!
Läs mer på www.

handelsboden.com

Donna  1995 kr

Entry  1495 kr 

CrossovEr pant  
1895 kr

Entry pants  
1195 kr

fiBEr 4,  
Mattsvart

1795 kr

panthEr  
1495 kr

raMMEr
699 kr

solglasögon  129 kr 
saMBa, CanCan, JivE

Cross 
ChroME

179 kr

hängslEn  199 kr

intErCoM sEna 
sMh 10
1995 kr

två-pack  3695 kr

MC-tält 4BikErs Mini 
(två pErsonEr)
1295 kr

Succétältet – nu åter i lager! 
tre olika storlekar – originalet samt Mini och Maxi. 
snabbresta och med fantastisk kvalitét. beställ nu, 
så att du inte blir utan.

BältE ExClusivE
199 kr 

alias  4995 kr

Mattsvart nötskinn 
av högsta kvalitet – 
perfekt mix av retro 
och modern stil.

50’s ClassiC  
3195 kr 

BranDo 
original  

2195 kr

MikE  2895 kr

Matt  
2495 kr

BikEr JEans  
1495 kr 

BullEt  1199 kr

Bugatti  
1799 kr
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Den 3 juni kommer ca: 35 personer 
från YCC Colombia till Stockholm. De 
är inbjudna att åka med YCC Sweden 
genom Sverige ner till Internationella 
träffen i Danmark. Den 4 juni är pla-
nen att ta med Colombianerna till Bike 
meet i Norrtälje. Årets färd till Norrtälje 
blir alltså lite extra för YCC med fler 
deltagare än vanligt. Söndagen 5 juni 
kommer en sightseeing runt Stockholm 
arrangeras för våra sydamerikanska 
gäster.

Sedan ser resplanen ut enligt 
följande.

Måndagen 6 juni
Avfärd från Stockholm via småvägar 
ner till Tranås.

Tisdagen 7 juni
Avfärd Tranås för färd ner till Farmen 
i Skåne. På Farmen kommer en fest 
hållas och alla YCC:are är välkomna 
att delta.

Onsdagen 8 juni
Avfärd Farmen för vidare färd till 
Lynge där YCC Danmark tar emot oss. 
Planen är att åka runt i Skåne och 
visa Colombianerna den plats där YCC 
grundades.

Torsdagen 9 juni
Avfärd Lynge för vidare färd till 
Internationella träffen i Jels.

9 - 12 juni
Internationella träffen

Söndagen 12 juni
Avfärd Jels för vidare färd till Skåne. 

Måndagen 13 juni

Avfärd Skåne för vidare färd till 
Karlsborg. Här tar Peter Thim emot 
och har arrangerat en guidad tur på 
Karlsborgs fästning.

Tisdagen 14 juni
Avfärd Karlsborg för vidare färd till 
Stockholm där resan tar slut.

Vill du vara med och hjälpa till 
med arrangemanget och ge våra 
Colombianska YCC gäster en oför-
glömlig resa? Kontakta då Leena 
Engström på colombia@yccsweden.se 
Exempel på vad som behövs: Personer 
som kan låna ut motorcyklar på heltid 
eller att dela på under resan, låna ut bil 
eller minibuss, personer som kan tänka 
sig ta emot colombianer i sitt hem (så 
kallad home stay)

När det gäller försäkringen kring 
att låna ut motorcykeln. YCC har ett 
avtal med Bilsport o MC som ger 
medlemmar med Bilsport o MC för-
säkring rätt att låna ut sin motorcykel 
till exempelvis yngre personer. Denna 
extra försäkring kommer endast att 
gälla och tecknas till den som lånar 
ut sin motorcykel under resan enligt 
ovan. Extraförsäkringen betalas av den 
colombian som lånar motorcykeln.

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

Prenumerera 
på Allt om MC!
Beställ din egen tidning 
redan idag och bli en del 
av Allt om MC du också!
www.prenumereranu.se. 

 
Vi sätter 
Sverige på rull!
Lägg in era bästa tips 
på sköna mc-vägar och 
trevliga utfl yktsmål på 
vår interaktiva karta. 
Du hittar kampanjen 
”Kör mer hoj” här:  
www.alltommc.se.

Vi gillar klubblivet!
Allt om MC är landets bredaste hojtidning. Nu öppnar vi spalterna för landets märkesklubbar. Upplys om 

kommande träffar, berätta om årsfesten eller skicka in kul bilder från klubben. Maila oss på alltommc@fabas.se.

Tester • Provkörningar • Touring • Byggen • Klassiker • Nyheter • Klubbesök • Mektips • Prylar • Begguide • Fyndbörs

Kör  
mer hoj!

Kör  Kör  K
mer hoj!

K
mer hoj!

K

0455-30 29 30

NOSTALGI-
LIMPA
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Öppettider
Rallyt Platsen från kl 12:00 torsdagen den 9. Juni 2011.
Det är möjligt att bo på campingen från och med måndag 6. Juni 
2011 till torsdag 16. Juni 2011. Under denna period faciliteter på 
Jels Motel & SportsCenter, som duschar, toaletter och restaurang, 
kan användas. Vill du använda detta alternativ, anger du det när 
du registrerar dig.

Praktisk information
Som mötesplats ligger på idrottsplatser, där folk spelar fotboll etc., 
Därför är alla former av glas eller flaskor förbjuden på träfffen! 
Rökning inomhus är inte tillåtet (förutom baren tältet)! 
Musiken slutar vid 01:00, stänger hallen 01:30, stänger baren tält 
på ??:??. 
Alco-tester finns i Informationen. 
Brandmän i tjänst under rallyt. 

Vi vill också göra en ”MC-loppis”. Om du har några delar, kläder 
mm, du vill sälja, märk dem med namn och pris och lämna in 
dem på informationen. När rallyt är över, kan du plocka upp dina 
pengar (eller ditt ex, om den inte blir såld) i informationen.

Anmälan till Din regionschef senast 15 maj
Vi ses i Jels

Internationella Virago/Star Rally 2011

För alla Virago/Star ryttare
10-12 juni 2011

@ Jels Motioner-& SportsCenter
Ørstedvej 10, Jels

6630 Rødding, Danmark
N55.35533 E9.21062
Vikingarna kommer!

Temat för rally är vikingar, så det kommer att vara en viking marknad. 
Det kommer även vara olika viking tävlingar, såsom bågskytte, yxkastning och ”Drag-Race-A-La-Viking”. 

Maybee en ”riktig” viking dyker upp. 

Rally Pris: DKK 400,-

I Rallyt priset ingår: 
Camping i eget tält på plats•	
Frukost lördag och söndag•	
Middag Fredag & Lördag•	
Kaffe & te dygnet runt•	

Liveband fredag & lördag: •	
Fredag: o ’’HPDH’’
Lördag: o ’’Boogie’’

Separata duschar och ”riktiga” toaletter•	
Info Center - öppen dygnet runt•	
Bar tält, där rökning är tillåten, •	

”Bästa Bike” konkurrens i flera kategorier•	
”Ride-Out”•	
Fireworks•	

”Viking-Fun-OS”•	
”Sing-Along-Biker-Firecamp”•	

Badsjö med omklädningsrum och duschar•	
Det kommer att vara möjligt att Dyno testa 

din cykel på rallyt. 

yamaha custom club sweden9

Limpas bygge
Ett litet smakprov på vad Limpa håller på med.

Det kommer ett utförligare reportage i höstnumret.

redax
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InternatIonella träffen I 
Holland 2010 beslutade att 
YCC sweden står som värd 
2012. 
Jag blev vald tIll vICe presI-
dent & InternatIonell kon-
takt på vårt årsmöte 2011 
oCH fICk ansvaret för denna 
träff 2012.

Jag bad om hjälp med idéer och platser, 
jag fick in ett fåtal förslag och för att 
kunna göra en bedömning bad jag Bosse 
& Leena att följa med på en Road Tripp i 
en husbil. 

Vi hade tur som vanligt med vädret då 
SMHI lagt en klass II varning med snöo-
väder och kraftig blåst, men vana hårda 
Bikers trotsar sådana varningar och vi gav 
oss i väg på vintriga vägar söder ut.

Strax före Södertälje började det snöa 
kraftigt så jag fick stanna två gånger och 
göra rent vindrutetorkarna. Efter välbe-
hövligt kaffestopp vid Nyköpingsbro tog 
Bosse över ratten och kom ut direkt bakom 
två plogbilar så det blev en lugn färd till 
Norrköping, vädret blev bättre och vägba-
nan fri från snö, nu gled vi som fria själar 
mot vårt första mål = Helsingborg.

Klåfingriga datanörden Leena hade för-
stås tagit ett kort på Bosse å bilen vid 
avfärd och lagt upp på facebook så vi fick 
många som följde oss på vägen.

En var Kent i Värnamo som skrev att 
han satte på kaffe om ”någon” hade 
vägarna förbi, vi kollade GPS:en och var 
bara 10 min från honom så vi svängde av. 
En överraskad klubbkompis öppnade och vi 
fick vårt kaffe och en trevlig pratstund.

Väl framme på Helsingborgs camping 
hittade vi inte vår plats men snart kom det 
en stammis som plockade fram en mini-
traktor och plogade upp en yta.

Efter sedvanlig ”framme på plats stän-
kare” tog vi en taxi till hamnen då vi beslu-
tat att tura till Helsingör och äta en sen 
middag på båten.

När vi kom ombord fick vi det negativa 
beskedet att restaurangen var stängd, så 
vi gick i land i Helsingör och mot torget 
för att konstatera att alla restauranger var 
stängda denna trettondagsafton.

Nå vi hittade en öppen pub och fick en 
på vägen, vid hamnen var det en kebab 
öppen och det fanns två rätter att välja på 
så vi singla slant och blev mätta till slut.

Efter frukost bar det av till Ljungbyhed 
Park där vi bokat träff med Bushman från  
YCC Skåne samt en representant för 
anläggningen som lämnat en offert för en 
träff. Vi såg mycket Skånsk snö samt var 
inne i en av barackerna som var möblerade 
med 6 – 12 sängplatser per logement, 
kände igen konceptet sen man gjorde 
lumpen bland ”Waxholms käcka gossar” 
på Rindö.

Tältytor samt boende i logement fanns 
samt en restaurang på gångavstånd. 
Det saknades festlokal så det skulle bli att 
hyra ett stort partytält då vi planerar för 
minst 600 bikers. 

Åter i husbilen,med stopp i Hässleholm 
för lunch och sen ett besök hos Kirre i 
Kristianstad för fika och hojvisning.

Det började bli kväll denna andra dag 
på vår Road Tripp och vi styrde norr ut på 
22:an, tyvärr var Kristianopel stängt så vi 
fick stanna på en vintercamping i Kalmar.

Lördag morgon och över till Öland där 
vi bokat träff på Lundegårds Camping i 
Köpingsvik där vi träffade Micke som är 
3:e generation ägare till campingen där 
Svinträffen hölls till för ett par år sen. 
Vi fick komma in i en stor lada i vinkel som 
på vintern fungerar som uppställning åt 
div. båtar, husvagnar och roliga sommar-
bilar utan tak.

En scen och en loge där väggarna var 
tapetserade med affischer med dansband 
från 70- och 80-talet, mycket nostalgi. 
I gamla lidret var det plats för 200 sittande 
samt en mindre scen och dansgolv för t.ex. 
lindans där Kirre skulle kunna hålla snabb-
kurs, vidare i spiltan var det bänkar & bord 
samt en bar och ett 70-talsdisco fanns också. 
Vi blev helt sålda på stället och såg 
många möjligheter för en lyckad bikerfest. 
Lundagårds camping har 140 st. 4-bädds 

stugor samt oändliga campingytor, gott om 
duschar & toaletter samt bastu vid havet.

Vi tackade för visningen och frågade om 
en restaurang i Borgholm som har goda 
Öländska kroppkakor, där Bosse & Leena 
varit tidigare. Vi fick veta att restaurangen 
stängt, men kroppkakefabriken låg bara en 
kilometer bort, de har öppet på lördagar. 
Vi för dit och som tur var hade vi en kast-
rull i husbilen så vi fick ”busfärska” kropp-
kakor med lingonsylt till lunch.

Vår bikerpolare Björn & Gunilla Skorge, 
Bear Bike, har stuga i Kastlösa på södra 
Öland så vi for dit och fick gott kaffe å 
kladdkaka, mums sen bar det av tillbaks 
över en lång bro och till Lysingsbaden 
Västervik.

Vilken skillnad mot på sommaren 
och Mc Dagarna som vi är vana vid.  
Söndag morgon och hemresa för att smäl-
ta intrycken, svängde av i Norrköping för 
att besöka hojfiket Oscarshäll, som tyvärr 
var stängt och till salu, hoppas det fortsät-
ter med ny ägare.

Vi gjorde en summering hemma med 
för och nackdelar på dom platser vi besökt 
och kom fram till Lundagård Köpingsvik på 
Öland blir en perfekt plats för Internationella 
träffen 7–9 juni 2012. Så gott folk, fram 
med almanackor och semesterlistor, boka 
dessa dagar. Då 6:e juni är helgdag och 
med 2 lediga dagar får man 5 bikerdagar. 
Mer info och om bokning av stuga kommer 
i höstnumret av YCC tidningen

Välkomna till YCC Sweden:s Internatio-
nella träff i Westerns tecken!

hojhälsningar 
Klasse stigFinnare 
stigFinnare@yccsWeden.se

Road Tripp mot Internationell Träff

Närmare bestämt på Norrfällsvikens 
Hotell & konferens.

Ni har chansen att få uppleva ett av 
Sveriges vackraste och mest spännande 
landskap. Har ni möjlighet att ta ledigt ett 
par dagar extra så tveka inte, det finns 
hur mycket som helst att se och uppleva. 
Jättefina hojvägar bland höga berg och 
djupa vikar, inte långt till guldkornen.

För er som kommer på onsdag, anord-
nas en surströmmingskväll till priset av 
100:- om intresse finns, (till den måste ni 
göra en separat anmälan.) Senast en vecka 
innan, till Börje 0702-33 58 26

Här kommer priserna på de olika boen-
deformerna. 

Golvlogi: 75:-/dygn med eget liggunderlag 
i konferenslokal.
Vandrarhem: 150:-/dygn med eget 
linne
Tält: 150:-/dygn.
Villaboende: 325:-/ dygn.
Hotell: 400:-/dygn.
Boka boendet så fort ni kan, då har ni 
givetvis större chans att välja och vraka.
Ring
Christian 0613-212 55 eller 0705-41 17 75
Börje 0702-33 58 26.

Om inget av dessa boenden skulle 
passa så finns möjligheten att hyra stugor 
på Norrfällsvikens camping, det tar ca: 10 
min att gå. Telefon 0613-213 82.
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Världsarvet höga kusten
ycc Årsmöte 18-20 augusti.

Årsmötet öppnas kl. 09.30 och avslutas 
senast kl. 11.30 på fredag 19/8.

Anmälan senast 25 juli, träffavgiften 
innefattar, två frukostar två middagar och 
givetvis underhållning:

450:- till bankgiro 5506-3937

Märk med medlemsnummer och namn.

VälKomna
”rondellen” med stab.
Foto är hämtat från Kramfors turism.



12 yamaha custom club sweden 13yamaha custom club sweden

När man bor som jag långt uppe i landet, 
där avstånden ibland kan bli ganska långa, 
så kan en vanlig Söndagskörning bli gan-
ska lång ibland. 

Jag hade under några dagar funderat 
på att åka upp mot Gällivare/Malmberget 
för att kolla läget och hur det såg ut 
idag där. Skam att säga, så hade jag inte 
besökt Gällivare/Malmberget sen 1966/67 
då jag jobbade där uppe under ett år. Jag 

bestämde mig tidigt en söndag i slutet av 
juli att jag skulle iväg. 

Jag startade vid 7-tiden på morgonen, 
som också var ganska kylig. Stannade till 
i Överkalix för att tanka och en kopp kaffe 
på OK. Började så smått värma upp luften 
lite grann. Jag drog vidare upp till Lansjärv 
där jag intog en lättare frukost på Tank O 
Mat. Nu började värmen komma och det 
skulle bli en fin och solig dag. Körde vidare 

upp och tog en rast vid Skröv älvens 
rastplats. Där finns numera en servering, 
men den var stängd för säsongen, så det 
var bara att plocka fram Trangia köket ur 
sadelväskan och koka kaffe. 

Medan jag kokade kaffe så funderade 
jag på vad det moderna vägbyggandet 
har haft för betydelse för glesbygdens 
avfolkning. På 60 talet när jag arbetade 
uppe i Malmberget då gick nuvarande E10 
genom alla byar efter vägen. I dag går den 
helt utanför. Byar som mer eller mindre är 
på väg att avfolkas. Jag minns den tiden 
när man körde genom Tvärån, Lansån, 
Lansjärv, Skröven, Hackas och Leipojärvi. 
I dag måste man svänga av för att se 
dessa byar. När man sedan svänger av så 
märker man att där det förut fans både en 
och två affärer eller bensinstationer finns 
ingenting kvar idag. 

Nåja, efter kaffet så drog jag vidare 
upp mot Gällivare. Stannade en stund 
vid rastplatsen Stenbron, några km söder 
om Gällivare. Denna plats blev 2008 
ökänd i samband med mordet på Caroline 
Stenvall. 

Tankade och åt en bit mat i Gällivare. 
Gjorde ett tappert försök att besöka 

EN VANLIG SÖNDAGSKÖRNING
Malmberget men gav upp ganska fort. De 
flesta gator är avbrutna med staket och 
stora gropar till följd av gruvbrytningen. 
Själva centrum verkar vara kvar men inte 
mycket mer. Jag körde upp förbi Focus 
huset till torget ovanför och Gunillaskolan, 
som ligger några hundra meter ovanför. 
Den var jag med och byggde 1966/67. 
Numera verkar den inte användas som 
skola utan någonting annat. Jag bodde på 
Begmansgatan och den hittade jag inte. 

Jag beslöt mig för att åka upp på 
Dundret för att få en överblick av Gällivare/
Malmberget. Tog E45 mot Jokkmokk och 
efter några km så kommer man till vägen 
upp på Dundret. Det är ca 7-8 km för att 
komma upp på toppen. Väl uppe på toppen 
blir man tvungen att sitta ner och begrun-
da... Nordost, ett söndergrävt Malmberget 
och i söder en flera kvadratkilometer stor 
slam damm och Aitik koppargruva. Ingen 
vacker syn om man som jag älskar naturen. 

Rullade sakta ner från Dundret och 
stannade till vid E45:an. Trist tänkte jag, 
om man kör samma väg hem. Klockan 
var ju bara ett så svängde vänster ner 
mot Jokkmokk. Kom fram till vägen mot 
Ritsem, efter några mil, och stannade. 
Begrundade vägskyltarna en liten stund 
och nej, det blir nog sent tänkte jag 10 mil 
till Vietas och 15 till Ritsem, så jag styrde 
ner till Porjus. 

Tankade och åt lite mat på ett café, 
som var öppet trots tiden på året. Där 
såg man också en och annan turist som 
fortfarande dröjde sig kvar. När jag tittade 
ut över älven så slog det mig att innan jag 
är hemma så har jag passerat förbi många 
kraftverk, som producerar så mycket el, 
att detta räcker till belysningen, året runt 
i hela Sverige. 

Efter Porjus är det nästan ingen 
bebyggelse, innan man kommer ner mot 
Jokkmokk. Man passerar Harsprånget, som 
är ett av Sveriges största vattenkraftverk, 
och Ligga, något längre ner. Där lämnar 
E45:an Stora Luleälv och kommer ner mot 
Lilla Luleälv, strax norr om Jokkmokk. Där 
går vägen ner mot sjön Vajkijaure, och 
där har man ordnat en riktigt fin rastplats, 
med en vacker vy upp mot fjällen. Strax 
nedanför rastplatsen passerar man Akkats 
kraftstation, och där kan man stanna 
till och begrunda. Här har nämligen den 
kände samekonstnären Lars Pirak och den 
också välkände Bengt Lindström gjort ett 
konstverk som täcker damm luckorna. 

Väl nere i Jokkmokk så känner man 
sig mer hemma. Här brukar jag besöka 
Jokkmokks marknad varje år, första helgen 
i februari.  Denna tid på året var det dock 
ganska så folktomt, förutom en del turister 
som fortfarande dröjde sig kvar. 

Tankade fullt, och funderade på vilken 

väg jag skulle välja. Väg 97 går rakt ner 
till Boden, och dit är det bara 14 mil och 
om man väljer vägen via Storforsen och 
Älvsbyn så blir det ca 19 mil till Boden 
och därifrån ca 10 hem till Kalix. Nåväl jag 
valde den kortare vägen och körde ner 
mot Boden. Den vägen har man byggt på 
samma sätt som E10:an, d.v.s. man drar 
vägen utanför alla byar efter vägen. Körde 
av från 97:an för att besöka Vollerim. 

Detta var tidigare en ganska stor by, 
men sedan vägen drogs utanför så verkar 
den gå samma öde till mötes som alla 
andra byar som förlorar ”pulsådern”. Efter 
Vollerim kommer man så småningom ner 
till Laxede. Där korsar vägen över Lule Älv. 
Sedan kommer man ner till Harads. Där har 
man lyckats behålla vägen genom samhäl-
let, och det märks att där är ett annat liv, 
med flera affärer, hotell, restauranger och 
bensinstation. 

Efter Harads lunkade jag ner till Boden, 
tankade och fick lite inombords. Sedan tog 
jag 356:an mot Morjärv, och därifrån hem 
till Kalix. En lagom söndagskörning. Det 
blev ungefär 59 mil, men en ganska fin 
dag. I sommar tror jag att jag måste upp 
till Vietas/Ritsem eller kanske Nordkapp.

Kjelle

Aitik.

Gällivare, Malmberget. Porjus.
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Yamaha Custom Club grundades i 
Sverige 1997 och har genom åren spri-
dit sig som klubb till andra länder. För 
några år sedan startade flera YCC klub-
bar i syd och central Amerika där YCC 
Colombia är den mest drivande. YCC 
Colombia ville få ett utbyte med YCC 
klubbar i Europa, och skickade därför en 
inbjudan där de informerade att ett 10 
dagar långt Internationellt Rally skulle 
arrangeras och de kunde ta emot 
50 personer från Europa. 
Sverige blev tilldelade 
15 platser och vi var 
snabba att anmäla 
vårt intresse. De 
andra länderna 
som tackade 
ja till inbjudan 
var Finland, 
D a n m a r k , 
Norge och 
England. 

I septem-
ber flög vi till 
Bogotá för att 
delta i det första 
Internationella Rallyt 
som arrangerats av YCC 
Colombia. Utanför hotellet 
stod 23 motorcyklar uppradade 
som YCC medlemmar lånat ut till oss 

européer. På andra sidan gatan stod 13 Mc 
poliser och de skulle eskortera oss under 
de närmaste 10 dagarna. Vi delades in i 
grupper och fördelade motorcyklar mellan 
grupperna. Innan avfärd kom ett TV team 
från National Caracol och intervjuade både 
arrangör och deltagare. Inslaget visades 
senare i Colombiansk TV.

 Sedan var det dags att ta sig ut ur 
Bogota. Längst fram i kortegen körde en 
polisbil med blåljus, därefter 69 motor-
cyklar, 13 Mc poliser och 4 följebilar varav 
en servicebil som sponsrats av Yamaha 
och två minibussar där de som inte körde 
Mc åkte med. Två vårdutbildade personer 
fanns med från Sverige och Norge, Åsa 
och Trond. De var beredda att rycka ut vid 

alla större och mindre sjukdoms och 
olycksfall.

I den livliga trafiken i 
Bogota skulle nu hela 

detta ekipage fram. 
Mc poliserna 

stoppade bilar 
i korsningar, 
och för att 
hålla ihop 
k o r t e g e n 
gjorde de en 
massa smar-
ta manövrar 

för att hindra 
andra bilis-

ter att klämma 
sig in i kortegen. 

Poliserna var verkli-
gen proffs på att köra 

motorcykel samtidigt som 
de styrde upp trafiken. Vi blev 

helt klart imponerade. När kortegen 

kom ut ur staden närmade sig en vägtull. 
Motorcyklar behövde inte betala, de fick 
åka på sidan i en smal ränna med höga 
kanter. Det såg lite halvfarligt ut, men alla 
kom förbi utan några incidenter.

Kortegen svänger av på en mindre väg 
som gick upp i bergen till Guatavita. Där 
ligger en sjö som dränkt hela den gamla 
byn eftersom staten byggt en damm. Vid 
lågvatten kan man tydligen se det gamla 
kyrktornet sticka upp ur sjön. En ny by 
hade byggts lite längre upp på berget. 
Några mil senare stannade vi vid en gam-
mal saltgruva i Zipaquirá. Den påminner 
om saltgruvan utanför Krakow men i min-
dre skala. Vi fick en guidad tur och fick se 
många fina saltstensskulpturer och många 
stora bergrum. 

Det hade nu blivit mörkt då vi körde 
vidare till en plats som såg ut som en 
spansk kolonialgård. En av motorcyklarna 
sladdade omkull på den hala uppfarten. 
Det var Risto och hans tjej Marika från 
Finland som åkt omkull och Marika hade 
fått benet i kläm. Hon fick föras till sjukhus 
där hon fick en benskena. En dansgrupp 
uppträdde och dansade folkdanser. En av 
de colombianska tjejerna kunde inte stå 
still utan dansade i takt till musiken under 
hela uppträdandet. Efter en enkel middag 
for vi vidare mot hotellet. Hotellet ligger 
i en mindre by som heter Zipaquirá som 
är ett spartanskt och för trakten traditio-
nellt hotell. Rummen saknar element så 
det fanns risk att vi skulle frysa eftersom 
termometern kröp under 15 grader. Men 
de tjocka täckena höll oss varma natten 
igenom.

Dagen därpå skulle vi köra en varsin 
Virago 1100. Bosse med sina nästa två 
meter långa kropp, såg ut att intagit en 
fosterställning på Viragon. Vägarna är 
väldigt håliga och guppiga så man fick 
hela tiden hålla ett skarpt öga på vägen. 
Colombianerna har utvecklat ett varnings-
system när stora hål dyker upp. De sträck-
er ut ett ben på den sida hålet är och på 
så sätt varnas bakomvarande. 

På kvällen kom vi fram till en stor 
stugby strax utanför Balbosa. Vi såg fram 
emot en skön dusch men det visade sig 
att det fanns enbart kallt vatten i duschen. 
Bosse duschade först och kom ut som en 
isbit. Han satte sin fot över Leenas och 
hon skrek högt. 

Då vi dagen efter lämnade stugbyn fick 
vi veta att en colombiansk senator skulle 

åka med oss. Det hade spridit sig i byn och 
det var därför fullt av folk som viftade med 
flaggor utanför stugbyn. Det var även stor 
uppståndelse längsmed vägen, folk stod i 
långa rader och vinkade då vi passerade. 
I San Gil var det mycket flaggviftande folk 
längsmed huvudgatan. Vid ett gathörn satt 
en banderoll med texten: ”Välkommen till 
vår stad senator Manuel.”

Vilka vägar vi fick köra på, det var som 
att åka Trollstigen upp och ner hela dagen, 
men med mer variation. Vi körde över ett 
bergspass in i molnen där det var kallt och 
fuktigt, nästa bit var grönt kulligt landskap 
som påminde om Skottland. Sedan kom 
pass med mycket sten, sand och kaktusar, 
och längst ner i dalarna var det tropisk 
regnskog. Vi stannade vid en rastplats där 
det var en otrolig utsikt över Colombias 
”Grand Canyon”.

Strax innan kortegen kom fram till 
Bucaramanga stannade vi vid en rastplats. 
Vi fick då information att poliserna skulle 
ta oss genom staden i en enda kortege 
och att det kunde bli rörigt och att många 
motorcyklar skulle klämma sig in i kor-
tegen. Polisen hade spärrat av vägarna 
så de sista kilometerna in till staden 
åkte vi i samlad grupp med massor av 
lokala motorcyklister som också hängde 
på. Bosse som satt i bussen längst bak i 
kortegen såg att det var minst lika många 
motorcyklar bakom bussen som inte till-
hörde vår grupp. Otroligt vilket arrang-
emang för vår kortege.

Tomas och Monica skulle på kvällen gå 
till bankomaten och frågade en av colom-
bianerna var den låg. Nej nej nej, sa han. 

RALLY INTERNACIONAL 2010 COLOMBIA
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Dit fick de inte gå utan poliseskort, så en 
polis tillkallades. I dessa lägen märker man 
att allt inte står rätt till i det här landet.

Colombianerna kör med västar som 
har nummerplåtens text på ryggen. Den 
västen måste de bära mellan 18.00 – 
06.00 och förklarade att regeln kom till för 
några år sedan då ett kriminellt Mc gäng 
härjade runt. Måtte inte Vägverket få höra 
om detta för sådana västar vill vi inte ha 
i Sverige.

Vägarna var krokiga och längsmed 
vägen stod massor av vägskyltar som var-
nade för just krokig väg. Livet lekte för oss 
Mc åkare! Några timmar senare blev land-
skapet plattare och vägarna rakare. På ett 
fält vid vägen satt fyra gamar och smas-
kade på ett kadaver. Bitvis påminde vägen 
om svensknatur, men man blev påmind 
om att så inte var fallet då palmer och 
bananträd svischade förbi. Vi stannade vid 
ett naturreservat inne i regnskogen där vi 
badade i en flod. Leena spelade Bosse ett 
spratt. Han tror alltid att det finns hajar, 
pirayor, ormar och vad som helst när vi ska 

bada. Hon släppte ett löv under vattnet 
som åkte på hans ben så han hoppade 
högt av rädsla. Många runt omkring fick 
sig ett gott skratt.

Det regnade och vi körde i lugnt 
tempo på bergsvägarna. Bitvis var det 
halt och på några platser hade vattnet 
dragit med sig jord och sten som rasat 
ner på vägen. Vägen kantades av militära 
vaktposteringar och på en plats stod till 
och med två stridsvagnar. På denna väg 
ägde förr många kidnappningar rum, men 
det sa ingen till oss när vi åkte där, utan 
det fick vi höra senare på kvällen. En av 
finnarna körde rätt ner i en grop vid en 
militärpostering och välte. Snacka om att 
militärerna blev förvånade då en massa 
motorcyklar kom farande, varav en ram-
lade mitt framför näsan på dem. Det gick 
bra med både motorcykeln och finnen.

Peñon de Guatapé är en märklig klippa 
som reser sig 200 m över marken. Mitt 
i klippan finns en spricka där en trappa 
med 635 trappsteg leder upp till toppen. 
Trappen var fäst i klippan och kändes lite 

halvläskig att gå upp för. Det var riktigt 
jobbigt att ta sig till toppen som vi nådde 
liksom några andra i vår grupp. Så fort 
en ny person nådde toppen hördes glada 
tillrop och gratulationer till bedriften.

Nu fortsatte vi mot Medellin. Det var ett 
högt bergspass vi skulle över och på andra 
sidan fick vi syn på staden långt nere 
i dalen. En fantastisk vy och en enorm 
utsikt. Vi åkte på en tvåfilig motorväg och 
plötsligt såg vi en ko springa lös längs 
vägen. Lite orolig blev man att den skulle 
få för sig att springa in i oss, men vi kunde 
passera utan att kon anslöt kortegen. Nu 
kom dagens överraskning. Vi svängde av 
och in till Yamaha fabriken som ligger i 
Medellin. När vi parkerade motorcyklarna 
såg man att alla var glatt överraskade och 
förväntansfulla. Vi blev bjudna på lunch i 
Yamaha matsalen. Sen fick vi en guidning 
inne i fabriken. Det är en monteringsfabrik 
där de får in pallar på ena änden av den 
enorma byggnaden och monterar motor-
cyklarna i den andra på ett löpande band. 
Man sätter ihop 15 000 motorcyklar per år. 
Under den tid vi var där rullades det ut ca 
10 stycken färdiga motorcyklar.

Vi svängde in till en mindre by. Alla 
motorcyklar radades upp vid torget och 
massor av nyfikna kom fram för att titta. 
En del samlades i ring kring oss och ville 
veta vilka vi var. En dam med några barn 
pekade på en blyg tjej som hon sa pratade 
engelska. Tjejen sa först inget, men när 
Leena började prata direkt till henne så 
svarade hon på klockren engelska. Det 
kändes som hela byn samlades kring oss. 
Folk kom fram och visade upp sina barn 
och ett par hade ett litet barn som bara 
var en vecka gammal. Det var inte så att 
de tiggde pengar utan var mest nyfikna 
och trevliga. Färden fortsatte nu på torra 
vägar bland bergen. Vägarna var så kur-
viga att det var kurvor i kurvorna. Ett him-
melrike för bikers. 

Till nästa by kom vi in via en mycket 
brant nedförsbacke. Här blev det samma 
uppståndelse med massor av folk som 
kom fram till oss. Här var vi väntade 
eftersom byn förvarnats om vår ankomst. 
Annars skyltade vi inte med vart vi skulle 
åka och hela färdplanen var hemlig efter-
som det fanns en viss kidnappningsrisk. 
Syftet med detta stopp var att vi samlat in 
saker för välgörenhet som skulle delas ut. 
Byn drabbades i juni 2010 av en explosion 
i en kolgruva där 70 personer omkom. I 
byn fanns många familjer som mist sin 
respektive och pappa och har nu svårt att 
försörja sig. Norrmännen började dela ut 
sina saker till barnen i de drabbade famil-
jerna. När man såg de blyga barnen i kön 
som glatt sken upp för de saker de fick, 
då hade vi svårt att hålla tårarna borta. 
Det här var ett mycket starkt intryck. Här 
var man på plats och såg familjer som 
verkligen uppskattade det lilla de fick och 
som förhoppningsvis kom till användning. 
En burk gick runt bland oss YCC:are där 
vi kunde skänka en slant. Vi lade en för 
dessa människor stor slant och det kän-
des så rätt. Här visste man att saker och 
pengar gick till 100 % till de behövande.

När vi fortsatte började det regna. 
Regnet tilltog och övergick i ösregn. Nu 
blev man så blöt att pungkulorna guppade 
runt i en pöl i skinnbrallorna. (Leena skulle 
kanske inte beskriva det så) Kortegen 
stannade vid en liten by där vi tog skydd 
under en restaurangs tak. När armarna 
sträcktes nedåt rann det floder av vat-
ten ur jackan. Strumpor vreds ur och 
togs på igen. VI VAR BLÖTA! När vi åkte 
genom byn stod en lös häst i vägen som 
vägrade flytta på sig. Den började trava 
åt samma håll som vi körde och blev en 
tillfällig Road Captain. Vid ett torg vek 
i alla fall hästen av så vi fick fortsätta. 
Det mörknade och blev svårare att se 
vägen. Koncentrationen riktades på fram-
förvarande baklyse. Kurvorna tog vi med 

försiktighet och vi var medvetna om de 
stup som fanns bredvid vägen.

Efter flera timmar kom vi fram till slut-
målet. En camping där vi skulle bo i tält! 
Hur skulle det gå, de vräkte fortfarande 
ner. Vi ombads att gå in i ett stort partytält 
där det hördes musik. Inne i tältet hade 
man satt upp små stånd med respektive 
lands flaggor och ballonger med landets 
färger. Vid varje stånd stod ett par barn 
i dräkter som skulle symbolisera folkdräk-
ter. I Sveriges stånd hade de satt upp lite 
fel bilder, de var från Schweiz. Blöta kläder 
togs av och hängdes upp på tork i tältet. 
Det dansades och blev partystämning i 
tältet. Många skuttade runt blöta men 
glada. Tälten var byggda på en betong-
platta ca 40cm över marken, och tältduken 
var av grov presenning. Inne i tältet fanns 
en bred luftmadrass som var bäddad med 
lakan och kuddar. Det fanns badlakan 
vikta som en solfjäder och små askar med 
tvål, rakhyvel mm på madrassen, precis 
som på ett hotellrum. Vi lämnade våra 
blöta saker i partytältet och somnade rik-
tigt gott i tältet. 

Den sista dagen samlades vi vid en 
lunchrestaurang där Rallyt officiellt skulle 
sluta. Flera tacktal hölls och samtliga 
deltagare i Rallyt fick komma fram och 
tackas av och för att ta emot en pin och 
tygmärke. Mängder av gruppbilder togs i 
olika improviserade konstellationer. Så fort 
någon ställde upp för att ta en gruppbild 
sprang massor av colombianer dit för att 
få vara med på fotot. Vilka linslöss de är. 
Riktigt härliga och glada människor. Många 
är nyfikna på att komma till Sverige och de 
vill även att vi ska komma tillbaka. Vem vet, 
det kanske vi gör för de säger att de vill 
arrangera ett nytt Rally 2012. 

bosse och leena engström 
ycc east
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Region SKÅNE/BLEKINgE
Regionchef: Robert Hansson, 040-15 67 87, 0705-62 30 20
E-post: 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

Bengt Alm

Tel: 040-21 35 33

Mobil: 0762-15 30 27

E-post: bass@glocalnet.net

Kenneth Berg

Mobil: 0738-55 18 74

E-post: kenneth.berg@malmo.se

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

Andreas Hedblom

Mobil: 0708-12 97 97

E-post: andreas.hedblom@telia.com

Skåne NÖ

Per ”Buchman” Nilsson

Tele: 0451-161 87

Mobil: 0706-80 84 57

E-post: per55@telia.com

Blekinge

Ulf Lundberg

Tele: 0456-155 54

Mobil: 0732-22 17 84

E-post: flu2009@live.se

Webmaster Skåne/blekinge

Andreas Hedblom

Mobil: 0708-12 97 97

E-post: andreas.hedblom@telia.com

Regionchefen har ordet

Jag och Mats Alvarsson har fixat en 
hörna om YCC SWEDEN på OVESMOTOR 
AB i Olofström, i fika hörnan.

Personalen tyckte det var en bra 
ide. Både för OVESMOTOR och YCC-
SWEDEN.

Personalen informerar om YCC-SWEDEN 
och organisation. 

Försöker värva ny medlemmar. 

Tidningen och informations blad om 
kommande verksamhet i region Skåne 
och Blekinge mm.

På bilden försäljarna Ted Grynh, Jan 
Stigner och jag Ulf Lundberg.
 
text och bild: UlF lUndberg 
KontaKt person För 
ycc-bleKinge 

YCC BLEKINgE

     

…………. Erbjuder alla YCC:are 10% på 

boende vid uppvisande av aktuellt 

medlemskort. Bokningar: 042-825 21 eller 

info@pensionat-rosentorp.se 

Vi erbjuder ett lugnt boende i trevlig 

hemmiljö till 300:-/p.p. i dubbelrum, 

enkelrum 450:-. Frukost, sänglinne och 

handduk ingår i priset. Vill ni ha middag 

på kvällen så beställer ni det i förväg. 

Härifrån är det ca 15 km till Hbg – 

Helsingör, och Söderåsens natur är inom 

synhåll. 

Välkomna Christer & Bea 

Nyss hemkommen från Florida och 
Daytona Bike Week sitter jag här och 
funderar över vad som händer framöver. 
Våren är ju på gång fast det känns lite 
avlägset när det fortfarande i slutet på 
mars är minusgrader om mornarna. Men 
det är ju massor som är på gång. I skri-
vande stund förbereder vi som bäst årets 
stora begivenhet här i Skåne/Blekinge 
och det är ju så klart vår Bike meet i 
Kristianopel. Det går ju av stapeln första 
helgen i juli och jag hoppas verkligen att 
jag får se många av er där. Sen har vi ju 
ett samarbete med 6 andra klubbar där vi 
ska genomföra ett rally där hela överskot-
tet går till Barncancerföreningen. 

Andra saker som jag funderat på är 
vart är vi på väg? Efter att kollat vad som 

fanns i Yamaha butikerna i USA så und-
rar jag om det är så att Yamaha Europa 
håller på att köra hela custom åkandet i 
graven. Det fanns massor av ögongodis 
där över och inget som vi får hit här. Vad 
är det som händer. Kanske dags för våra 
Presidenter och Internationella kontakter 
att uppvakta Yamaha Europa och se om vi 
kan få till en förändring. Annars är vi nog 
många som inom något år har bytt bort 
våra ögonstenar och kör andra märke. Gud 
förbjude tanken.

Det är som sagt massor som händer 
i sommar. Tyvärr hinner man inte åka på 
allt men jag ska försöka synas och höras 
så mycket som möjligt ändå. Vi syns och 
hörs på vägarna. 

robert hansson

Skåne nordväst
Söndagar  Körning från Yamaha Center i Helsingborg kl 13.

Skåne sydväst
Tisdagar Körning från Statoil i Staffanstorp samling kl 18:30 hela säsongen. OBS Nytt ställe och ny tid.

Söndagar  Körning från Blå Caféet i Lomma kl 12:30.

Skåne Nordöst
Se vad som skrivs på hemsidan. Blir fler spontana körningar där denna säsong.

Se kommer vi ju som vanligt att köra avrostning, Selmarundan, Frukostkörningen, Hemligaresan och en massa annat kul. Håll 
uppsikt på nätet för det blir mycket mer spontankörningar än tidigare är det sagt.

Detta händer i sommar!
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KONTAKTPERSONER I SMÅLAND

Regionchef

Kenth ”Virre” Lindkvist

Tele: 0472-343 99 

Mobil: 0702-41 04 89 

E-post: kenth.lindkvist@yccsweden.se

Kontaktpersoner

Vakant

Webbmaster//Småland

Kenth ”Virre” Lindkvist

Tele: 0472-343 99 

Mobil: 0702-41 04 89 

E-post: kenth.lindkvist@yccsweden.se

Regionchefen har ordet

Region SMÅLAND
Regionchef: Kenth ”Virre” Lindkvist
E-post: kenth.lindkvist@yccsweden.se

Hej Smålänningar

Nu börjar det dra mot en ny hojsäsong 
som vi alla säkert ser fram emot och 
några av er har nog redan varit ute och 
känt sig för lite innan denna tidning har 
skickats ut.

För egen del så startade denna säsong 
med att delta på hövdingamötet/styrelse-
möte uppe i Hindås 12/2-2011

Jag hälsar även nya som gamla med-
lemmar mycket välkomna till 2011 års 
hojsäsong och att vi ska ha trevligt till-
sammans i Region Småland och att väd-
ret är med oss så det blir många mil på 
hojarna.

Aktivitetslista ser lite annorlunda ut mot 
dom 2 senaste åren då vi har haft mycket 
egna aktiviteter ordnade inom regionen 
vilket nu inte är fallet utan vi kommer att 
medverka på mycket som händer i våran 
närhet i den mån intresset finns.

Har du någon aktivitet som skulle 
platsa under YCC:s verksamhet och som 
alla medlemmar i Regionen kan ta del av 
så är du välkommen att höra av dig.

Det som dyker upp under säsongen 
från Region Småland beträffande aktivite-
ter kommer att läggas ut på YCC:s hemsi-
da Region Småland under Aktiviteter och i 
vissa fall även med utskick av nyhetsbrev.

Så vill man hänga med på vad som 
händer och sker så gäller det att hålla koll 
på Regionsidan/sin mailbox regelbundet 
för att inte missa något intressant.

 För att ta del av all information/utbud 
som finns på hemsidan så krävs det inlogg-
ning. Du måste ha en giltig mailadress 
registrerad hos YCC annars kommer du 
inte att kunna logga in på hemsidan. 

Vill även påminna om att ni måste ha 
en giltig mailadress för att få nyhetsbrev 
från eran Region/Riks och att den är 
registrerad uppe på YCC:s kansli, likaså 
om man inte har haft någon E-postadress 
tidigare och skaffat sig en så gäller det att 
anmäla den till kansliet för registrering.

kansli@yccsweden.se

Alla är välkomna som medlemmar även 
du som åker ett annat märke än Yamaha.

Medlem blir man efter ansökan genom 
kansliet och att man betalat in årsavgif-
ten.

Vi är en demokratisk förening där alla 
medlemmar har samma värde.

hälsningar 

regioncheF  smÅland

”Virre”

Aktiviteter 
 
 

Datum Aktivitet Plats/Ort  
 
19 Mars Medlemsmöte Rydaholms Värdshus/Rydaholm 
 
26/27 Mars Mc-mässa Mickes Motor/Växjö 
 
31 Mars Kvällsöppet Mascot Motor/Nässjö 
 
15/16 April Yamaha Helg Mascot Motor/Nässjö 
 
4 Maj Premiär Tyrolen Tyrolen/Blädinge 
 
10/12 Juni Internationella Jels Motioner&Sportcenter/Danmark 
 
18 Juni Charity-Run Berga Hembygdspark/Lagan 
 
1/3 Juli Hanksville BikeMeet Hanksville Farm/Torrlösa (Svalöv) 
 
28/31 Juli Mc-dagarna Gränsö slott/Västervik 
 

18/19 Augusti YCC-årsmöte Hotel & Konferens/Norrfjällsviken 
 
September Hemlig Resa ? /? 

Region HALLAND
Regionchef: Peter Ovik, 035-409 16, 0709-76 13 21
E-post: peterovik@yccsweden.se

Kontaktpersoner HALLAND

Regionchef

Peter Ovik

Tele: 035-409 16. 

Mobil: 0709-76 13 21

E-post: peterovik@yccsweden.se

Kontaktman Varberg

Magnus Bengtsson 

Mobil: 0735-17 84 88

E-post: magnus.bengtsson@yccsweden.se

Kontaktman Falkenberg

Mats Lövgren

Mobil:0701-51 00 95

E-post:matslovgren@yccsweden.se

Regionchefen har ordet
Hej alla bikers!

Nu är våren änterligen på stark 
inmarsch de e den vi väntat på länge nu, 
vi har träffats en gång i månaden hela 
vintern o ätit Pizza. Vi har även haft ett 
alternativt julbord med Bowling som var 
mycket uppskattat och stor uppslutning av 
härliga medlemmar.

Vi har varit på ett antal qwissar och så 
har vi varit på Olivers några gånger o ätit, 
pratat och en hel del goa skratt. 

Bengt o Ronny har byggt om sina hojar 
vi väntar med spänning att se resultaten.

Mässan i Halmstad blev lyckad med ett 
antal nya medlemmar dessa hälsar jag 
välkomna i gänget, jag tackar alla er som 
hjälpte till, utan er hade de inte gått att 
genomföra. 

I övrigt händer det inte så mycket 
under vinterperioden.

Nu till det som ska händer i vår o som-
mar:

Rallyna drar igång och jag hoppas att så 
många som möjligt kommer med och nju-
ter av trevliga vägar o härliga mc vänner. 
Dom flesta rallyn kommer jag att skicka 
ut via mail med tider o start platser och 
är det något rally som inte vi nämnt eller 
skicka ut till, så hör av er till mig så skicka 
jag ert mail vidare till medlemmarna.

Vi kommer att försöka ha körningar 

torsdagar, lördagar eller söndagar i stort 
sett hela våren och även dessa turer 
kommer att meddelas via mail/hemsidan. 
Sedan kommer vi att försöka åka på träf-
far och andra klubbars turer i sommar.

Onsdagarna är de fika stund nere på 
hamn Caféet utmed Nissan vid gamla 
Posten.

All Info ang. turer och träffar kommer 
via mail, men gå gärna in på hemsidan 
(även för icke medlemmar) för där kommer 
allting att stå efter hand och den kommer 
vi uppdatera m nya tider och annat som 
ni alla behöver veta för att ni ska kunna 
medverka vid olika rallyn, turer mm och 
sen vore det jättekul om ni kunde skicka in 
lite härliga sommarbilder eller annat, så vi 
kan få lite mer liv i vårat fotogalleri.

Jag vill tacka alla medlemmar för att 
ni troget ställt upp på alla roliga påhitt 
som hänt under den långa vintern och jag 
hoppas det ska fortsätta så här hela året 
och med dessa ord vill jag önska er en 
låååång och härlig sommar med mycket 
hoj åkning.

Kör försiktigt och ta det lugnt i början!

Har ni frågor eller undrar över något får 
ni gärna ringa eller maila mig

peter oViK

regioncheF halland
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Kontaktpersoner i Region West

Kontaktman
Road Captain Göteborg
Lennart Bengtsson
Tele: O709 286261

Road Captain Göteborg
Örjan Karlsson 
Tele: 0708-39 29 05

Road Captain Göteborg
Håkan Wall 
Tele: 0702-39 98 08

Kontaktman Nol
Fred Manninger
Tele: 0706-642815

Kontaktman Borås
Claes Berg
Tele: 0761-83 69 77

Kontaktman Olsfors
Jan Erik Tämgård
Tele: 0706-82 29 45

Kontaktman Skara
Kent Jornefelt
Tele: 0511-106 34

Kontaktman Falköping
Göran Kroon 
Tele: 0707-35 35 01

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

Region Wests kansli/Kassör
c/o Leif Abelin
Konvaljgatan 1 C
417 18 Göteborg
Tele: 0735-14 17 37
E-post: leif_abelin@hotmail.com

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

Kontaktman/ Arrangemang West
Road Captain Göteborg
Frank Jansson
Tele: 0706-40 42 44
E-post: frank.jansson@bredband.net

Webbmaster West
Stefan Dolk 
Tele: 0705-91 03 93
E-post: stefan.dolk@bredband.net

Webbredaktör West
Catharina Jansson

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

Regionchefen har ordet

Region WEST
Regionchef: Bijan Eghlima, 0707-46 33 74
E-post: bijan_eghlima@hotmail.com

Aktiviteter 2011
Mars 5 Kråkans Krog klockan 18.00
 11-13 Västsvenska MC-Mässa, Nya Arenahallen, Halmstad
 26-27 Yamaha-dagarna Öppet Hus, Yamaha Center Göteborg
April 17 Söndagskörningar (startar)
 22-25 Elmia 40 år
 30 Bikerdagar i Trollhättan
Maj 19 Torsdagskörningar (startar)
 21-22 Hemlig Resa 
 28-29 Smögen Träffen 
Juni 10-12 Internationella Danmark, Jels 
Juli 1-3 Sommarfest Hanksville Farm
 28-31 Bikerdagarna i Västervik
Aug 5-7 Lynge YCC Danmark 10 år
 18-20 YCC Årsmöte Höga Kusten 
 21 Återgå till Söndagskörningar
Sep 4 och 25 Söndagskörningar
Okt 1-2 Yamaha-dagarna Öppet Hus. Yamaha Center
 8 Kråkans Krog klockan 18.00

Kontrollera även på region west hemsida under aktiviteter här kommer fler aktiviteter 
att läggas ut löpande.

Vi hälsar alla gamla och nya YCC:are väl-
komna till Mc-säsongen. Vi hoppas att du 
och dina vänner varhelst ni bor i vår stora 
region West, kommer få ut det mesta och 
bästa av mc-intresset genom YCC.

Vi har som vanligt i region West gjort 
en lista på aktiviteter på körningar och 
träffar vi ska göra. Vi ska försöka genom-
föra det mesta av detta, det kan naturligt-
vis bli ändringar under säsongens gång. 
därför är detta preliminära datum och alla 
eventuella ändringar kommer som vanligt 
att stå på Region Wests sidan så kika in på 
den med jämna mellanrum.

Våra körningar planeras och leds av våra 
körledare. Körningar anordnas i princip 
varje torsdag och söndag under säsongen. 
Vi startar från Hotellbåten (Gullbergsvass 
vid lilla Bomen) förutom den första torsda-
gen i månaden då vi startar från Yamaha 
Center i Mölndal. Kolla alltid på Region 
West vad som gäller för körningen.

Vidare så hoppas jag på att få träffa 
så många som möjligt av er i regionen på 
våra körningar, aktiviteter, evenemang och 
på andra ställen också.

Några nya kontaktpersoner har tillkom-
mit i regionen som jag tror mycket på och 

som vi alla kommer att få mycket hjälp av 
i framtiden.

Men nu är det snart vår och det stora 
mörkrets tid förbi och den ljuvliga våren 
med efterföljande varma och torra som-
mar ler mot oss, vi får åter igen ta ut 
våra älskade tvåhjulingar igen och känna 
fartvinden i ansiktet.

Avslutningsvis riktar jag mig till Arnoldo 
alias Arne, som är ägare till Kråkans 
Krog i Mölndal. Han är både Westare 
och Långenäsare. Under vintersäsongen 
upplåter Arne sin personal och krog som 
biker pub för oss en gång i månaden. Det 
betyder väldigt mycket. Jag tackar varmt å 
kamraternas vägnar för det.

Under säsongen vi kommer 
och vara på Hindås MC alla tisdagar  
mellan kl: 18:00 - 20:00. Kolla Region West 
sidan för aktuellt öppet dagar och tider.

Adress till Hindås M: Risbohult 115, 430 
63 Hindås

Du kan alltid kontakta vem som helst 
av oss. undrar du över något så tveka inte 
utan mejla eller ring! Vi är till för dig!

Keep Riding

hojhälsningar 
bijan, regioncheF West

Det var dags för årets första styrelse & 
hövdingamöte, denna gång i YCC West nya 
klubbstuga i Hindås där man hyr in sig hos 
Hindås Mc.

Då vi var ute i god tid köptes biljetter till 
X 2000 för en billig penning

Tåget skulle avgå från Stockholm C kl. 
08.10 och just denna fredag var det snöka-
os i Stockholm och alla busstrafik stod still.

Jag väcktes och var ute kl. 04.00 för att 
kolla om jag kunde ta mig från tomten

Och gjorde ett försök med bilen, en med 
4 hjuldrift och diffspärren i så plöjde jag 
igenom snövallen till landsvägen, vi kom-
mer iväg.

Åkte i tid och till centralen där vi skulle 
träffa Bosse, Leena, Monica och Tomas. 

Vi kollade på informationstavlan om 
tåget skulle gå i tid och från vilket spår.

Jodå tåget går i tid från plattform 10, då 
vi tittar ut mot spåret står tåget inne och vi 
går ut varvid en kvinnlig tågvärd manar på 
oss att stiga på.

Vid hittar vagn 6 och våra platser varvid 
tåget börjar rulla, då kommer kallduschen!

”Välkomna till SJ och X 2000 till MALMÖ!!” 
Vi skall ju till Göteborg!!

Nu märker jag att Bosse med sällskap 
inte finns med, några mer ordnings samma 
resenärer tröstar oss med att tåget NOG 
stannar i Norrköping eller Linköping eller 
nått. Jag hittar tågvärdinnan i restaurang-
vagnen och hon tar det lugnt, ”Sätter Er så 
kommer jag” vilket hon gjorde. Det visade 
sig att hon jobbat ihop med vår bikerkompis 
Tyrone från Uppsala så vi fick bra kontakt 
och platserna var ju lediga.

Hon återkom med besked om avstigning 
i Norrköping där kundtjänst skulle hjälpa 
oss så när vi var framme gick vi in och gav 
oss tillkänna som dom vilsna resenärerna 
som tog ett för tidigt tåg. Inga problem sa 
kvinnan bakom disken och gav oss nya bil-
jetter till ett tåg till Katrineholm där vi skulle 
byta till ett X 2000,

Men efter som det inte skulle gå förrän 

om en timme så bjöd SJ oss på lunch!!

Resan till Katrineholm gick bra och efter 
kort väntan kom ett nytt X 2000 som tog 
oss till Göteborg, dock 3 timmar försenade 
men vad gjorde det när våra vänner satt 
troget kvar på Level 23 och en härlig räck-
macka bars in.

Till historien hör att våra vänner faktiskt 
saknade oss på centralen och jag fick ett 
sms med undran om var vi var och när jag 
meddelade vårt misstag tog det endast 
en mikrosekund så var historien ute på 
Facebook och snart fanns 22 kommentarer.

Jag får väl erkänna att jag kan vara en 
”stigfinnare” året runt. 

Får tacka SJ för fin service och bemö-
tande, jag behövde aldrig visa vår tågbiljett 
till Göteborg, ärlig uppsyn eller……

hojhälsningar
Klasse stigFinnare 
och nUmera ”tÅgmissare”

En omväg kan vara mättande

Jan “Indianen” Carlborg 1948-03-23 - 2010-12-07

Janne blev medlem i Yamaha Custom 
Club (YCC) år 2002. Redan samma säsong 
gick han med i YCC Region Wests klubb-
husförening Långenäs. Han gjorde vär-
digt intryck direkt; stor och lång, lugn och 
trygg. Han gjorde ingen hemlighet av att 
hans ideal var den store apachehövding-
en Geronimo, som förde ett utsiktslöst 
uppoffrande försvarskrig för sitt folk mot 
reguljära trupper i New Mexiko. Jan lät 
porträttera hövdingen på både väst och 
motorcykel. Naturligtvis fick han smek-
namnet Indianen. Jan bar det stolt!

Jan var utomordentligt social och del-
tog från första stund i klubbens arbe-
te. Det formella steget togs 2004 då 
han blev Region Wests kontaktman för 
Storgöteborg. Samma år valdes han in i 
styrelsen för Långenäs. Engagerat gick 
han in för allt från förvaltning av klubb-

hus via planering av mc-körningar till 
förmedlat motorkunnande. Jans fina och 
passande färdigheter och kunskaper kom 
från armén som kvartermästare och från 
Volvo som tekniker.

2005 fick Region West klubbens upp-
drag att ordna en riksträff. Ledning i både 
West och Långenäs gjorde ett utomor-
dentligt arrangemang. I och med denna 
träff blev Jan känd i hela YCC.

Under de kommande åren fortsatte 
Jan med både region- och styrelsearbete. 
Han motionerade för ersättningar för 
idoga funktionärer, ett förstärkt klubb-
verk på Långenäs och instruktioner för 
ansvariga. Han ville även ha aktivitets-
kalender för både West och Långenäs 
uppsatta i klubbhuset. Det var ordning 
och reda som gällde.

På YCC: s årsmöte 2007 valdes Jan till 
president i klubben. En helt ny styrelse 
ställdes till hans förfogande. Jan siktade 
framåt. Ny riksträff och nytt årsmöte pla-
nerades. Arbetet igångsattes. Tånga Hed 
valdes till träffplats och Region West till 
arrangör. Det blev dubbelt arbete för Jan.

Här tog livet en svår vändning. Sedan 
flera år kämpade Jan mot elakartad can-
cer. Behandlingar och cellgift tvingade 

sjukdom på reträtt. Men efter en tid så 
slog den till igen. Ny behandling och ännu 
en temporär seger för Jan. Han sa att han 
alltid skulle bekämpa cancern. Han gjorde 
det förtjänstfullt. Efter sjukskrivning åter-
upptog han sitt arbete. Först till 50% och 
därefter 75%. Till årsmötet 2007 tvinga-
des dock Jan på grund av sjukdomen att 
ställa sin plats till förfogande för ny presi-
dent. Jan var tvungen att återigen kämpa 
för sin sak - igen och åter igen.

Jan har burit på sin sjukdom och käm-
pat väl. Vid sin sida har hans Elisabeth 
stått och hjälpt till stort i allt. Så har 
även barnen gjort. Ett bättre stöd har 
han inte kunnat få. Men ingen och inget 
har kunnat hindra sjukdomens framfart. 
Med lidande tog livet slut precis som 
Geronimos. Varken Jan eller han dog i 
strid. Det var sjukdom som besegrade 
hövdingarna. 

Nu kan de träffas i de sälla jaktmar-
kerna. Kanske går de redan sida vid sida 
och byter erfarenheter. De finner säkert 
att ordning och reda var framgången och 
att segern var stor i deras uppoffrande 
försvarskrig.

med stor beUndran och saKnad 
leiF ”abbe” abelin
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Kontaktpersoner i Region East

Regionchef/Webmaster YCC Riks
Bo Engström
Tele: 08-742 76 24
Mobil: 076-341 44 90
E-post: bosse.engstrom@yccsweden.se

Sekreterare
Bengt Carlsson
Mobil: 070-786 18 91
E-post: bengt.carlsson@yccsweden.se

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

Tjejslingan
Anna Ström
Mobil: 070-243 69 79
E-post: asphojden@gmail.com

Webbansvarig YCC East
Christer Lindberg
Mobil: 073-04 04 966
E-post: Christer@Bakeoff.se 
 
Webbansvarig YCC East
Ingemar Forsmark
Mobil: 073-04 04 959
E-post: Ingemar@Bakeoff.se

Kontaktperson Stockholm norra
Bengt Carlsson
Mobil: 070-786 18 91
E-post: bengt.carlsson@yccsweden.se 
 
Kontaktperson Stockholm norra
Tomas Holmberg
Mobil: 070-536 81 86
E-post: tomas.holmberg@yccsweden.se 

Kontaktperson Stockholm södra
Mats “Raider” Andersson
Mobil: 0730-44 48 58                       
mats.andersson@yccsweden.se
 
Kontaktperson Stockholm södra
Klas “Stigfinnare” Panthell
Tele: 08-777 52 11
Mobil: 070-668 45 92
E-post: stigfinnare@yccsweden.se 

Områdesansvarig Södermanland
Stefan Ström
Mobil: 070-256 09 35
E-post: stefan.strom@yccsweden.se

Områdesansvarig Uppland
Tommy ”Towe” Westin
Mobil: 070-354 16 01
E-post: towe@yccsweden.se

Regionchefen har ordet

Regionchef: Bo Engström, 08-742 76 24, 076-341 44 90
E-post: bosse.engstrom@yccsweden.se

Tjejslingan!
Hallå! Tjejslingan är till för ALLA tjejer i YCC East, både de som kör 

själva och de som sitter bakpå. Vi har under hösten och vintern träf-
fats några gånger med roliga aktiviteter o god mat. En fin januaridag 
var vi till Monica Lööf och red islandshäst. Vi hade tur med vädret 
för dagen innan hade det varit 25 minusgrader men den här dagen 
var väldigt behaglig, bara lite halt, men de snälla hästarna klarade 
av det galant. Efter ridturen hade Tomas fixat i ordning mat som vi 
högg inpå med god aptit. 

Vi har varit på Tom Tits Experiment i Södertälje. Där fanns grejor 
med gyroeffekt, hävstångseffekt, vattentryck, kluriga pussel och 
hjärngympa till tusen. Och man fick prova, klämma o känna på allt. 
Synvillorna var intressanta. Vi blev klart förvillade och i spegellabyrin-
ten var man till slut så förvirrad att man klev åt sidan för att släppa 
fram sig själv. 

Nytt för i år är att vi har en egen avrostning. Den 7:e maj klockan 
10.00. På Sjösabanan utanför Nyköping. För 400: - pers. får vi fyra 
timmar körning med Mc lärare. I avrostningen ingår två timmar på 
körgård, kurvteknik, inbromsning i 50, 70 och 90 km/t samt slalom 
bana. Två timmar stan, landsväg, grus, utveckling av kurvteknik, 
bromsning på grus samt planering av körningen på stan. Kaffe och 
kakor ingår. anmälan senast 4 april till mig. 

Har ni idéer och förslag på vad vi kan göra mer tillsammans så tar 
jag tacksamt emot. 

/anna ström

Jag vill börja med att tack er alla som 
besökte YCC montern på MC Mässan. Det 
blev några hektiska dagar att få till all 
planering kring montern och efterfesten, 
men med resultat i handen känns det 
som vi lyckades bra. Det var kul att träffa 
alla gamla välkända YCC medlemmar och 
även nya som nyligen gått med i klubben. 
Under Mässan fick vi 13 nya medlemmar 
och flera andra visade intresse att gå med 
i klubben.

Äntligen är den långa vintermånaderna 
över och vi kan återigen rulla ut på 
vägarna med våra guldklimpar. Jag hop-
pas alla tar det lugnt och att ni håller er 
borta från olyckor. Ett bra sätt att träna 
upp sina köregenskaper när motorcykeln 
plockas fram på våren är att delta i någon 
av de teknikkörningar som arrangeras. 
YCC East är med på tre tillfällen och det är 
på Rörken i Uppsala den 8 maj, Sviestad 
motorstadion i Linköping den 15 maj och 
dels har tjejslingan en egen dag på Sjösa 
banan i Nyköping den 7 maj.

I mars var vi flera från region East som 
deltog i region Norŕ s Skoterträff. Träffen 
var lika trevlig som tidigare år men fick i 
år en mer internationell prägel över sig. 
Jag hade tillsammans med Leena bjudit 
in Kevin (VSOC Englands president) och 
Sally. Det var första gången de körde 
snöskoter och hade antagligen aldrig sett 
så mycket snö tidigare. Kevin och Sally 
uppskattade Skoterträffen så pass mycket 
att de vill komma tillbaka nästa år. Även 
våra skånska vänner Pia och Bengt såg ut 
att trivas och kanske ser vi även skånskt 
deltagande nästa år.

De så kallade onsdagskörningarna kom-
mer att byta namn till veckokörningar. Det 
gör vi för att bli mer flexibla med körning-
arna och inte behöva knyta upp oss till en 
speciell dag för gemensamma körningar. 
Målet är att senast måndagskväll skriva 
i Aktivitetskalendern på YCC webben var 
och när en körning ska genomföras. Vi 
kommer vara mer flexibla och ordna kör-
ningar under olika veckodagar och alltså 
inte ha en fast veckodag för körningarna. 
Det finns inget mål att arrangera körningar 
varje vecka utan körningarna genomförs 
beroende på intresse från medlemmar och 
väder. När det gäller körningar under hel-
ger så är målet att de annonseras ut i god 

tid i Aktivitetskalendern. Helgkörningarna 
kommer förslagsvis att bli längre kör-
ningar än som ligger mitt i veckan. 
I Södermanland är Stefan Ström ansvarig 
för körningarna och kommer i år att få 
draghjälp av Mikael “Ludde” Benedicks 
Lundahl. I Uppland är Tommy “Towe” 
Westin ansvarig för körningarna.

Hemliga resan arrangeras även i år i 
maj och kommer troligtvis fortsättningsvis 
så att göras. Flertalet av medlemmarna 
föredrar att Hemliga resan arrangeras på 
våren istället för hösten då det upplevs 
vara både kallare och regnigare under 
hösten (från tidigare erfarenhet).

Den 3 juni kommer ca: 35 personer 
från YCC Colombia till Stockholm. De är 
inbjudna att åka med oss genom Sverige 
ner till Internationella träffen i Danmark. 
Leena Engström och Monica Lööf håller i 
planeringen kring colombianernas besök, 
och det jag fått se och höra kring planerna 
gör mig grymt imponerad. Jag ser verk-
ligen fram att få träffa dessa glada och 
trevliga människor från Colombia och hop-
pas vi kan ge dem en bra upplevelse av 
Sverige. Information kring detta arrang-
emang går att läsa på YCC webben.

Under MC Dagarna i Västervik 28-31 juli 
kommer vi som vanligt att ha ett reser-
verat YCC område där medlemmar efter 
föranmälan kan slå upp sina tält. Ansvarig 
för YCC området är Klasse “Stigfinnare”. 
I år väljer jag att inte åka till Västervik, 
utan kommer i stället besöka en för mig 
ny träff i Sälen som heter Fjällhojen. Att de 
på den träffen arrangerar högkvalitativa 
whiskyprovningar gör inte valet svårt för 
mig att ge denna träff en chans. Tidigare 
året har några från YCC besökte Fjällhojen 
och kanske blir det fler YCC:are i år.

Till sist vill jag flagga för att vi 
söker Kontaktmän i Västmanland och 
Östergötland där vi behöver mer drag 
och arrangemang från medlemmar. Är du 
intresserad att försöka dra igång körningar 
och aktiviteter i dessa områden, kontakta 
i så fall mig så kan vi föra en diskussion 
om upplägget.

Jag önskar er alla en trevlig MC sommar.

bosse 
regioncheF east

Region EAST

East 
medlemsmöte 
15:e maj kl. 13.00

Förhoppningsvis får 
vi bra väder och

kan köra motorcykel 
till mötet.

Mötesplats kommer 
annonseras ut i

Aktivitetskalendern 
på YCC webben

Välkomna
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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:

Reino Persson

Mobil: 0706-57 16 60

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

Regionchefen har ordet
Ja, vad har vi gjort 
efter Degernäs?

Ett medlemsmöte i oktober, där vi pla-
nerade vinterns aktiviteter.

Vi har haft ett par bowlingkvällar med 
god uppslutning och lite mat i anslutning.

Det blev ett bra gäng som åkte till Kiel 
och förlustade sig. Och Calle körde som 
vanligt bussen säkert och tryggt.

Vi var ett gäng på 23 berg/slättbor 
som under Calles ledning tog en tur till 
Stockholm för att besöka årets mc-mässa. 
Resan startade redan på lördagen då vi 
gjorde en samlad attack och bordade 
skeppet Chapman i centrala Stockholm. 
Efter att regionsflaggan var hissad i hög-
sta masten drog vi i samlad trupp mot 
söder för att delta East:s trevliga fest 
med god mat, bra musik och trevligt folk. 
All heder åt våran pryoelev Uffe M. från 
West som skötte sig utan anmärkningar. 
Söndagen ägnade vi helt åt att spatsera 
runt på mässan.

Vi har ett medlemsmöte i april, där jag 
hoppas det kommer mkt idéer till somma-
rens körningar.

I skrivande stund planeras det för en 
hemlig resa i maj, jag hoppas på god upp-
slutning även där.

Onsdags körningarna börjar första ons-
dagen i maj, men först är det Valborgs 
kortege från Askersund till Skyllberg.

Vi kommer precis som förra året delta 
med en av stationerna i Poker Run som 
är en aktivitet tillsammans med andra 
mc-klubbar i regionen och SMC. En tur 
som bruka locka ungefär 250 motorcyklar, 
där man i smågrupper åker ca 20 mil runt 
länet och besöker olika klubbar. Detta 
kommer att ske i maj.

En resa till internationella i Danmark är 
planerad att bli av, hoppas på god uppslut-
ning även där.

Sen är vi ganska många från regionen 
som kommer att åka upp en vecka till 
Höga kusten i samband med Årsmötet. 
Det ska bli riktigt spännande och se ett 
landskap som så många säger är helt 
underbart.

Ta det lugnt när Hojarna ska plockas 
fram och börja rulla på vägarna...

mVh sUssie ”pocahontas”

 
 
Vårträffen i år blir ju kanske mera en försommarträff. Som ni 
ser blir det dessutom hemligt var vi hamnar, det blir i varje fall 
inte Karlborn, beroende på omständigheter som vi inte kan råda 
över. 
 
Vi kan berätta att det är ca, 30 mil från Stockholm, 35 från 
Örebro, och drygt 43 från Umeå. Ni kommer att få någon sorts 
koordinator på morgonen avresedagen. 
 
Två övernattningar i fyrbäddsrum eller sexbäddsrum med eget 

linne, två middagar och två frukost, till en kostnad av: 
570:- per pers. 
 
Tältande och annat eget boende: 
370:-. 
 
Träffavgiften betalas vid incheckning  
 
Sista anmälningsdag 23/5 till  
Erik Kernehed 026-19 61 93 eller 0707-31 12 22.  
Tommie ”Rondellen” Nylund. 090-400 69 eller 0705-88 95 46. 
 
Anmälan är bindande 
 
Välkomna. 
Erik och ”Rondellen” 
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Kontaktpersoner i Region Mitt.

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

Kontaktman Hälsingland
Rolf ”Wilden” Andersson
Tele: 0653-103 36 
Mobil: 0705-25 30 81
E-post: rolf.andersson@yccsweden.se
 
Kontaktman Dalarna
Kenneth “Limpa“ Lindberg
Mobil: 0706-19 97 98
E-post: limpa@yccsweden.se

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

Kontaktman Gästrikland
Stefan “Calzone” Karlsson
Tele: 026-21 41 43
Mobil: 0738-04 18 71
E-post: calzone@telia.com

Kontaktman Gästrikland
Kerstin “Kerran” Karlsson
Tele: 026-21 41 43
Mobil: 0706-71 66 90
E-post: kerrankarlsson@telia.com

Kontaktman: Västernorrland
Peter Kaarle
Tele: 060-50 11 11
Mobil: 0705-59 57 79
E-post: peter.kaarle@telia.com
 
Kontaktman: Västernorrland
Dan Bryneholt
Tele: 060-61 29 02
Mobil: 0730-94 65 62
E-post: bryneholt@telia.com

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

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

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

Regionchefen har ordet

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

Hej alla våren kommer 
allt närmare och hoj-
säsongen med den.

Solen skiner och det droppar från 
taken och snön smälter, dock inte fort nog  
Sitter dock här och längtar efter att få ta 
första premiärturen med hojen. 18 mars 
ifjol var det premiär och det skall jag för-
söka slå i år. Jag saltar, sandar och krattar 
snö allt för att ta mig ut till vägen utanför 
garaget som är torr och fin. Grannarna må 
tro att jag är tokig men jag ska bara ut och 
ta en tur. Och det är jag väl inte ensam 
om att vilja? Visst jag vet att många redan 
varit ute och luftat sina hojar (Livet kan 
vara bra orättvist ibland).

Nog om detta, jag tänkte skriva lite 
om kommande aktiviteter i regionen.  
Jag hoppas att motorcykelns dag blir av 
även i år, jag har hört ryktas om att det 
blir lördagen 7 maj. Om den blir av så 
hoppas jag att så många som kan kommer 
ned och deltar i kortegen. Men jag ber att 
få återkomma med mer info senare när 
jag vet mer.

Vi har blivit inbjudna att vara med 
på region east hemliga resa som går av 
stapeln den 21-22 maj, och det är först till 
kvarn som gäller då platserna är begrän-
sade. Anmälan skickas till mig så fort 
som möjligt. Mer info på hemsidan under 
region east.

Vi planerar för fullt för Mcdagen i 
Sandviken eller rättare sagt vår kon-
taktman Stefan ”Calzone” Karlsson från 
Sandviken ligger i för att få allt att klaffa. 
Vi hade tänkt förlägga detta i samband 
med hemliga resan ”vårträffen”. Det kom-
mer att bli ungefär samma upplägg som 
förra året. Fredagen 3/6 mellan kl. 10-13 
så ställer vi upp hojarna och visar upp 
oss för allmänheten. Och förhoppningsvis 
så bjuds det på grilltallrik för oss YCC:are 
(jag har inte fått allt bekräftat i skrivande 
stund) Detta kan vara ett kanonbra tillfälle 
för er som skall med till vårträffen ”hem-

liga resan” 3/6-5/6 att stanna till och fika, 
sträcka på benen för att vi sedan i samlad 
trupp till fortsätter resan mot okänt mål. 
Vårträffen i år blir ju kanske mera en för-
sommarträff. Som ni kanske redan förstått 
så blir det dessutom hemligt var vi hamnar, 
det blir i varje fall inte Karlborn, beroende 
på omständigheter som vi inte kan råda 
över. Ni kommer att få någon sorts koor-
dinator på morgonen avresedagen. Sista 
anmälningsdag 23/5.  Mer info finns på 
hemsidan. www.yccsweden.se och kom-
mer att skickas ut via nyhetsbrev.

Helgen efter 10-12 juni så är 
Internationella träffen i Danmark för dom 
skall åka dit. 

Deltaträffen i Timrå och mc-dagarna 
i Västervik båda samtidigt sista helgen i 
juli.

Sist men inte minst så har vi årsmötet 
att se fram emot som i år är förlagt till 
höga kusten. Norrfällsviken 18-20 augusti 
notera det i kalendern och glöm inte att 
anmäla och boka boende så snart som 
möjligt! Mer info finns säkert på annan 
plats i tidningen.

Vi ska även försöka ha lite gemensam-
ma körningar även i år här nere i Gävle/
Sandviken området. Mer info kommer när 
vi spikat datum för detta. Och jag skulle 
bli jätteglad om det finns någon/några 
som skulle tänka sig att hjälpa till att hålla 
i körningarna, det är inte helt lätt för mig 
och Calzone att hålla i alla då vi båda job-
bar skift. Hur det kommer att se ut i övriga 
tårtbitar i regionen kan jag inte svara på i 
nu läget. Det är ju inte helt lätt att kunna 
arrangera körningar överallt i vårt stora 
område tyvärr.

Sist men inte minst så vill jag gärna 
påminna er som ev. bytt e-post adress 
meddela undertecknad detta så fort som 
möjligt om ni ska kunna ta del av kom-
mande nyhetsbrev.

Vid tangentbordet. 
eriK Kernehed 
regioncheF mitt

Här kommer lite 
info, från Tårtbiten 
Hälsingland.  

Vi började redan i november månad att 
träffas över en kopp kaffe på Nya Kondis 
i Delsbo, och så har vi gjort en gång i 
månaden.

Vi brukar träffas den andra tisdagen 
i månaden de senaste tisdagarna har 
vi träffats i en lokal som Berndt Norling 
har fixat i Hantverkshuset i Ljusdal.  
I morgon den 8 mars blir det fikaträff 
i Ljusdal den 12 april är lokalen också 
bokad, efter det datumet har vi inte 
bestämt vad vi skall göra.

Det finns lite olika förslag på aktiviteter 
ett förslag är att besök Bike Port i Hudik, 
ett annat förslag är att bjuda in en kille 
som håller på med att Lackförsegla och 
putsa Hojar & Bilar, så visst finns det för-
slag på aktiviteter.

Mina polare och kontaktmän Kjell Envall 
& Rolle Sand har varit till stor hjälp under 
min sjukhusvistelse och rehabtid.

Det finns en hel del förslag på akti-
viteter som Kjell jobbar med inför hoj 
säsongen, ett kan nämnas traktorpulling i 
trakterna kring Östersund. Om det blir av 
så kommer det att bli en helg körning med 
en övernattning.

Jag jobbar stenhårt på att få med så 
många jag kan på vårträffen = hemlig 
resa den 3/6 – 5/6 2011.

Kommer också att informera om East 
hemliga resa den 21-22 maj, och att det 
blir cirka 30 mil från Hudiksvall till träff-
platsen någon stans i Roslagen.

Det finns medlemmar i tårtbiten 
Hälsingland som tänker åka på träffar 
i sommar. Internationella YCC-träffen i 
Danmark, Ycc-Norr sommarträff i Flakasand 
i närheten av Kalix, och Ycc Årsmötet i 
Högakusten med mera!

Vid pennan, 
KontaKtman rolF andersson 
”Wilden i delsbo”.

Den mycket efterlängtade “hemliga resan” 
gick av stapeln den 4-5/9. Vi här nere i SV 
startade tidigt för att ansluta i Hässleholm 
kl 10.00.

Efter lite snack och förmaningar bar det 
i väg mot okända mål. Som vanligt hade 
Per (Buschman) lagt upp en förträfflig 
runda enligt nedan.

Färden gick på fina vägar genom 
Hässleholm via Broby till Glimåkra vänster 
mot Boalt 121:an till Hökön mot Fanhult 
vidare till Virestad med stopp vid kyr-
kan, höger mot Bohult, Lönashult,126:an 
mot Vislanda & Alvesta, 25:an mot 
Ljungby, 27:an mot Värnamo-Borås stopp 
i Rydaholm på bil, musik & leksaksmu-
séet. Från Rydaholm mot Lagan via Torp 
till Ryssby 25:an till Tutaryd via Össjö till 
slutmålet i Södra Ljunga.

När vi stallat in i S Ljunga och blivit till-
delade våra rum i ett ljuvligt vandrarhem 
bjöds vi på kaffe och kaka. Därefter blev 
det ommöblering ute på gården så att vi 
alla kunde sitta tillsammans. Där blev det 
mycket snack och många skratt blandat 
med en hel del skål.

Bortåt 19-tiden var det dags för mat, 
fläskfilé och potatisgratäng med tillbehör 
samt äpple/blåbärspaj som efterrätt och 

det smakade verkligen gott efter en hel-
dag på motorcykeln.

Kvällen blev, som vanligt, inte så sen 
innan vi kröp till kojs och sov gott efter all 
syre vi insupit från tidig morgon till mörk-
ret infann sig.

Relativt tidig morgon med en god fru-
kost som start och en rundvandring på 
gymnastfadern Lings museum. Därefter 
packning på motorcyklarna för färd hemåt, 
men naturligtvis inte raka spåret utan 
vi hamnade, via många olika småor-
ter som jag inte minns namnen på, vid 
Godisbutiken (inte bra) vid Skåneporten. 
Där fick plötsligt Per separationsångest 
så vi tog en runda till för att se om 
MC-klubben i Perstorp hade öppet. Tyvärr 
var vi en timma för tidigt så en del av oss 
valde att köra hemåt och en del körde i 
väg för att äta lite.

Det var som förra året ett trevligt och 
kul gäng med två nya ansikten, som vi 
verkligen hälsar välkomna, och en utomor-
dentlig planering av Per och Anita.

Vi vet också att Per redan planerat in 
detta årets Hemliga Resa. 

Återigen tacK
genom siW & bengt

Hemliga resan

NOSTALGI-LIMPA
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Region NORR
Regionchef: Tommie ”Rondellen” Nylund. 090-400 69, 0705-88 95 46 
E-post: 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

Ingela Tanneskog 

Tele: 0703-85 40 97 

E-post ingela.tanneskog@gmail.com 

Kalix

Kjell Johansson 

Tele: 0705-94 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

Regionchefen har ordet
Hej där ute

För jag hoppas att ni passar på att 
vara ute ofta nu när vårvintern sprider sin 
underbara glans. Gnistrande vit snö, fina 
skidspår välpreparerade skoterleder, grill-
ning vid en holme på isen, solen värmer, 
takdropp, ja nu är det vår! Jag lovar att 
när ni läser detta så är det sant, kanske 
vi redan har kört en sväng eller två på 
våra älskade hojar. Har det hänt nåt under 
vintern?

 Första advent hade vi adventsträffen 
med god uppslutning, med vänner från 
Hälsingland i söder till Kalix i Norrbotten, 
närmare bestämt 36 deltagare. Denna 
gång hade vi inte hyrt in någon levan-
de musik, vi spelade bakgrundsmusik på 
medhavd stereoanläggning, vilket de allra 
flesta upplevde som positivt, mycket lät-
tare att höra vad bordsgrannen talar om. 
Stämningen var som vanligt på topp hela 
kvällen.

Första helgen i Mars kördes skoterträf-
fen i Kronlund, en kursgård mellan Hällnäs 
och Strycksele, snudd på hotellstandard, 
och suverän mat. Badtunnor och bastu 
nyttjades både fredag kväll och lördag, 
skönt efter en hel dag på snöskoter. 
Vädret kan vi inte heller klaga på, strå-
lande sol hela dagarna vilket uppskattades 
av 22 deltagare, som kom från England, 

Skåne, Stockholm, och givetvis några 
norrlänningar. På kvällen till middag och 
samkväm kom det till några som inte 
tycker om att köra skoter, men att träffa 
alla vänner.  

Vad händer framöver? Jo en hel del fak-
tiskt. Vi kommer att sätta upp vår hambur-
gergrill till mc dagarna i Umeå och Luleå.

 Första Maj körningen i Luleå och Umeå.

Träff hemma hos Kenneth i Flärke, någon 
gång i Maj?

3/6 – 5/6 Vårträffen med hemligt 
mål, tillsammans med region Mitt. 

1/7 – 3/7 Blaijkträffen, hemma hos 
träff i Blaijken. 

15/7 – 17/7 Flakasand Rock och Blues 
festival, vid Kalixälven.

29/7 – 31/7 Deltaträffen strax norr om 
Timrå. 

18/8 – 20/8 Årsmötet på Höga kusten, 
närmare bestämt Norrfällsviken. 

9/9 -10/9 Höstträffen, troligen på 
Jävre fiskecamp. 

Vi har även pratat om en kurs i hjärt 
och lungräddning med Helena Grendin, 
när och var är inte bestämt ännu. Utöver 
detta så blir det en del spontana händelser 
som styrs av väder och lust.

gaza lUgnt ”rondellen” 

 YAMAHA 
Custom Club 

 

Kallelse Årsmöte 2011 
Yamaha Custom Club Sweden 

 

 

 

Datum: 19 augusti 

Tid: 09.30 och beräknas sluta 11.30 

Plats: Norrfällsvikens Hotell & konferens. 

 

Årsmöteshandlingar kommer successivt att läggas upp på YCC hemsida under 
organisation/årsmöteshandlingar 

 

Enligt årsmötet 2010 beslut om stadgeändring gäller följade tider: 

 Motioner skall vara inlämnade senast tre veckor innan årsmötet  

 Förslag till ändringar av YCC stadgar skall vara inlämnade senast 1 juli 

 
Ovanstående dokument skickas till YCC sekreterare 

Mail:  gun.m.eriksson@bredband.net  

Brev: Gun Eriksson  
Örnbacken 2, 4 tr 

124 51 HÄGERSTEN 

 

För information om resa, boende och övriga arrangemang se YCC hemsida 
och klubbtidningen 
 

 

Välkomna hälsar Styrelsen YCC 

NOSTALGI-
LIMPA
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YCC’s Klubbsaker

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

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

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

Namntagg/
Regiontagg 
Pris: 50:-/st

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

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

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

Klubbemblem 

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

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

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

Buff - Vinterbuff  
Buff med klubblogga. Pris 130:-
Vinterbuff med fleece och klubblogga. 
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

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

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

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

Numera kan du beställa klubbsaker på två sätt:

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

Nya artiklar beställer du via hemsidan.

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

Kom ihåg att kolla webbutiken också!
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Ja tack, jag beställer följande klubbsaker:

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

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

Summa:

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

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

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

Ring, maila eller skicka in beställningen till ”Butiken”

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

  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:-

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

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

25 Ryggmärke, 33x16 cm    150:-

25 Ryggmärke, 20x11 cm    75:-

27 Buff med klubblogga    130:-

27 Vinterbuff med fleece och klubblogga    190:-

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

UTgÅENDE ARTIKLAR

  1 T-shirt, rund hals, svart  S-XL    60:-

  2 T-shirt, rund hals, svart XS, S, M, XL, XXL. 

 vit XS, S, M, L, XXL   60:-

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

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

19 Hood-jacka, S-XXL    175:-

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

22 Buckle, loggan som bältesspänne    50:-

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

26 Pikétröja, blixtlås i halsen, dam XL    60:-

28 Fleecejacka med avtagbara ärmar, S, L, XL, XXXL    200:-

med regionstillhörighet, skriv 
regionen med versaler i stor-
leksrutan

T-shirt 
Modell: Rund hals, 
100% bomull med 
klubbmärket i
screentryck.
Storlek: S - XL. Svart. 
Pris: 60:-/st

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

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

T-shirt 
T-shirt med liten logga vid 
halsen.
Storlek: XS, S, M, XL, XXL, 
svart eller vit XS, S, M, L, XXL
Pris: 60:-/st

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

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

Herrlinne  
med bred axel
Marinblå
Pris: 60:-/st

Pikétröja  
Egen design med blixtlås 
i halsen, kortärmad, 
svart med röda insydda 
linjer. Liten broderad 
klubblogga på vänster 
ärm. Finns i dam-modell 
(dammodellen är figur-
sydd).
Storlekar: dam XL. 
Pris 60:-/st

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

Buckle Loggan som bältesspänne,
storlek 10 x 5 cm.
Pris: 50:-/st



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

There’s no substitute for  
cubic inches

Bakom de luftkylda cylindrarna i V-twinnen på 1854 kubik hittar man en avancerad bränsle-
insprutning, keramiskt belagda kolvar och EXUP-ventil för ännu bättre låg och mellanregis-
ter. Kraft finns i överflöd. 

XV1900A Midnight Star har formgivning in i minsta detalj. Från droppformade blinkers 
till tankens linjer som integrerar med framlyktan. Från styrets unikt designade överfall till 
stötstängernas kromade rör och de speciellt maskinbearbetade kylflänsarna på den luftkylda 
motorn. Allt uppbyggt kring en ram i aluminium. Vill du dessutom utrusta din maskin efter 
personlig smak finns en mängd Yamaha originaltillbehör.  

XV1900A Midnight Star 2009. 129.900:- 
XV1900A Midnight Star 2009 med Stratoliner kit. 144.900:-


