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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

Annonsredaktör: Lars	Hedman
	 Torparevägen	9,	135	58	Tyresö
	 Mobil:	0705-61	71	72
	 annons@yccsweden.se

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

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

Deadline inlämning 
till nästa tidning:	 15	maj	2012

Utgivning:	 Före	midsommar	2012

Upplaga:	 ca.	1.600	ex.

President Klasse	Panthell
Ansvarig utgivare:	 Arbete:	0706-68	45	92
	 Privat:	0706-68	45	19
	 president@yccsweden.se

Vice President  Leif	Larsson
Internationell 	 Arbete:	0104-55	43	77.	
kontakt:	 Privat:	0735-46	99	66
	 leif.larsson@yccsweden.se

Sekreterare:  Sten–Yngve	Södergren
	 0703-20	60	65
	 sekreterare@yccsweden.se	

Kassör:  Gitte	”Lillgamen”	Orvnäs
	 0763-16	88	55
	 kassor@yccsweden.se

Ord. ledamot:  Per	”Buchman”	Nilsson
	 0706-80	84	57
	 per55@telia.com

	 Reino	Persson
	 0706-57	16	60
	 reino.persson@yccsweden.se

	 Christer	Holst
	 0707-44	23	30
	 christer.holst@yccsweden.se

	 Peter	Kaarle
	 0705-59	57	79
	 pandan@yccsweden.se

	 Annelie	Ovik
	 0761-64	09	16
	 annelie.ovik@yccsweden.se

Valberedning: Tomas	Holmberg	(Sammankallande)
	 tomas.holmberg@yccsweden.se
	 Rolf	”Wilden”	Andersson
	 Ingela	Tanneskog

Revisor: Tomas	Welander
	 Micke	Bäcklund

	 Suppleant
	 Mats	Andersson

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: Kjell Jonsson

Medlemsavgiften är 250:- för enskild medlem och 
450:- för familj.
Betalas på pg. 494 59 80-3 ange namn och adress 
på inbetalningen.

Skåne/Blekinge: Vakant

Halland:	 Peter	Ovik
	 Tel:	035-409	16
	 Mobil:	0760-15	77	65	
	 peterovik@yccsweden.se

Småland:	 Kent	Axelsson
	 Mobil:		0704-82	15	97
	 E-post:	kent.axelsson@yccsweden

West:	 Bijan	Eghlima
	 Mobil:	0707-46	33	74
	 bijan@yccsweden.se

East:	 Bo	Engström
	 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:	 Erik	Kernehed
	 Tel:	026-19	61	93
	 Mobil:	0707-31	12	22
	 erik.kernehed@yccsweden.se

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

Kansliet: Yamaha	Custom	Club	Sweden
	 Tel:	0706-19	97	98
	 kansli@yccsweden.se

Webmaster:	 Bo	Engström
	 Mobil:	0763-41	44	90
	 bosse.engstrom@yccsweden.se

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

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

Väst: 
Bugatti   
1899 kr
Jacka: 
safety   
2295 kr

Fullt ös under våra specialhelger!Kolla in det nya campingsortimentet

Fem olika tält – alla är 100 % vattentäta och mycket lätta 
att hantera. Dessutom självuppblåsande liggunderlag, 
sovsäckar, campingstolar och andra praktiska prylar du 
behöver ute i gröngräset. 

26-28/4  visningshelg  
 med campingtema
Kom och se vårt nya camping-
sortiment. Allt du behöver för 
sommarens träffar.

24/5 handelsbodenkortegen 
MC-kortege till förmån för Barn-
cancerfonden. Ställ upp och visa  
att hojåkare bryr sig om.

24-26/5  handelsbodendagarna
Fynda och umgås på Handelsboden-
dagarna. Alltid trevligt – alltid massor 
med kanonerbjudanden  
och specialpriser.

Masor av specialerbjudanden i alla våra butiker

Hängslen  199 kr

Bälte exclusiVe  
199 kr 

Zero 
1795 kr

En något kortare 
jacka, men rymlig 
och bekväm. 
Perfekt passform 
med lätt för-
böjda ärmar. 
Scotchlite®-
reflexer, 
Reissa®-
membran och fyra 
ventilationsöppningar.

”Bäst i test”
Mc-folket,  
nr 2 -2012

ryggskydd safe  695 kr draggin drayko drift, dam & Herr  2095 kr

tcx custom gtx  1695 kr

solglas-
ögon  129 krflame matrixWaVe monte carlo

maria 1495 kr Bering trust 3995 krmetro 1095 kr Bering stanley 3995 kr Bering akkor 2395 kr

sHoei QWest matt-
sVart  3995 kr

agV skyline  2895 kr

trucker 1499 kr

indian neon 2395 kr

top 
summer  

399 kr

Karlstad • gävle 
göteborg • linKöping
MalMö • stocKholM 

www.handelsboden.coM
order@handelsboden.coM

054-24 06 65

www.handelsboden.com Samma kvalitet – lägre priS
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Bilsport & MC är inget traditionellt försäkringsbolag. Vi är ett MC-företag i 
försäkrings branschen. Det är din garanti för en proffsig hantering.

Vi kan motorcyklar. Våra personliga handläggare hanterar din skada snabbt 
och smidigt, så att du kan komma ut och åka igen. När det behövs har vi 150 
 verkstäder runt om i landet som hjälper till. Alla lika hängivna bikers.

Inget annat bolag försäkrar lika många MC-åkare. De förmånliga villkoren är 
bara ett av skälen till att välja Bilsport & MC.

Beräkna din försäkringskostnad online på www.bilsport-mc.com 
eller ring oss på 0470-201 25.

Officiell 
samarbetspartner

BL
AC

K.
SE

”Jag tror inte att det finns något 

försäkringsbolag som kan mäta sig med  

Bilsport & MC när olyckan är framme.”

MATHIAS ARVIDSSON, HARBO

YCC:s röda tråd 2012
Tiden	går	fort	när	man	har	trevligt	och	det	har	hänt	mycket	

trevligt	inom	YCC	sedan	senaste	tidningen.

Vi	har	ny	regionchef	i	Småland,	Kent	Axelsson	som	är	full	
av	 idéer	 och	 upptåg,	 så	 smålänningarna	 lär	 få	 ett	 förhöjt	
bensinkonto	i	år	med	alla	hojresor.

Vi	 var	 på	 MC	mässan	 i	 Göteborg,	 där	West	 hade	 byggt	
upp	en	stor	&	fin	monter	med	2	medlems	hojar	som	drog	till	
sig	stor	publik,	med	fina	lackeringar	av	vår	medlem	Mattias	i	
West.	Vi	TACKAR	Yamaha	Scandinavia	för	montern.

Det	blev	många	besök	av	medlemmar,	även	nya	som	pas-
sade	på	att	gå	med.					Andra	införskaffa	en	del	märken	mm.	
från	butiken	på	plats.

Efterfesten	var	fullbokad,	Tack	Region	West	för	allt	arbete.

Vi	 har	 haft	 Styrelse	 &	 Hövdingamöte	 i	 Örebro,	 där	 togs	
många	beslut	och	synpunkter	ventilerades,	vi	 jobbar	 framåt	
med	alla	ideella	krafter.	Protokoll	finns	på	hemsidan.

Vi	deltog	på	en	ny	MC	mässa	i	Västerås	2-4	mars,	där	vi	
fick	besök	av	50	talet	medlemmar,	samt	flera	nyfikna	på	klub-
ben.	Vi	saknar	en	kontaktperson	i	området.

Vår	röda	tråd	i	år	är	den	medlems	satsning	vi	beslutade	på	
årsmötet,	vilket	innebär	att	det	finns	medel	för	YCC	aktiviteter	
som	är	gratis	för	medlemmar.

Teknikövningar	 i	 samarbete	 med	 SMC	 genomförs	 i	 flera	
regioner,	kolla	på	hemsidan.

Träffar,	hemliga	resor,	tipps	rundor,	korteger	i	olika	former	
och	syften	finns.

Vår	 Internationella	 träff	 på	 Öland	med	 fri	 entré	 för	 YCC	
medlemmar,	Smögenträffen,	sommarträff	på	Farmen	i	Skåne,	
MC	dagarna	Västervik,	Deltaträffen	 i	 Timrå	och	 framför	 allt	
vårt	15-årsfirande	i	Halmstad	vecka	35.

Det	är	knappt	värt	att	ta	av	sig	skinnstället	emellan,	bara	
hem	och	fylla	på	tandkrämstuben.

För	10	år	 sen	blev	vi	över	1000	medlemmar	och	närmar	
oss	 nu	 1500,	 så	 vår	 1500:	 ade	medlem	 kommer	 att	 få	 en	
klubbväst	med	tillhörande	ryggmärke.

Intresset	för	Colombia	resan-12	sjönk	snabbt	på	slutet	till	
4	deltagare	från	Sverige.

Det	 blir	 aldrig	 bättre	 än	 vad	 Vi	 gör	 det	 till	 och	 kommer	
ingen	så	blir	det	inget

så	boka	in	några	av	alla	YCC	aktiviteter	i	år	så	ses	vi.

HOJHälSNINgAR 
KlASSE STIgFINNARE.
PRESIDENT YCC SWEDEN

Min	första	hoj	1971,	Yamaha	125cc.
Det	är	min	lillsyrra	på	tanken.
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“Ska	du	gå	80	mil?	Är	du	helt	dum	i	huvu-
det?!”

“Ja.”

Eller?	Är	det	verkligen	en	sån	dum	 idé	
att	 släppa	 allt,	 packa	 en	 väska	 och	 bara	
dra	 iväg	 i	6	veckor.	Komma	bort	 från	det	
bekväma;	jobb	och	ansvar	för	att	uppleva	
någonting	helt	nytt	där	vardagens	verklig-
het	 inte	 existerar.	 Där	 människor	 möts	
utan	 	 en	 förfluten	 identitet	 på	 väg	 mot	
en	klarare	bild	av	sig	själva	och	 livet.	Där	
du	 rent	 symboliskt	 och	 bokstavligt	 läm-
nar	gamla	oförrätter,	misstag	och	minnen	
bakom	dig.

Det	tyckte	inte	vi.	Så	den	27e	septem-
ber	2011	hoppade	vi	ut	 i	 det	okända	och	
begav	 oss	 till	 Saint	 Jean	 Pied	 De	 Port	 i	
södra	 Frankrike.	 En	 idyllisk	 liten	 bergsby	
vid	 foten	 av	 de	massiva	 Pyrenéerna.	 Det	
var	där	det	började.	Det	var	där	vi	fick	våra	
Pilgrimspass.	Camino	de	Santiago	började	
med	 ett	 steg	 i	 riktning	 mot	 Spanien	 och	
Atlanten.	

Klockan	var	06.50	när	 vi	 lämnade	här-
bärget	 där	 vi	 delat	 sovsal	 med	 tjugotvå	
stycken	 andra	 pilgrimer.	 Det	 var	 kolsvart	
ute	och	i	skenet	från	pannlampan	började	
vi	klättra	uppåt	på	vad	som	förhoppnings-
vis	var	rätt	väg.

“Just	follow	the	red	and	white	signs	until	
you	get	to	the	Spanish	border.	Then	follow	
the	yellow	arrows	and	you	will	be	allright”	
hade	dom	sagt	till	oss	på	Pilgrimskontoret.	
Ja,	det	var	ju	lätt	när	månen	låg	bakom	ett	
molntäcke	och	solen	låg	varmt	nedkrupen	
i	 sin	 säng.	Not!.	Vi	hade	24,8	km	 framför	
oss,	varav	närmare	2	mil	var	uppåt	(brant	
uppåt),	 till	 första	 stoppet	 Roncesvalles.	
Många	 hade	 varnat	 oss	 för	 första	 dage-
tappen	 som	 tydligen	 skulle	 vara	 en	 av	
de	tyngsta.	Dom	hade	rätt.	Efter	bara	en	
timme	så	var	hela	kroppen	fylld	av	mjölk-
syra	och	jag	tänkte	“Va	fan	har	jag	dragit	
med	 pappsen	 på?”.	 Pappa	 var	 visserligen	
i	 ruskigt	 bra	 form,	 men	 man	 kan	 ju	 inte	
bortse	från	att	han	inte	var	någon	ungdom	
längre.	Han	var	sextiofyra	och	om	jag	som	
kommer	 från	träningsbakgrund	och	precis	
passerat	trettiostrecket	funderade	på	hur	i	
#%&(¤/##	det	här	ska	sluta.

Men	plötsligt	når	solstrålarna	oss,	bely-
ser	bergen	och	naturen	vi	var	förlorade	 i.	
Det	 var	 ett	 stort	 ögonblick.	 Total	 tystnad	
och	 ordlös	 skönhet	 bredde	 ut	 sig	 åt	 alla	

håll.	Andan	som	var	i	halsen	sjönk	ner	och	
la	 sig	 lugnt	 och	 värmande	 i	magen.	 Livet	
kan	 inte	 bli	 bättre	 än	 såhär	 sa	 vi	 när	 vi	
återfått	våra	sinnen	och	insett	att	det	här	
inte	var	ett	vykort	vi	mött	 i	en	dröm.	Det	
var	på	riktigt!	

Himlen	var	klarblå	och	den	vackra	 fär-
gen	 stannade	 hos	 oss	 i	 veckor	 och	 bjöd	
oss	 på	 tjugosju	 graders	 värme.	 Den	 var	
där	när	vi	passerade	tjurrusningarnas	stad	
Pamplona,	 vinfontänen	 i	 Irache,	 fick	 våra	
första	 bed	 bugs	 bett	 i	 Torres	 del	 rio	 och	
när	 vi	 lämnade	 Navarra	 regionen	 för	 att	
kliva	in	i	vindistriktens	vindistrikt;	Rioja.	

Om	vi	drack	vin?	

Ja,	det	kan	man	lugnt	säga.	Varje	kväll	
samlades	 pilgrimerna	 för	 att	 serveras	 en	
tre	 rätters	 pilgrimsmiddag	 där	 omåttligt	
med	vin	 ingick.	Glada	med	 rödrosiga	kin-
der	spenderades	slutet	på	dagen	i	högljutt	
umgänge	innan	vårt	curfew	and	lights	out	
trädde	 in	 på	 härbärgena	 klockan	 22.00.	
Sharp!	Och	på	härbärgena,	där	upptill	två-
hundra	sängar	var	staplade	rad	efter	rad,	
kunde	 vad	 som	 helst	 hända.	 Snarkningar	

av	 måttet	 motorsågsmassakern	 var	 bara	
att	vänja	sig	vid.	Det	blev	vardagsmat	att	
pula	in	öronpropparna	och	stänga	världen	
ute.	Men,	när	så	många	människor	möts	så	
finns	det	 ju	alltid	några	som,	gillar	varan-
dra	sådär	 lite	extra	och	när	de	 två	 finner	
varandra	 i	sängen	ovanför	en	själv.	Då	är	
det	bra	om	man	gillar	att	vara	på	sjön.	För	
det	 gungar	och	hur	mycket	du	än	önskar	
att	du	kunde	ta	dig	därifrån	så	är	det	bara	
att	bita	ihop.	Nästa	gång	kanske	det	är	du	
som	skapar	vågorna.

På	 Caminon	 var	 det	 lätt	 att	 träffa	 nya	
vänner.	Riktiga	vänner	alltså.	Alla	 var	där	
utav	en	speciell	anledning.	Blivit	avskedad	
eller	 avslutat	 sin	 karriär.	 Skilsmässa,	 död,	
förlorad	passion,	Gudstro.	Vad	det	än	var	
så	sökte	vi	alla	efter	något	större	och	det	
gjorde	oss	på	ett	 fint	 sätt	mindre.	Vi	 alla	
kunde	mötes	 utan	 förbehåll	 i	 vår	 renaste	
form.	Det	var	okej	att	gråta,	skrika,	skratta	
en	 aning	 för	 hysteriskt.	 Låta	 de	 känslor	
som	kom	verkligen	få	komma.	Vi	var	bara	
människor	som	ville	älska	och	bli	älskade.	
Rik,	 fattig,	 framgångsrik	 eller	 misslyckad	
de	var	ord	som	inte	hade	någon	som	helst	

betydelse.	 Jag	önskar	 att	 jag	 kunde	 tagit	
med	den	öppenheten	hem.	Att	alla	kunde	
få	 ta	del	 av	den.	Att	den	alltid	 skulle	 fin-
nas	här.	

Enligt	 sägnen	 är	 Caminon	 uppdelad	 i	
olika	 stadier.	 Mellan	 St	 Jean	 och	 Burgos	
så	 upplevde	 pilgrimerna	 de	 fysiska	 lidan-
det	 och	 besattheten	 av	 materiella	 ting.	
Burgos	till	Leon	symboliserade	döden	och	
vår	 egen	 dödlighet.	 Och	 just	 när	 vi	 var	 i	
Burgos	och	hade	fått	reda	på	dessa	sym-
boliska	 stadium	 så	 fick	 en	 australiensk	
kvinna	 på	 härbärget	 ett	 telefonsamtal	
som	 informerade	 henne	 att	 hennes	 man	
gått	bort.	Det	var	lite	scary.	Sen	från	Leon	
till	 slutstationen	 Santiago	 de	 Compostela	
var	 tiden	 inne	 för	mirakel,	 uppenbarelser,	
spiritualism	 och	 våra	 pusselbitar	 skulle	 få	
falla	 på	 plats.	 Vi	 upplevde	 ganska	 exakt	
i	 den	ordningen	 just	 dessa	 faser.	Resan	 i	
sig	 var	 fantastisk.	 Spanien	 är	 fantastiskt!	
Spanjorerna	 är	 Fantastiska!	 Pilgrimerna	
var	Underbara!	Men	den	största	resan,	den	
gjordes	inombords.

Okej,	det	var	inte	alltid	så	väldigt	vack-
ert.	 Som	 när	 vi	 fastnade	 i	 en	 snöstorm	

på	 väg	 upp	 mot	 O’Cebreiro.	 En	 av	 de	
drygaste	och	tyngsta	dagetapperna.	På	en	
smal	 stig	1300	m	upp	 låg	 träden	ner	och	
slickade	 berget	 under	 oss.	 Snön	 piskade	
och	 dimman	 gav	 oss	 bara	 drömmen	 om	
en	 by	 någonstans	 däruppe.	 Kylan	 letade	
sig	 in	 i	märgen	och	de	dyngsura	kläderna	
vägde	 bly.	 Då	 var	 psyket	 utmanat	 och	
många	 gravstenar	 längs	 vägen	 vittnade	
om	 att	 alla	 hade	 inte	 och	 några	 skulle	
inte	 klara	 det.	 Det	 är	 faktiskt	 bara	 13%	
av	 pilgrimerna	 som	 startar	 i	 St	 Jean	 som	
lyckas	 komma	 fram	 och	 få	 sitt	 diplom	 i	
Compostela.	 Skoskav,	 muskelinflammatio-
ner,	vattenförgiftningar	och	även	död	stop-
par	en	stor	skara.	Men,	Vi	klarade	det!	Yes,	
we	fucking	did	it!

Pappa	som	varit	på	turné	i	Staterna	fem	
veckor	 precis	 innan	 Caminon	 började	 all-
varligt	att	längta	hem	mot	slutet.	Längtade	
efter	 sin	 egen	 säng,	 sina	 biker	 vänner,	
tv-kvällar	och	hemlagad	mat.	Trots	det	så	
vandrade	vi	hand	i	hand	in	i	Santiago	och	
tillsammans	 hämtade	 vi	 vår	 Compostela.	
Tillsammans	hade	vi	gjort	det.	A	walk	 for	
life.	A	walk	for	change.

Sista	kvällen	vi	spenderade	med	gäng-
et	 var	 känslorna	 minst	 sagt	 blandade.	
Samtidigt	 som	 hemkomsten	 lockade	 så	
såg	 vi	 in	 i	 dessa	människors	 ögon,	män-
niskor	vi	kommit	att	 tycka	så	mycket	om,	
med	vetskapen	om	att	vi	aldrig	skulle	ses	
igen.	 Att	 det	 var	 bara	 med	 dom	 som	 vi	
till	 fullo	 kunde	 dela	 våra	 upplevelser	 och	
minnen.	 Den	 natten	 ringde	 alarmet	 halv	
fyra	på	morgonen	och	det	var	dags	att	ge	
den	avslutande	Kramen	och	vinka	Caminon	
goodbye.	

Precis	 när	 pappa	 slängt	 in	 sin	 väska	 i	
taxin	gav	jag	Honom	Kramen	för	mina	skor	
var	inte	slitna	än.	Jag	kunde	inte	slita	mig.	
Så	 jag	stängde	 taxidörren	och	såg	pappa	
försvinna	i	fjärran	sen	spände	jag	återigen	
fast	 backpacken	 på	 ryggen	 och	 fortsatte	
min	vandring	mot	Atlanten.	

Och	 själva	Caminon,	 ja,	 den	 fortsätter	
vi	 livet	ut.	But	next	 time	 it	will	be	on	 the	
bike…

Cora Watson oCh Mike Watson

leaving the bike to take a hike!
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YCC i 
backspegeln 
10 år

Har	läst	igenom	Vårtidningen	Nr	1-2002	vilken	handlade	mycket	
om	MC	mässan	i	Stockholm	som	det	året	drog	över	69	000	besö-
kare	vilket	är	25	000	FLER	än	i	år.

YCC	 hade	 en	 monter	 med	 Ove	 Larssons	 snygga	 Wilde	 som	
tilldrog	 sig	mycket	 intresse,	 Ove	 är	 fortfarande	medlem	 och	 har	
hojen	kvar.

Man	 skrev	 in	nya	medlemmar	 i	 rasande	 fart	 och	YCC;s	1	000	
medlem	blev	Henrik	från	Finspång	som	fick	en	klubbväst,	kanske	
något	vi	skall	ge	vår	1	500	medlem	när	det	sker.

Det	öppnades	Yamaha	Center	runt	landet	och	vid	invigningen	i	
Karlstad	var	RC	Baloo	på	plats	med	blomster.

Även	i	Helsingborg	öppnades	ett	Yamaha	Center	där	YCC	deltog	
med	Conny	”CN”	och	Albin	som	representanter	för	YCC,	dessa	ädla	
män	finns	kvar	i	klubben.

YCC	Skåne	hade	köpt	fastigheterna	samt	15	000	m²	mark,	en	fd.	
bondgård	 i	Svalöv		som	skall	användas	som	klubbhus	och	döptes	
till	Hankville	Farm.	

Gården	finansierades	genom	andelar	som	såldes	till	medlemmar,	
ej	medel	från	YCC.	”Farmen”	är	i	dag	en	mycket	fin	motorgård	med	
övernattningsmöjligheter	för	Er	som	är	ute	å	reser	med	mc	eller	bil,	
B&B	till	YCC	priser.

Region	West	hade	aktiviteter	i	sitt	klubbhus	Långenäs	

Det	 ordnades	 många	 träffar,	 Pelikan-träffen,	 Vårträff	 i	 Borås,	
Delsbo	träffen,	Bikemeet	High	Chaparall,	Sommarträff	i	Strömstad	
samt	årsmöte	på	Degernäs	camping	vilket	blev	min	första	YCC	träff	
då	jag	blev	medlem	våren	2002	och	lycklig	ägare	till	en	XVS	1100,	
samt	 säkert	 fler	 regionsaktiviteter	 som	gick	 att	 läsa	 om	 i	 senare	
tidningar.	

Man	hade	ett	avtal	gällande	gratis	 telefoni	med	ACN	som	gav	
provisionspengar	till	YCC.

En	helsida	med	rolig	berättelse	från	Vildmarksträffen	Sep	2001	
där	även	Rondellen	blev	stigfinnare	och	utförlig	berättelse	om	bas-
tubad	och	åk	i	ränna.

hojhälsningar

klasse stigfinnare

Det är omöjligt att kortfattat 
beskriva SMC:s totala verksam-
het. Det SMC, som remissinstans, 
lobbyister och kunskapsorganisa-
tion gör för motorcykelkollektivet 
kan dock inte överskattas!

Yamaha	Custom	Club,	YCC,	är	anslu-
ten	till	Riksorganisationen	Sveriges	
MotorCyklister,	SMC,	och	stöder	där-
med	SMC:s	verksamhet.	Som	medlem	
i	YCC	är	du	inte	individuell	medlem	i	
SMC.	Det	krävs	att	du	själv	går	med	
i	SMC,	men	talar	du	om	att	du	är	
medlem	i	YCC	får	du	50	kr	i	rabatt	på	
SMC-avgiften.	
SMC	är	en	ideell	organisation,	som	
har	21	distriktsorganisationer,	och	ett	
kansli	med	14	heltidsanställda.	Drygt	
400	MC-klubbar	är	anslutna	till	SMC.	
Cirka	65000	svenska	motorcyklister	är	
medlemmar	i	SMC.	Organisationen	är	
demokratiskt	styrd.	Alla	medlemmar	
har	en	röst.
SMC	har	till	uppgift	att	verka	för	
motorcyklismens	sunda	utveckling	i	
samhället	och	trafikmiljön.	Kort	sagt,	
verkar	SMC	för	ett	bekymmersfritt	
motorcykelåkande	i	ett	trafiksäkert	
samhälle.	

SMC är på plats där besluten tas. 

SMC:s	jobbar	idag	mycket	nära	
myndigheterna.	T	ex	har	SMC	under	
senare	tiden	ingått	i	flera	interna	styr-	
och	referensgrupper	på	Trafikverket.	
Den	första	svenska	MC-	och	mopeds-
trategin	var	ett	gemensamt	initiativ	
som	togs	under	OECD:s	första	globala	
MC	konferens	för	några	år	sedan.
Varje	år	ägnas	mer	än	100	arbets-
dagar	åt	diverse	möten	angående	
förbättring	av	infrastruktur,	lagstift-
ning,	regler,	politiska	beslut	om	MC,	
försäkringsfrågor	och	mycket	annat.	
Nästan	20	remissvar	skickas	årligen.	

SMC	har	haft	ett	flertal	möten	med	
Trafikverkets	generaldirektör	och	
ansvarig	minister.	
SMC	är	även	aktiva	i	EU.	Bland	annat	
är	SMC	största	medlemmen	av	22	i	
den	europeiska	organisationen	FEMA	
som	har	sitt	säte	och	fyra	anställda	i	
Bryssel.	SMC	har	även	representanter	
i	FIM:s	två	kommissioner	som	jobbar	
med	MC-frågor	i	globalt	perspektiv.	

SMC jobbar för alla motorcyklis-
ters bästa

Viktiga	frågor	för	närvarande	är	pro-
blematiken	med	brist	på	MC	vänliga	
vägräcken.	Mitträcken	säkrar	även	
motorcyklister	från	mötesolyckor,	men	
utformningen	kan	förbättras.	Med	en	
ökad	mängd	motorcyklar	i	trafiken	
och	allt	fler	sidoräcken,	vore	det	klokt	
att	förse	räcken	med	underglidnings-
skydd,	inte	minst	de	räcken	som	sitter	
i	ytterkurvor.	Detta	är	något	som	SMC	
kämpar	i	uppförsbacke	med.	Det	är	
dock	glädjande	att	på	det	utpekade	
MC-vägnätet	i	Skåne	ska	inga	nya	
sidoräcken	monteras-	
SMC	kan	även	ta	i	med	hårdhand-
skarna.	När	en	motorcyklist	hal-
kade	omkull	på	E4,	en	sommardag,	
begärde	SMC	att	få	se	en	friktions-
mätning.	Den	visade	att	friktionen	på	
vägsträckan	motsvarade	halkbana.	
I	detta	fall	har	SMC	polisanmält	
Trafikverket	och	saken	ligger	nu	för	
utredning	hos	åklagarmyndigheten.
En	huvudfråga	för	SMC	har	varit	att	
motorcyklar	som	fordonsslag	ska	ingå	
i	alla	styrande	dokument	för	vägar	
och	gators	utformning	samt	drift	och	
underhåll.	Våren	2012	är	dessa	doku-
ment	ute	på	en	slutlig	remissrunda	
och	kommer	därefter	att	omfatta	
även	motorcyklar.
Körkortsfrågan	är	en	stor	utmaning.	
SMC	tror	att	det	går	att	göra	en	mer	

kostnadseffektiv	utbildningsstruktur	
som	gör	det	möjligt	för	fler	ungdomar	
att	köra	motorcykel.	Just	nu	kämpar	
SMC	för	att	körprovsavgiften	ska	halv-
eras	och	motsvara	avgiften	för	bil.	
Över	10	000	motorcyklister	deltar	
årligen	i	några	av	de	200	förarkurser	
som	arrangeras.	Alla	kan	delta	på	
kurserna	och	vi	vet	att	de	ökar	både	
körglädje	och	trafiksäkerhet.	SMC	
bedriver	forskning	i	trafiksäkerhets-
höjande	effekter	av	kurserna,	bland	
annat	tillsammans	med	Karolinska	
Institutet.

För medlemmar ordnar vi dess-
utom:

Rabatter	på	exempelvis	hotell,	färjor,	
däck	och	försäkringar.	
Gratis	juridisk	rådgivning	av	någon	av	
våra	samarbetsjurister.	
Rätt	att	söka	medel	ur	någon	av	våra	
fonder:	Rättsfond,	Skadefond	och	
Ezzos	minnesfond.
Vårt	resebolag	SMC	Travel	arrangerar	
resor	i	när	och	fjärran.	
MC	Folket	som	är	SMC:s	medlemstid-
ning	och	upplagemässigt	Nordens	
största	MC-tidning,	utkommer	åtta	
gånger	årligen.	
Medlemmar	får	även	SMC	Boken,	
med	nästan	300	sidor	information	
som	gör	MC-livet	lättare,	säkrare	och	
roligare.	

Du	kan	läsa	mycket	mera	om	allt	
detta	på	www.svmc.se
Jag	och	65.000	hojåkare	hoppas	att	
du	väljer	att	stötta	verksamheten	
genom	att	vara	medlem.

Med vänlig hälsning
Tomas Bergström
Ordförande SMC

MC-vänner, 
ägna ett par 
minuter åt 
denna text!



10 yamaha custom club sweden 11yamaha custom club sweden

Kenneth och Christina	 från	Hedemora	
hade	 pratat	 varmt	 om	 en	 träff	 i	 Sälen	
som	 heter	 Fjällhojen	 och	 tyckte	 vi	 skulle	
åka	med	på	den.	När	de	berättade	att	det	
även	 arrangerades	 whiskyprovningar	 på	
Fjällhojen,	då	blev	valet	av	träff	inte	svårt	
eftersom	vi	är	whiskynördar.	I	flera	år	har	
vi	åkt	till	MC	dagarna	i	Västervik	och	börjat	
tröttna	på	den	 träffen,	 så	nu	kändes	det	
bra	att	prova	på	något	nytt.	

Från	Hedemora	satte	vi	oss	på	motor-
cyklarna	och	begav	oss	mot	Sälen.	Färden	
gick	via	Falun	och	Mora	där	vi	tankade	och	
fotograferades	 vid	 Dalahästen	 med	 YCC	
tidningen.	Åkte	 sen	via	Oxberg	vidare	 till	
Sälen.	I	Lindvallen	checkade	vi	 in	 i	Bruna	
byn	där	de	flesta	av	MC	träffens	deltagare	
bodde.	Fjällhojen	är	en	liten	träff	som	star-
tade	för	tre	år	sedan,	och	i	år	var	vi	ca	80	
deltagare,	varav	åtta	stycken	medlemmar	
från	Yamaha	Custom	Club.	Vi	slappade	på	
verandan	i	solen,	där	termometern	visade	
26	 grader,	 med	 både	 whisky	 och	 några	
öl.	Sen	gick	vi	 iväg	till	den	gemensamma	
middagen	på	 restaurang	Gustavs	där	det	
serverades	 både	 öl	 och	 god	 mat.	 Efter	
middagen	uppträdde	Svenne	Rubin	 inne	 i	
puben.	I	baren	beställde	vi	in	whisky	från	
barens	välsorterade	whiskysortiment.	När	
Svenne	spelat	klart	kom	han	gående	fram-
för	oss	och	vi	passade	då	på	att	ta	en	bild.	

Frukosten	serverades	nere	vid	Gustavs	
och	dit	gick	vi	på	några	minuter.	Det	var	
en	 stor	 frukostbuffé	uppdukad	 som	näst-
intill	höll	hotellstandard.	Betyg	mycket	bra.		
Idag	 skulle	 vi	 på	 en	 ride	 out	 till	
Njupekärrsfallet.	På	träffen	fanns	alla	möj-
liga	 mc	 modeller	 och	 märken	 represen-
terade.	 Det	 fanns	 två	 vägar	 att	 köra	 till	
dagens	mål,	en	asfalterad	och	en	grusväg	
för	 de	 som	 körde	 offroad	 hoja.	 Vi	 valde	
asfaltsvägen.	Ungefär	35	motorcyklar	gav	
sig	iväg	från	Lindvallen	och	ut	på	landsvä-
garna.	 Kortegen	 höll	 ett	 lugnt	 tempo	 på	
den	 bitvis	 ganska	 guppiga	 vägen.	 Då	 vi	
kom	fram	till	Särna	stannade	vi	för	en	kor-
tare	paus.	Det	var	många	som	passade	på	
att	köpa	glass	att	svalka	sig	med	i	värmen.	
Kortegen	 fortsatte	 i	 ungefär	 fyra	 mil	 till	
och	 svängde	 sen	 upp	 till	 Njupekärr.	 Här	
väntade	oss	lunch	som	serverades	vid	en	
raststuga.	En	guide	kom	och	berättade	om	
naturreservatet	som	invigdes	för	några	år	
sedan	 av	 kungen.	 Hon	 sa	 att	 säpo	 hade	
säkrat	toaletten	inne	i	besökscentret	som	
kungen	hade	uträttat	sina	behov	på.	Innan	
vi	 gav	 oss	 ut	 på	 vandringsleden	 gjorde	
vi	 ett	 nödigt	 besök	 på	 den	 kungliga	 sto-
len.	Vandringsleden	till	Njupekärrsfallet	är	
1,6	 km	 lång.	 Vid	 fallet,	 som	 är	 Sveriges	
högsta	 på	 93	 meter,	 ställde	 alla	 upp	 för	
gruppbild.	 Vi	 fotade	 oss	 även	 tillsam-

mans	 med	 alla	 YCC	 träffens	 deltagare.	
När	vi	 skulle	åka	 tillbaka	ville	vi	 köra	 for-
tare	 så	 vi	 lämnade	 kortegen	 bakom	 oss.	
Kenneth	 och	 Christina	 tog	 täten	 i	 högt	
tempo	 med	 oss	 två	 efter.	 Vid	 Fulunäs	
stannade	 vi	 för	 en	 bensträckare	 vid	 ett	
minnesmärke	 från	 andra	 världskriget.	
Då	vi	kom	tillbaka	till	stugan	tvättade	vi	av	
oss	för	att	sedan	gå	iväg	till	kvällens	whis-
kyprovning.	 Bernt	 från	 whiskyförbundet	
höll	i	whiskyprovningen	inför	40	deltagare.	
Tyvärr	för	vår	del	var	det	inga	intressanta	
whiskysorter	som	provades,	bara	fem	från	
ordinarie	sortiment	som	vi	provat	ett	flertal	
gånger	tidigare.	Andra	deltagare	tyckte	att	
provningen	var	bra,	men	det	var	också	för-
sta	gången	de	var	på	en	whiskyprovning.	
Efter	whiskyprovningen	blev	 vi	 serverade	
en	 grillbuffé	 som	 var	 en	 riktig	 höjdare.	
Något	vi	kommer	minnas	från	den	här	träf-
fen	är	den	goda	maten.	Kvällen	avslutades	
med	live	band	på	Gustavs,	och	sedan	blev	
det	 en	 sängfösare	 med	 trevliga	 nyfunna	
vänner	på	vår	veranda.	

När	 vi	 vaknade	 märkte	 vi	 att	 kyl-
skåpet	 var	 helt	 dött.	 Vi	 kontrollerade	
säkringarna	 men	 kunde	 inte	 hitta	 felet.	
Kenneth	 åkte	 ner	 till	 servicecentret	 och	
gjorde	en	 felanmälan	så	vi	 förhoppnings-
vis	 skulle	 få	 kall	 öl	 tills	 vi	 kom	 hem.	
Det	var	ungefär	lika	många	som	åkte	med	

på	dagens	ride	out.	Idag	åkte	vi	till	Norge	
och	första	stoppet	var	Trysil	där	vi	gjorde	
en	15	minuters	rast.	Vi	passade	då	på	att	
springa	 in	på	Vinmonopolet	och	köpte	en	
varsin	Loitens	Sommer	Aquavit.	Den	säljs	
vad	vi	vet	bara	i	Norge.	Av	Hasse	fick	vi	veta	
att	Janne	hade	samma	hobby	som	oss,	att	
leta	 efter	 Geocachar.	 Janne	 hade	 ganska	
nyligen	börjat	samla	cachar	och	vi	pratade	
om	 våra	 erfarenheter	 kring	 vår	 hobby.	
Nu	 åkte	 vi	 vidare	 till	 Osens	 camping	 och	
badplats.	Där	möttes	vi	av	Gustavs	perso-
nal	som	stod	och	wokade	lunchen.	På	gräs-
mattan	nere	 vid	 stranden	 spred	vi	 ut	oss	
för	att	äta.	Efter	lunchen	tog	vi	med	Janne	
för	 att	 leta	 upp	 den	 enda	 cachen	 som	
fanns	här	vid	campingen.	Vi	gick	ett	varv	
runt	kiosken	där	gömman	skulle	finnas,	och	
det	 var	 slutligen	 Janne	 som	 hittade	 den.	
Då	vi	gick	tillbaka	till	motorcyklarna	såg	vi	
att	 flera	stycken	hade	samlats	vid	Bosses	
motorcykel	och	pekade	mot	bakdäcket.	Det	
satt	en	stor	spik	i	däcket!	Hmm,	vad	skulle	
vi	göra	nu?	Det	såg	ut	som	luften	var	kvar	
i	däcket	så	vi	skulle	försöka	köra	till	Trysil.	
Från	 en	 kille	 fick	 vi	 låna	 däcksprej	 om	
nu	 luften	 skulle	 pysa	ut.	 I	makligt	 tempo	
körde	 vi	 tillbaka	 till	 Trysil	 och	 stannade	
vid	 Statoil.	 Bosse	 kontrollerade	 trycket	 i	
bakdäcket	 och	det	 var	 inget	 fel	med	det,	
så	vi	bestämde	att	fortsätta	utan	att	dra	ut	

spiken.	Det	var	vi,	Kenneth,	Christina	och	
Janne	som	nu	körde	mot	svenska	gränsen.	
Bosse	tog	täten	och	skruvade	upp	tempot	
på	de	krokiga	vägarna.

Vid	en	bro	som	 ligger	någon	kilometer	
från	Lindvallen	fanns	en	cache	som	vi	ville	
logga.	 Kenneth	 jobbade	 så	 hårt	 föra	 att	
hitta	den	att	han	nästan	klev	ner	i	bäcken	
som	rann	under	bron.	Det	var	till	slut	Bosse	
som	hittade	cachen	efter	att	gått	ut	en	bit	
i	bäcken	 för	att	 leta	under	bron.	När	han	
stod	och	 loggade	cachen	ropade	Kenneth	
att	 Bosse	 skulle	 skriva	 ett	 visst	 alias.	 Jo,	
nu	var	även	Kenneth	och	Christina	bitna	av	
Geocaching	och	tänkte	skapa	ett	konto	och	
logga	den	här	cachen.	Efter	att	kontrollerat	
däcket	 vid	 Statoil	 i	 Lindvallen	 visade	 det	
sig	att	spiken	bara	satt	några	millimeter	in	
i	 däcket.	Det	 kändes	bra,	 så	 vi	 hoppades	
däcket	 skulle	 hålla	 hem	 till	 Stockholm.	
Middagen	 var	 lika	 bra	 som	 tidigare	 och	
idag	fick	vi	en	buffé	av	sill,	 lax	och	några	
varma	 rätter	 så	 som	korv,	köttbullar,	 rev-
ben	 och	 kyckling.	 Mer	 än	 proppmätta	
blev	 vi	 idag	 också.	 Kvällens	 live	 musik	
bestod	 av	 ett	 par	 på	 gitarr	 och	 fiol	 som	
hade	 fått	 hjälp	 av	 en	 banjospelande	 MC	
Sälenkille.	Christina	lämnade	fram	en	öns-
kelåt:	 Duelling	 Banjos,	 från	 filmen	 ”Den	
långa	 färden”.	 Det	 blev	 bra	 fart	 på	 alla	
och	stämningen	var	hög	 innan	de	slutade	

spela.	Vi	satt	kvar	länge,	och	det	som	skul-
le	bli	en	tidig	kväll	i	säng	blev	den	senaste.	
Då	 vi	 kom	 tillbaka	 till	 stugan	 såg	 vi	 att	
kylen	nu	fungerade.	Kenneth	blev	lite	fun-
dersam	när	han	såg	att	sladden	till	hanns	
mobilladdaren	låg	löst	på	bänken	och	inte	
satt	 i	 eluttaget.	 Kylskåpskontakten	 satt	
i	 uttaget	 där	 mobilladdaren	 tidigare	 sut-
tit.	Med	 andra	 ord,	 Kenneth	 orsakade	 att	
kylskåpet	 inte	 fungerade	 till	 förmån	 för	
laddning	av	hans	telefon.	Vi	alla	fick	oss	ett	
riktigt	gott	skratt.

Söndagsmorgon	och	det	var	dags	att	
packa	ihop	och	städa	ur	stugan.	Vi	tackade	
Fjällhojens	 arrangörer	 Maggie	 och	 Peter	
för	 denna	 träff,	 och	 gav	 oss	 sedan	 ut	 på	
vägarna.	I	Oxberg	stannade	vi	till	vid	trä-
skofabriken.	Limpa,	YCC:s	dåvarande	kans-
list,	 kom	 till	 träskofabriken	 och	 hämtade	
oss.	Vi	åkte	hem	till	Limpa	och	Anita	för	en	
fika	 och	 där	 fick	 vi	möjlighet	 att	 titta	 lite	
närmare	på	hans	ombyggda	motorcykel.	

Man	 kan	 sammanfatta	 Fjällhojen	 som	
en	liten	gemytlig	träff	med	trevliga	arrang-
örer,	mycket	god	mat,	bra	boende	och	en	
blandning	 av	 många	 trevliga	 MC	männis-
kor.	Helt	klart	en	träff	vi	gärna	återvänder	
till.

Bosse oCh leena engströM 
YCC east

FJällHOJEN
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Helgen	 efter	 midsommar	 är	 det	 all-
tid	 hemvändarvecka	 i	 Storuman.	 	 Jag	
och	 Micke	 ordnade	 i	 fjol	 för	 andra	 året	
Blaikträffen.		Blaiken	ligger	2,5	mil	väster	
om	 Storuman	 efter	 E12	 mot	 Hemavan/
Tärnaby.	Där	är	Micke	uppvuxen	och	äger	
numera	gården.	Redan	under	hans	första	
MC	år	kände	han	att	en	träff	på	hans	gård	
kunde	vara	ett	förslag	att	genomföra.	Och	
sagt	och	gjort	nu	har	vi	Blaikträffen	som	
en	träff	att	räkna	med	i	Norr	under	som-
maren.	

Våra	besökare	är	välkomna	från	fredag	
eftermiddag,	 då	 bjuder	 vi	 på	 mat	 av	 ett	
lite	 enklare	 slag,	 typ	 grillat	 ute	 på	 gräs-
mattan	eller	under	partytältet	vi	ställt	upp	
på	gräsmattan.	Gästerna	som	bokar	först	
får	sova	inne	till	ett	lite	högre	träffpris	om	
så	önskas.		Andra	slår	upp	medhavda	tält	
på	 tomten.	 	Vi	 har	 även	ett	 antal	 tält	 till	
utlåning.

	 Tomten	 angränsar	 till	 Umeälven	 och	
Uman	 som	 den	 kallas	 är	 just	 precis	 vid	
tomten	 ca	 7000	 meter	 bred	 (det	 känns	
nästan	 som	 det	 vore	 havet	 faktiskt)	

Utsikten	 från	 stranden	 är	makalös	 under	
kvällarna,	 vattnet	 är	 helt	 magiskt	 när	
det	 är	 spegelblankt.	 Utsikten	 bort	 mot	
Grönfjäll	är	livgivande	nånting.

Denna	 sommar	 har	 vi	 även	 färdig-
ställt	 en	 bastu	 alldeles	 vid	 strandkan-
ten.	 Den	 blev	 rätt	 välbesökt	 och	 det	
badades	 friskt	 fån	 den	 nybyggda	 bryg-
gan!		Fredagskvällen	går	i	”bara	vara	stil”.	
Lägerelden	brinner	även	den	i	strandkan-
ten	 och	 en	 och	 annan	 öl	 slinker	 nog	 ner	
denna	kväll!	Vi	lade	även	nät	i	Uman	som	
skall	 vittjas	 under	 Lördagsmorgonen.	 En	
annan	 kul	 grej	 var	 att	 våran	 flaggstång	
hade	 blåst	 sönder	 så	 vi	 kunde	 tyvärr	
inte	 hissa	 våran	 klubb	 flagga,	 men	 inte	
kunde	 Rondellen	 godkänna	 det!	 Klart	 vi	
skulle	 försöka	 fälla	 stången	 och	 laga	 så	
att	 flaggan	 kunde	 hissas!	 	 Det	 blev	 ett	
ganska	intressant	skådespel	att	se	på	när	
stången	 som	 är	 i	 järn	 rasade	 i	 backen	
med	 ett	 brak,	 Rondellen	 kastades	 över	
häcken	och	Reidar	Rova	åkte	kana	på	sina	
Foppatofflor	i	ett	försök	att	hålla	stången	
med	ett	rep.	Tur	var	att	inte	nån	gjorde	sig	

illa.	Men	skam	den	som	YCC:are	är,	sådana	
som	vi	ger	oss	inte!	Flaggstången	lagades	
med	en	del	listiga	idéer	och	stången	restes	
igen	och	FLAGGAN	gick	i	topp.

Lördagen	 startar	 med	 frukost	 som	
dukas	 fram	 på	 altanen	 och	 avnjutes	 var	
det	 kändes	 lämpligast.	 	 Näten	 vittjades	
och	 fisken	 rensades	 och	 saltades.	 Förra	
året	var	ett	 råttår	och	 tyvärr	hade	några	
av	 gästerna	 placerat	 sina	 tält	 rakt	 över	
deras	 stigar	 mellan	 vinbärsbuskarna	 och	
jordkällaren,	 dom	 hade	 som	 tur	 var	 inte	
haft	 besök	 inne	 i	 tältet	 men	 väl	 under	
tältgolvet.	Det	blev	ett	lite	läskigt	samtals-
ämne	under	morgonen.

Dagens	 utflykt	 var	 planerad	 till	
Storuman	och	dess	utsiktstorn	med	efter-
följande	besök	på	den	årliga	marknaden.		
Ett	 gäng	 kände	 att	 dom	 hellre	 vände	
kosan	mot	Tärnaby	och	vi	delade	på	oss.	
Till	 utsiktstornsbesöket	 hade	 jag	 gjort	
fikamackor	 som	 intogs	 nedanför.	 	 Ett	
snabbt	 besök	 på	 marknaden	 hanns	 med	
och	därefter	åkte	vi	tillbaka	till	Blaiken	för	
att	 förbereda	middagen.	 Innan	middagen	

hade	 vi	 en	 pristävling	 om	 ”Årets	 Blaik”.	
Pistol,	yxa,	blåsrör	och	en	turtävling	i	spel-
korten	avgjordes	under	eftermiddagen,

	 En	massa	 kött	 av	 olika	 slag	 hamnade	
på	grillen	och	vin	och	öl	serverades	till	mid-
dagen.	 Vi	 fick	 en	 riktigt	 trevlig	 kväll	 med	
många	skratt	och	mycket	bastu	och	bad.		

En Hemma-hos-inlandsträff i Blaiken, hos Skatan och Micke

Kan det va nåt att åka på?
På	kvällskvisten	räknade	vi	ihop	poäng-

en	och	första	priset	stod	mellan	Micke	Och	
Kjelle	från	Kalix.

Korten	 gick	 Kjelles	 väg	 och	 drog	 hem	
priset	som	årets	Blaik.

Söndagen	med	frukost	igen	på	altanen,	
ihopaplock	 av	 tält	 och	 partytält	 hjälptes	

alla	åt	med!	

TACK!

Gästerna	åkte	sedan	hem	en	efter	en.	
Jag	och	Micke	tackar	för	denna	gång	och	
hoppas	att	få	se	er	igen.

Helgen	efter	Midsommar!

ingela o MiCke
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En	av	sommarens	sponsrade	träffar	av	
Riks	är	DELTATRÄFFEN	i	Timrå.	Även	 i	år	
så	 var	 vädret	 riktigt	 lovande.	 Vi	 startade	
vår	 resa	 Fredagsmorgon	 den	 29.	 Solen	
sken	och	det	kändes	riktigt	bra!	Tankarna	
gick	 till	 Västerviks	 deltagare	 som	 enligt	
vädergudarna	 skulle	 få	 regn!!	 Nåja,	 Vi	
skulle	 då	 få	 fint,	 HURRA!	 När	 vi	 anlände	
till	Delta	så	hade	Towe	med	sällskap	från	
East	beslutat	att	åka	till	oss	på	Delta	istäl-
let	 för	 till	 regnet	 i	Västervik.	Så	Marschal	
var	 inte	 den	 enda	 från	 eastgänget	 detta	
år!	Riktigt	trevligt!

Vi	hade	med	oss	en	liten	extra	deltaga-
re	i	år,	vår	lille	vovve	ZACKE	fick	följa	med.	
Han	har	en	egen	liten	väska	på	tanken	och	
mår	alldeles	utmärkt	i	den.

När	vi	anlände	till	Timrå	så	möttes	vi	av	
det	vanliga	gänget!	Härliga	skratt	när	våra	
kamrater	upptäckte	vår	nya	passagerare,	
och	Zacke	var	ganska	nöjd	över	uppmärk-
samheten.	Tältet	slogs	upp	och	vi	njöt	av	
värmen	och	ledigheten.

Deltaträffen	 är	 en	 öppen	 träff	 för	 alla	

hojåkare,	 och	 jag	 kan	 lova	 att	 det	 finns	
en	hel	del	original.	Många	kommer	år	från	
år	 och	 är	 välkända	 profiler.	 Vi	 i	 YCC	 fick	
en	egen	profil	 i	 form	av	Lasse	Feldt	 från	
Härnösand,	denna	härlige	gubbe	kom	iförd	
en	 knallröd	 tröja	 med	 nåt	 konstigt	 tryck	
på	bröstet	och	RÖD	KILT!	Du	kan	 tro	att	
han	 blev	 populär	 bland	 alla	 som	 natur-
ligtvis	 skulle	 fråga	 vad	 han	 hade	 under.	
Spekulationerna	gick	höga	och	det	var	väl	
en	och	annan	som	trodde	sig	veta	hur	det	
stod	till.

Kvällen	fortsatte	med	bl.a.	uppträdande	
av	 ett	 mycket	 ungt	 band	 som	 vunnit	 en	
talangtävlan	tidigare	under	året,	och	ung-
domarna	var	helt	suveräna.	Dom	kommer	
att	 gå	 långt.	 I	 övrigt	 var	 det	 ”Schliskiga	
schlingan”	 och	 lägereldsvistelse	 och	 en	
och	annan	bira	bland	goa	vänner	som	slog	
an	 tonen	 denna	 fredag	 kväll.	 Lördagen	
börjar	med	att	 alla	 deltagare	 får	GRATIS	
frukost	 i	 ”Regnladan”	 bestående	 av	 fil	
mackor	med	korv	och	ost	samt	grönsaker.	
Kaffe	och	te	naturligtvis!

Allt	fungerar	smidigt	och	bra,	Buschmen	

Delta träffen 29-31 juli 2011
riders	som	anordnar	denna	träff	har	hållit	
på	 i	 31	 år	 med	 arrangemanget.	 Antalet	
besökare	 varierar	 men	 brukar	 ligga	 runt	
500-900	 st.	 Det	 är	 helt	 otroligt	 att	 alla	
samsas	 på	 ett	 relativt	 litet	 område,	 och	
aldrig	märker	man	av	nån	osämja.	Fast	det	
är	klart,	alla	(dom	allra	flesta)	är	ju	bikers	
på	denna	träff!

Lördagen	 innebär	 tävling	 och	 hornen	
växer	på	alla	som	skall	 tävla	och	så	även	
våra.	I	år	hade	vi	gett	oss	jäkulen	på	att	vi	
skulle	 vinna	dragkampen	med	ett	 tjejlag!	
Problemet	 var	 att	 det	 bara	 var	 vi	 i	 YCC	
som	 ställde	 upp	med	 ett	 tjej	 lag.	 Varvid	
vi	fick	kämpa	mot	karlar!!	Men	vi	drog	tre	
matcher	på	raken	och	tyvärr,	den	sista	var	
mot	”Lavemangers”	5	karlar	i	100	kg	plus	
ligan	 och	 en	 bra	 nog	 bastant	 Lady	 som	
ankare.	Våra	två	tidigare	heat	hade	tröttat	
ut	oss	både	i	ork	och	handflator	så	vi	fick	
tyvärr	se	oss	besegrade!	Men	en	hedrande	
3	plats	var	inte	fy	skam!	Våra	karlar	i	YCC	
fick	en	mycket	bra	2:a	plats	med	tanke	på	
att	våra	tidigare	års	starka	män	börjar	bli	
lite	 utslitna	 och	 behöver	 få	 nytt	 blod	 på	

repet.	Men	WE	WILL	BE	BACK	STRONGER	
THAN	EVER!	En	annan	tävling	som	det	lig-
ger	mycke	 prestige	 i	 är	 STÖRSTA	KLUBB	
på	träffen.	Vi	brukar	kämpa	hårt	om	titeln	
med	 ett	 Norskt	 gäng	 Offerdalingarna.	
Men	dom	fick	även	 i	år	se	sig	besegrade	
av	YCC!

En	 ganska	 stor	 smolk	 i	 bägaren	 för	
Norrmännen	 detta	 år	 var	 den	 tragiska	
händelsen	 på	 Utöya.	 Alla	 Norrmän	 bar	

svarta	 sorgeband	 av	 eltejp	 och	 för	 att	
hedra	 och	 stötta	 våra	 kära	 grannar	 så	
satte	många,	väldigt	många	av	deltas	del-
tagare	på	sig	ett	likadant	under	träffen!	En	
minneshögtid	anordnades	under	 lördagen	
med	 en	 ljuscermoni	 i	 gräset	 vid	 scenen,	
och	med	 rosor	 och	 en	 tyst	minut	 hedra-
des	alla	dessa	ungdomar	som	så	 tragiskt	
miste	livet.	

Festen	 fortsatte	 sedan	 till	 långt	 inpå	

morgontimmarna.	 En	 favoritband	 i	 repris	
även	detta	år	var	CO-PILOTS	som	spelade	
lika	bra	som	tidigare	år!!

Söndagen	är	städ	och	hemresedag	för	
alla,	vissa	blir	kvar	 längre	än	andra,	men	
vad	gör	det,	alla	vill	komma	tillbaka	nästa	
år!

//skatan

MC Dagarna Västervik
Åter	dags	att	planera	årets	största	hoj-
träff	i	Västervik	27	-	31	juli	V	30.

Vi	 har	 lika	 stor	 camping	 som	 förr	 om	
åren,	för	ca	250	tält

Vi	bygger	upp	gemensam	träffplats	med	

ANMälAN I TIll ER REgION-
CHEF. BEgRäNSAT MED TälT-
PlATSER.
Anmälan	senast	17	juli

Välkomna	Klasse	Stigfinnare

hojhälsningar
klasse
WildBig@telia.CoM 
070-668 45 92

partytält,	bord	&	bänkar,	grillar	mm.

Läs	 mer	 om	 träffen	 och	 banden	 på	
www.mcdagarna.se	 och	 skriv	 ut	
Entréformuläret	 innan	 så	 går	 det	 smi-
digt	vid	incheckningen.
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Som	 tidigare	 år	 gick	 höstresan	 mot	
Jävre	fiske	camp.	Ett	mycket	trevligt	ställe	
med	 vackert	 timrade	 stugor	 som	 ligger	
utslängda	 på	 berget.	 Att	 det	 kallas	 fiske	
camp	 beror	 på	 att	 man	 kan	 faktiskt	 kan	
få	fisk	med	sig	hem,	antingen	man	fångar	
den	 själv	 eller	 köper	 den	 i	 butiken	 som	
finns	på	området!

Vi	 var	 ett	 helt	 gäng	 med	 tappra	 som	
gärna	ville	vara	med	på	denna	sista	offici-
ella	körning	för	oss	i	Norr.	Efter	denna	blir	
det	 bara	 spontana	 körningar	 när	 vädret	
inbjuder.	 	 Vi	 hade	 en	 ny	 komling	 med	 i	
laget,	 han	 hade	 ett	 rör	 med	 sig	 i	 pack-
ningen	som	stack	upp,	vi	skulle	ju	på	fiske	
camp,	så	givet	vis	var	det	ju	ett	fiske	spö	

Rondellens	fort	ute	på	ön.

HÖSTTRÄFFEN	-11
han	hade	med,	eller?

Lite	 senare	 visade	 det	 sig	 att	 Lasse	
Demby	 som	 han	 heter	 var	 Rondellens	
adept	till	ett	nytt	körkort,	och	en	eventuell	
blivande	medlem.	Han	 skulle	 kolla	 vad	 vi	
var	för	gäng,	och	röret	han	hade	med	sig	
var	en	hel	arsenal	av	eldjonglerings	verk-
tyg.	Och	lite	försynt	berättade	han	att	han	
alldeles	nyss	börjat	med	denna	sport	och	
ville	gärna	visa	och	tacka	för	att	han	fick	
följa	med	genom	att	 bjuda	på	en	 show	 i	
eldjonglering	under	kvällen!	Det	uppskat-
tades	 av	 oss	 alla	 plus	 de	 andra	 gästerna	
på	 campen!	 Han	 blev	 väl	 godkänd	 som	
medlem	 i	 klubben	 och	 han	 kände	 sig	
välkommen	 och	 hade	 sällan	 skrattat	 så	

mycket	någon	helg!

Frågesporten	 jag	 hade	 fixat	 ihop	 var	
inte	 lik	 någon	 annan	 vi	 tidigare	 haft,	 det	
spelade	 inte	 någon	 roll	 om	 du	 använde	
internet	 eller	 ring	 och	 fråga	 en	 vän.	
Frågorna	 var	 kluriga	 och	 lockade	 till	
många	skratt.

Helgen	 fortskred	 som	 vanligt	 i	 vårt	
gäng	 med	 många	 skratt	 och	 mycket	
värme.	Grillningen	i	Kåtan	på	stranden	höll	
igång	till	långt	in	på	småtimmarna!

Dagen	 efter	 packades	 det	 ihop	 och	
avsked	togs.

Snart	ses	vi	igen.

skata ragata

Rondell

Gänget	på	höstträffens	frågesport	genom-
gång!

Stockarna	på	restaurangen	på	fiske	campen	
är	ifrån	Ryssland,	men	kolla	diametern!

Stugorna	vi	sov	i	timrade	i	heltimmer!

– Global Motorcycle Adventures!

Route 66, Highway 1 eller Sydafrika?
USA Route 66 – Förverkliga din dröm att köra klassiska 
Route 66 – Mother Road of USA. Denna resa görs självklart  
på en Harley Davidson… 
 
Highway 1 – En sann måste-resa, upplev legendariska California 
Highway 1, ofta ansedd som världens mest spektakulära kustväg.

Sydafrika – Upplev landet med de fantastiska 
vingårdarna, Kruger Parken med Big 5 och inte minst  
härlig 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

Det finns fortfarande 
några jackor kvar.
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YCC 

Office 

WANTED not DEAD but ALIVE 
Riders to International Rally 7-9 June 2012 in Öland, Sweden   

Award: 
Show, Live band,  

Karaoke, Restaurang,  
Ride Outs, Bull Ride,  
Best Bike, Free coffee 
 

More information to come on 
www.yccsweden.se  

For a location glimpse 
www.lundegard.se 

Available: 
560 beds  

(in 4bed cabins) 
Only booking thru  

YCC Sweden 
   

Anmälningarna	till	Internationella	träffen	
går	mycket	bra,	vi	har	över	500	bikers	
bokade	i	stugor	och	nu	vill	vi	att	Ni	som	
kommer	och	campar	anmäler	Er	till	resp.	
regionchef	senast	6	Maj.	Det	går	även	bra	
med	egen	husvagn/bil.

Det	finns	gott	om	plats	och	stora	service-
byggnader	med	toaletter	och	duschar	som	
är	gratis	för	YCC:are.

För	Er	som	bokat	stuga	så	finns	kylskåp,	
kokplatta	samt	kaffebryggare	i	stugorna	
Service	butiken	kommer	ha	öppet	med	
ett	mindre	sortiment	främst	för	frukost,	vi	
kommer	även	att	sälja	frukost	samt	midda-
gar	till	humana	priser,	minst	2	barer	finns	
på	plats.

För	Er	som	var	med	på	Gotland	så	kommer	
Annen	&	Hot	Stuff	och	kör	sin	show	på	
torsdag	samt	fler	liveband.

Det	blir	Mc	resor,	lekar	och	mc-utställning	
mm.	Yamaha	bussen	kommer.	

YCC	Sweden	står	som	värdar	förr	denna	
träff	och	vi	kan	behöva	hjälp	med	vissa	
göromål	under	träffen,	Ni	som	kan	tänka	
Er	att	lägga	några	timmar	6	–	9	juni	sänd	
ett	mejl	till:	rally2012@yccsweden.se	

Välkomna hälsar YCC Sweden
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Söndagen	den	4	mars	 fick	Tomas	och	
jag	 förmånen	 att	 få	 delta	 i	 ett	 arrang-
emang	 anordnat	 av	 Fundacion	 Alfa	 y	
Omega	i	Bogotá.	Alfa	y	Omega	är	en	ideell	
organisation	 som	 arbetar	med	 rehabilite-
ring	 av	 fördrivna,	 hemlösa,	misshandlade	
och	föräldralösa	barn	i	Colombia.		

Målet	 för	 dagen	 var	 att	 träffa	 dessa	
barn,	 leka	 och	 prata	 med	 dem	 samt	

En dag med Fundacion Alfa y Omega i Bogotá, Colombia

försöka	 visa	 dem	 så	 mycket	 kärlek	 och	
vänskap	 en	 vuxen	 person	 någonsin	 kan	
ge.	 	Detta	är	något	 som	dessa	barn	 inte	
är	vana	vid	från	sin	tid	som	gatubarn	där	
de	oftast	mötts	av	hårda	slag	och	ord	från	
sin	omgivning.	

Vi	 lekte,	 dansade	 och	 umgicks	 med	
barnen	under	många	timmar.	En	fantastisk	
känsla	 –	 glädjen	 i	 barnens	 ögon	 var	 full-

komligt	obeskrivbar.		När	den	lilla	flickan,	
med	 ett	 krossat	 ben	 och	 starkt	 nedsatt	
syn	 efter	 sviterna	 av	 sin	 egen	 mammas	
misshandel,	 tog	 mikrofonen	 och	 tackade	
oss	 bikers	 för	 sällskapet	 kunde	 jag	 inte	
längre	hålla	tårarna	tillbaka.	

Till	denna	dag	hade	YCC	Colombia	köpt	
in	 ryggsäckar	 innehållande	 böcker,	 pen-
nor,	godis	mm	till	 alla	barn	 för	en	del	av	

de	 pengar	 vi	 samlat	 in	 i	 Sverige.	 Dessa	
fick	 jag	och	Tomas	glädjen	att	 få	dela	ut	
till	 de	barn	 som	var	där.	Alla	barn	kunde	
inte	 delta	 då	det	 var	 helg	 och	många	 av	
barnen	 var	 på	 besök	 hos	 sina	 föräldrar	 i	
fängelse.	De	barnen	fick	sina	saker	när	de	
kom	tillbaka.	

Slutligen	 fick	barnen	åka	med	en	 liten	
sväng	på	motorcyklarna	på	parkeringsplat-

sen.	När	den	lilla	”tuffingen”	på	bönpallen	
som	åkte	 förbi	mig,	 ca	10-12	år	gammal,	
med	munnen	full	av	dödskallechoklad,	vrå-
lade	”MONICA		-	MIRA!”–	då	grät	jag	igen.	

Jag	 vidarebefordrar	 härmed	 ett	 stort	
tack	till	alla	som	bidragit	till	vår	insamling	
för	 Colombias	 barn	 från	 främst	 barnen,	
Cristina	Torres	(som	driver	projektet)	och	
alla	 medlemmar	 i	 YCC	 Colombia.	 Vi	 vet,	

och	har	sett	med	egna	ögon,	att	pengarna	
har	 kommit	 fram	 och	 att	 de	 gett	 barnen	
en	 dag	 av	 stor	 glädje	 och	 saker	 som	 de	
kommer	att	ha	nytta	av	i	sitt	skolarbete.	

taCk alla ni soM 
Varit Med oCh stöttat!
/MoniCa lööf
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Region SKÅNE/BlEKINgE
Regionchef:	Vakant
E-post:	

Kontaktpersoner	i	Region	Skåne/Blekinge

Skåne	NV

Jörgen	Persson	
Mobil:	0702-59	82	65
E-post:	jorgen.persson.morarp@telia.com

Ethel	Olsson
Mobil:	0705-40	60	57
E-post:	ethelohlsson@hotmail.com

Skåne	SV

Bengt	Alm
Tel:	040-213533
Mobil:	0762-153027
E-post:	bass@glocalnet.net

Kenneth	Berg
Mobil:	0738-551874
E-post:	kenneth.berg@malmo.se

Jonas	Linders
Mobil:	0733-98	33	05
E-post:	jonas.linders@telia.com

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

Mats	Alvarsson
Mobil:0763-45	84	50
E-post:	m.alvarsson@hotmail.com

Webmaster	Skåne/blekinge
Andreas	Hedblom
Mobil:	0708-12	97	97
E-post:	andreas.hedblom@telia.com

Regionchefen har ordet
Sitter	 här	 i	 sista	 minuten	 som	 vanligt	

och	försöker	få	ihop	några	avslutningsord.	
Detta	 är	 som	 ni	 säkert	 redan	 vet	 mitt	
sista	 inlägg	som	regionchef.	Det	har	varit	
en	 jätte	 rolig	 tid	 och	 jag	 tackar	 alla	 för	
allt	 jag	 fått	 uppleva	 under	 dessa	 år	 jag	
fått	 vara	 regionchef.	 Jag	 har	 nu	 valt	 att	
hoppa	av	då	jobbet	och	annat	gör	att	jag	
känner	att	jag	inte	har	tillräckligt	med	tid	
över	för	att	också	vara	regionchef.	Jag	har	
kommit	 till	 den	punkt	där	 det	 slutat	 vara	
roligt	 och	 känns	mest	 som	 ett	 tvång	 att	
vara	med	över	allt	och	då	känner	 jag	att	

det	 är	 dags	 att	 lämna	över	 stafettpinnen	
till	 någon	annan.	 Just	nu	vet	 vi	 inte	 vem	
som	kommer	att	ta	över	men	jag	tror	att	
vem	det	än	blir	så	måste	det	bli	ett	lyft	för	
regionen.	

Jag	kommer	så	klart	att	fortsätta	vara	
med	i	klubben	och	fortsätta	köra	med	YCC	
men	det	kommer	att	bli	när	jag	känner	för	
det	och	när	 jag	 tycker	det	är	kul.	Så	det	
kan	nog	ta	ett	tag	innan	ni	kommer	att	se	
mig	ute	på	vägarna	framöver.	

roBert hansson

Inte	 för	 att	 det	 har	 hänt	 särskilt	 mycket	 i	 Skåneregionen	
denna	vinter	men	DETTA	gjorde	vi	i	alla	fall.

Den	24	februari	var	vi	ett	gäng	på	21	personer,	19	västskå-
ningar	och	2	Westare,	som	åkte	med	båten	mellan	Helsingborg	
och	Helsingör.	Visst	gungade	det	lite	men	det	gick	bra	ändå.

För	 att	 vi	 skulle	 hinna	 äta	 av	 den	 väl	 tilltagna	 buffén	 och	
drickan	till	den	blev	det	faktiskt	6	turer	=	3	rundor.	Ibland	und-
rade	vi	lite	till	mans:	var	är	vi	nu?	Danmark	eller	Sverige.	Kan	
lätt	bli	så	när	en	enkelresa	inte	tar	mer	än	20	minuter.

Mycket	trevligt	anordnat	av	våra	kontaktpersoner	i	Skåne	NV.	
Ett	speciellt	tack	till	Lennart	och	Britt-Marie	för	att	de	tog	sig	
hit.
siW & Bengt 
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”Turan” i februari!

Det var en norsk, en tysk 
och Bellman som skulle gå 
över glödande kol utan att 
säga ‘aj’. 
Först gick norsken. Men så 
fort han satt en foten på 
kolet sa han ‘aj! aj! aj! aj! 
aj!’. 
Sen gick dansken, men 
resultatet blev likadant där. 
Han sa också direkt ‘aj! aj! 
aj! aj! aj!’. 
Sen gick Bellman, men han 

vann allt genom att säga 
‘oj! oj! oj! oj! oj! oj!’. 

Det var en gång en tysk, 
en fransman och Bellman 
som var fast på en öde ö. 
En dag hittade tysken en 
oljelampa, när han gned 

den så kom det fram en 
ande. “Ni får en önskning 
var”, sa anden och tysken 
önskade sig direkt hem till 
sin hemstad. Fransmannen 
önskade sig hem till sin 
fru och barn, vilket också 
hände. Nu var båda borta så 
det var bara Bellman kvar, 
och han kände sig så ensam 
att han önskade tillbaka 
tysken och fransmannen.
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Region SMÅlAND
Regionchef:	Kent	Axelsson,	0704-82	15	97
E-post:	kent.axelsson@yccsweden

KONTAKTPERSONER I SMÅlAND

Regionschef
Kent	Axelsson
Tel:	0370-146	57
Mobil:	0704-82	15	97
E-post:	kent.axelsson@yccsweden.se

Webbansvarig
Håkan	Engvall
Mobil:	0702095961
E-post:	engvall@vmomail.se

Styrelseledamot	Småland
Conny	Hansson
Mobil:	0708725714
E-post:	conny@tkl.nu

Jan	Gustavsson
Mobil:	0702747381
E-post:	jangvmo@hotmail.com

Styrelse	Suppleant	Småland
Per	Krantz
Mobil:	0706065032
E-post:	per.krantz@varnamo.se

Kassör	Småland
Johan	Von	Feilitzen
Mobil:	0703305018
E-post:	vonfeilitzen@telia.com

Sekreterare	Småland
Ulla	Johansson
Mobil:	0733739913
E-post:	edskvarn1@telia.com

Festkommiten
Inger	Axelsson
Mobil:	0722414800
E-post:	axelssoninger@live.se

Kontaktman	Värnamo
Claes	Pettersson
Mobil:	0733746484
E-post:	claes.pettersson@posten.se

Kontaktman	Växjö
Magnus	Söderström
Mobil:	0706291452
E-post:	magnussodenstrom73@gmail.com

Kontaktman	Kalmar
Anders	Staag
Mobil:	0703281922
E-post:	andersstaag@hotmail.com

Kontaktman	Husqvarna
Sebastian	Forselund
Mobil:	0705650026
E-post:	sforseland@hotmail.com

Regionchefen har ordet

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

Kontaktmän	Halland

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

Kontaktman	Laholm

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

Regionchefen har ordet
Detta	är	en	ny	upplevelse	för	mig	.	Som	

ny	Regionchef	för	Småland	så	har	det	varit	
en	 hektisk	 tid	 med	 allt	 vad	 det	 innebär.	
När	 jag	 tillträdde	 så	 hade	 jag	 vissa	 krav	
och	det	var	att	jag	inte	ska	hålla	i	allt	utan	
att	medlemmarna	måste	vara	mer	aktiva.

Vi	 har	 nu	 skapat	 en	 ny	 organisation	 i	
Småland	 med	 en	 grupp	 medlemmar	 och	
detta	känns	jättebra.	Det	är	inte	bara	de	i	
gruppen	utan	många	andra	som	är	delak-
tiga	och	jag	har	fått	ett	jättebra	stöd	och	
hjälp	från	alla.	Vi	är	alla	lite	gröna	på	detta	
området	 men	 kompetensen	 och	 engage-
manget	finns.

Jag	 har	 varit	 på	mitt	 första	 hövdinga-
möte	och	det	var	jättetrevligt	att	få	träffa	
alla	 delaktiga	 i	 YCC	 både	 styrelse	 och	
hövdingar.	 Jag	 märkte	 att	 det	 finns	 per-
soner	 som	 lägger	 ner	 otroligt	mycket	 tid	
på	 sin	 fritid	 för	 att	 få	 allt	 till	 att	 klaffa	 i	
Regionerna.

Jag	själv	har	koncentrerat	mig	på	att	få	
Organisationen	att	 fungera	och	delegerat	
olika	 arbetsuppgifter	 till	 personer.	 Har	
även	tagit	kontakt	med	lite	olika	personer	
i	regionen	och	har	därför	fått	två	stycken	
nya	 kontaktmän	 .	 Anders	 Staag	 i	 Kalmar	
och	Sebastian	Forselund	 i	Husqvarna	.	Vi	
hoppas	att	de	kan	få	en	 liten	 lokal	grupp	
att	åka	med	så	man	kan	få	veckokörningar	
på	dessa	orter.	Jag	tror	det	är	enda	sättet	
att	 få	 nya	 medlemmar	 på.	 Saknar	 dock	
Kontaktmän/Kvinna	 på	 Östkusten.	 När	
man	tittar	på	var	kontaktmännen	är	så	är	
det	ganska	så	mycket	i	mitten	på	Småland	
och	det	måste	vi	ändra	på	.	Finns	intresset	
av	någon	?	kontakta	mig.

Vi	har	även	haft	våran	årliga	Bowlingkväll	
med	21	st	deltagare.

Vi	har	försökt	att	få	till	en	avrostnings-
körning	 men	 har	 inget	 datum	 färdigt	 för	
detta	 håll	 utkik	 i	 aktiviteterna	 på	 YCC	
sidan	.

Jag	har	även	lagt	ner	lite	energi	på	att	
få	till	 lite	avtal	med	Mc	företag	och	detta	
står	under	Avtal	&	Samverkan.

Nu	börjar	det	närma	sig	våren	och	vissa	
av	oss	har	redan	varit	ute	med	hojarna.	

Vi	har	öppet	hus	på	Verona	och	Mickes	
Motor	 samma	helg	 som	Regionsmötet	 så	
det	 blir	 en	 hektisk	 helg	 för	 oss	 och	 för-
hoppningsvis	så	kan	vi	åka	hoj	dit.

Vi	 har	 ett	 fulltecknat	 schema	 framför	
oss	med	både	lite	lokala	träffar	och	givet-
vis	de	stora	 träffarna	 framöver.	Gå	gärna	
in	 och	 titta	 på	 aktiviteterna	 på	 YCC.	Min	
önskan	 under	 våren	 och	 hela	 året	 är	 att	
Småland	ska	växa	både	i	antal	medlemmar	
samt	att	veckokörningarna	ska	bli	på	 fler	
ställen	än	Bor	och	Växjö	.	För	att	detta	ska	
ske	så	måste	vi	ha	ett	stort	engagemang	
bland	 våra	 medlemmar	 och	 det	 saknas	
verkligen	 inte	 bland	 de	 personer	 som	 är	
delaktiga	nu.	Och	nu	när	våren	är	på	väg	
och	 alla	 är	 sugna	 på	 att	 ut	 och	 köra	 lite	
hoj	 så	 ser	 vi	 fram	 mot	 detta	 och	 vi	 får	
inte	glömma	bort	att	trivseln	och	gemen-
skapen	för	MC	körning	är	ett	gemensamt	
mål	för	Yamaha	Custom	Club.	Än	en	gång	
så	 tackar	 jag	 för	 förtroendet	 att	 bli	 vald	
till	 Regionchef	 och	 hoppas	 att	 jag	 infriar	
förväntningarna	bland	mina	medlemmar.

Nu	 måste	 jag	 sluta	 och	 åka	 lite	 hoj	
istället.

Kent Axelsson
Regionchef Småland

Jaha	 då	 är	 den	 så	 kallade	 vintern	 på	
väg	 ifrån	 oss	 o	 vi	 ser	 framemot	 härliga	
turer	på	våra	älskade	hojar.

Men	först	några	ord	om	hur	Hösten	och	
Vintern	 varit,	 vi	 har	 haft	 våra	 sedvanliga	
Pizza	kvällar	det	har	varit	bra	uppslutning	
på	dessa	små	möten	och	det	är	 jag	glad	
för,	jag	vill	ju	inte	sitta	där	själv.

Det	har	varit	en	fest	med	Tävlingar	och	
mat	 på	Wild	West	 det	 var	 ca	 30	 stycken	
glada	YCC:are	på	plats.

Mässan	 i	 Göteborg	 besöktes	 av	 ett	
gäng	 från	 Halland	 det	 var	 trevligt	 men	
trångt.

Vi	hade	medlemsmöte	i	Februari	innan	
Hövdinga	 mötet	 i	 Örebro	 det	 var	 inte	
mycket	som	ni	ville	komma	fram	med,	men	
de	 ni	 kom	 med	 satte	 skruv	 på	 grejorna	
fortsättning	 följer	 på	 detta	 som	 en	 del	
drivande	vet,	men	nog	om	det.

Det	 har	 varit	mycket	 arbete	 inför	 års-
mötet	i	Tylösand	där	det	mesta	i	skrivande	
stund	 är	 klart.	 De	 fem	 gruppledare	 som	
haft	annsvaret	 för	sina	områden	har	haft	
eller	kommer	att	ha	möte	med	sina	hjälp-
redor	vilka	är	många	jag	är	så	himla	glad	
att	det	är	ett	så	stort	inntresse	att	hjälpa	
till	TUSEN	TACK	!

Nu	till	något	betydligt	trevligare	nämli-
gen	Våren	och	Sommaren	2012,	vi	börjar	
med	 Rallyna	 som	 drar	 igång	 strax,	 jag	
kommer	 ut	med	mail	 och	 hemsidan	 som	
vanligt	med	tider	och	platser.

Jag	vet	att	det	är	många	som	skall	 till	
Öland	 det	 blir	 kanon	 vi	 kommer	 förmod-
ligen	 i	 olika	 omgångar	 men	 jag	 hoppas	
på	 gemensam	 hemfärd	 och	 sammanslut-
ningar	där

Som	 alla	 vet	 händer	 det	 något	 hela	
tiden,	det	är	bara	frågan	om	att	hinna	med	
jag	kommer	att	skriva	ut	på	hemsidan	och	
skicka	Mail	även	skriva	i	kalendern	om	vad	
som	händer	så	att	så	många	som	möjligt	
kan	delta	i	dom	olika	evenemangen.

Vi	kom	överrens	på	medlemsmötet	att	
ha	 körningar	 från	Kajskulet	 på	 Torsdagar	
tillsammans	med	andra	klubbar	och	hojå-
kare,	 vidare	 kommer	 vi	 att	 ha	 körningar	
varje	 Lördag	 eller	 Söndag	 med	 klubben	
beroende	på	väder	och	vind.

Vecka	35	Torsdag-Lördag	är	det	då	dax	
för	Årsmötet	i	Tylösand	det	kommer	att	bli	
ett	sånt	drag,	klubben	firar	dessutom	15	år	
det	ska	FIRAS	med	pompa	och	ståt	ingen	
vill	väl	missa	detta?

Förresten	 jag	 vill	 med	 Hallands	 goda	
vilja	gratta	Mike	och	Gamen	som	 fyllt	 65	
år	innan	detta	skrevs,	fyller	fler	jämt	eller	
så	då	vill	jag	veta	det	för	att	kunna	skicka	
en	grattulation.

Säger	 som	 Gamen	 Rockenrooool	 och	
smäll	i	rören	nu	kör	vi!!

Peter oVik
regionChef halland

Mannen var ute och 
provkörde sin nya sportiga 
Porsche. 
Han fällde ned taket och 
tryckte på gasen. När han 
körde över 120 såg han 
blåljus bakom sig. 

Han hade blivit något 
fartblind och tänkte att 
polisen kan aldrig köra 
ikapp honom. Han tryckte 
gasen i botten, men när han 
närmade sig 170 började 

han att tänka, “Vad i 
helvete håller jag på med?” 
och då stannade han vid 
väggrenen. 
Polisen kom fram till bilen 
med bötesmappen i handen. 

“Det har varit en låååång 
dag, mitt pass är snart slut 
och det är dessutom fredag 
den trettonde. Jag har 
ingen lust att börja trassla 
med papper. Jag släpper 
dig om du kan lämna en 

förklaring för fortkörningen, 
som jag inte har hört 
tidigare”. 

Mannen tänkte 2 sekunder 
och svarade: 
“Min fru lämnade mig förra 
veckan, hon stack iväg med 
en polis. Jag trodde att han 
ville lämna tillbaka henne”. 

Polisen önskade mannen 
trevlig helg.

En fabriksarbetare och en 
bonde möttes på BB.

- Hur mycket vägde din 
son? Undrade bonden.

- 4,2 kilo.... och din då? 
Undrade fabriksarbetaren.

- Ack ja, knappt tre kilo, 
det är ju knappt att man 
får igen 

utsädet i dessa kristider, 
muttrade bonden.

Ett expresståg gick längs en av de största boskapsfarmerna i 
Texas. En av passagerarna betraktade intresserat de väldiga 
hjordarna som betade på fälten. När tåget passerat farmen 
vände han sig till sin granne och sa:
- Det var många kreatur, det där. Jag räknade till 11 422 
stycken. Den andre stirrade häpet på honom.
- Det var bland det märkvärdigaste jag varit med om, sa han. 
Saken är den att jag äger den där farmen och jag vet att där 
finns precis 11 422 kor. Hur i hela världen kunde ni hinna 
räkna dem från ett tåg som går med 100 kilometers fart?
- Å, det är ganska enkelt bara man kan knepet, sa 
matematikern. Jag räknar ben och så dividerar jag med fyra.....
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Kontaktpersoner	i	Region	East

Regionchef
Bo	Engström
Mobil:	076-341	44	90
E-post:	bosse.engstrom@yccsweden.se

Sekreterare
Bengt	Carlsson
Mobil:	076-641	14	77
E-post:	bengt.carlsson@yccsweden.se

Kassör
Christel	Stigbehrt
Tel:	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
Ingemar	Forsmark
Mobil:	073-04	04	959
E-post:	Ingemar@Bakeoff.se

Kontaktmän	Stockholm	norra
Bengt	Carlsson
Mobil:	076-641	14	77
E-post:	bengt.carlsson@yccsweden.se

Tomas	Holmberg
Mobil:	070-536	81	86
E-post:	tomas.holmberg@yccsweden.se

Kontaktmän	Stockholm	södra
Mats	“Raider”	Andersson
Mobil:	0730-44	48	58
E-post:	mats.andersson@yccsweden.se

Christer	Lindberg
Mobil:	073-04	04	966
E-post:	Christer@Bakeoff.se

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

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

Kontaktmän	Södermanland
Mikael	Benedicks	Lundahl
Mobil:	08-5502	20	95
E-post:	ludde@yccsweden.se

Peter	Rönnbäck
Mobil:	0708-62	59	77
E-post:	peter.ronnback@yccsweden.se

Regionchefen har ordet

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

Region EAST

Kontaktmän	West

Kontaktman
Road	Captain	Göteborg

Lennart	Bengtsson
Tel:	O709-28	62	61

Kontaktman
Road	Captain	Göteborg

Frank	Jansson
Tel:0706-404244

Road	Captain	Göteborg
Håkan	Wall
Tel:	0702-399808

Kontaktman	Nol
Fred	Manninger
Tel:	0706-64	28	15

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

Kontaktman	Skara
Kent	Jornefelt
Tel:	0511-106	34

Kontaktman	Falköping
Göran	Kroon
Tel:	0707-35	35	01

Kontaktman	Borås	
Roland	Lindsköld
Tel:	0733-76	29	39

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

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

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

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@yccsweden.se

Först	 vill	 jag	 tacka	 alla	 som	 besökte	
YCC	montern	 på	MC	Mässan	 i	 Göteborg.	
Det	blev	några	hektiska	dagar	att	få	till	all	
planering	 kring	montern	 och	 efterfesten,	
men	med	resultat		i	hand	känns	det	som	vi	
lyckades	bra.	Montern	var	väl	besökt	och	
efterfesten	med	85	deltagare	va	en	kanon	
fest.	Det	var	kul	att	träffa	alla	gamla	väl-
kända	YCC	medlemmar	och	även	nya	som	
nyligen	gått	med	klubben.

Under	mässan	 fick	vi	 10	nya	medlem-
mar	och	flera	andra	visade	intresse	att	gå	
med	i	klubben.

Stor	tack	till	alla	som	hjälpte	till	utan	er	
medverkan	hade	det	inte	fungerat.

Jag	 hälsar	 även	 nya	 som	 gamla	med-
lemmar	 mycket	 välkomna	 till	 2012	 års	
hojsäsong	och	att	vi	ska	ha	trevligt	tillsam-
mans	i	Region	West	och	att	vädret	är	med	
oss	så	det	blir	många	mil	på	hojarna.

Vi	har	som	vanligt	 i	Region	West	gjort	
en	 lista	med	aktiviteter	 på	 körningar	 och	
träffar	vi	ska	göra.

Det	 som	 dyker	 upp	 under	 säsongen	
från	 Region	 West	 beträffande	 aktiviteter	
kommer	 att	 läggas	 ut	 på	 YCC:s	 hemsi-

dan	 Region	 West	 under	 aktiviteter	 .	 Så	
vill	 man	 hänga	med	 på	 vad	 som	 händer	
och	 sker	 så	 gäller	 det	 att	 hålla	 koll	 på	
Regionsidan	regelbundet	för	att	inte	missa	
något	intressant.

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

Till	 sist	 vill	 jag	 flagga	 för	 att	 vi	 söker	
kontaktmän	 i	 Borås	 där	 vi	 behöver	 mer	
drag	 och	 arrangemang	 från	 medlemmar,	
och	körledare	till	Göteborg	området	är	du	
intresserad		att	försöka	dra	igång	körning-
ar	och	aktiviteter,	kontakta	i	så	fall	mig	så	
kan	vi	föra	en	diskussion	om	upplägget.

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

April
Bikedagar	 Trollhättan	 28-29

Maj
Vårträff	 Karlborn	 18-20
Hemlig	resa	 ?	 19-20
Smögen	träffen	 Smögen	 25-27

Juni
Internationella	träffen	Öland	 6-10
Österlen	tur	 Österlen	 29-1/7

Juli
Sommar	träff	 Farmen	 6-8
Hojrock	 Västervik	 26-29

Augusti
Lynge	 Danmark	 3-5
Årsmöte	 Tylösand	 30-1/9

September
Barncancermilen	 Borås	 1
Yamaha	Rally	 Göteborg	 ?

Efter	 drygt	 1	 år	 börjar	 vi	 nu	 känna	 oss	
hemma	i	vår	nya	klubbstuga.

Under	det	gångna	året	har	vi	haft	 välbe-
sökta	after	work,	temafester	mm.	Och	nu	
blickar	 vi	 framåt	 mot	 en	 ny	 spännande	
säsong.

Vi	 kommer	 självklart	 att	 fortsätta	 med	
våra	trevliga	fika	kväller	på	tisdagar	mellan	
18.30	–	20.00	under	körsäsongen.

Vi	 har	 gemensamma	 körningar	 till	 olika	
träffar,	samkväm	och	fester	i	klubbstugan	
och	mycket	mer.

Kom du och var med också

För	ytterligare	info,	gå	in	på	
www.yccsweden.se	

Planering Sommar 2012 Region West

Välkommen till YCC West 
långenäs klubbstuga i Hindås.

region	West.

Adress	 till	 Klubbstugan:	 Risbohult	 115,		
430	63		Hindås

PR gruppen långenäs.

Våren	 kom	 tidigt	 i	 år	 och	 många	 av	
oss	 har	 redan	 hunnit	 ut	 på	 några	 turer	
med	våra	guldklimpar.	Personligen	har	jag	
fått	 körförbud	 eftersom	 Bilprovningen	 av	
någon	anledning	ville	att	jag	skulle	besikta	
i	 mars.	 Men	 vad	 gör	 det,	 jag	 hade	 inga	
planer	 på	 att	 köra	 i	 mars	 så	 säsongen	
får	 inledas	 med	 att	 köra	 raka	 spåret	 till	
besiktningen.

I	januari	var	vi	ett	stort	gäng	från	East	
som	åkte	ner	till	Göteborg	för	att	gå	på	Mc	
Mässan.	Tyvärr	blev	många	av	oss	besvik-
na	eftersom	det	börjar	bli	en	tradition,	att	
Yamaha	inte	presenterar	någon	ny	custom	
modell.	 På	 lördagskvällen	 hade	 region	
West	 bokat	 en	 hel	 restaurang	 enbart	 för	
oss	 där	 vi	 blev	 serverade	 persisk	 mat.	
Riktigt	gott	och	uppskattat.

I	Uppsala	har	East	med	Towe	i	spetsen	
arrangerat	Pub	kvällar.	Om	ni	inte	var	med	
på	 någon	 av	 vinterns	 träffar	 kan	 ni	 göra	
ett	 besök	 till	 hösten	 då	 nya	 pub	 kvällar	
arrangeras.

East	 Go-Kart	 Mästerskap	 har	 legat	 i	
träda	 under	 några	 år,	 men	 i	 februari	
arrangerades	det	 igen.	Undertecknad	var	
reagerande	mästare	och	kände	att	mycket	
prestige	 stod	 på	 spel.	 10	 förare	 hade	
anmält	 sig	 och	 vi	 fick	 inledningsvis	 köra	
några	 uppvärmningsvarv.	 När	 alla	 kände	
sig	 varna	 i	 kläderna	 inleddes	 kvalheaten.	
Samtliga	 förare	 gick	 till	 final	 där	 Pelle,	
Undertecknad	 och	 ”Raider”	 Mats	 stod	 i	
främre	 startposition.	 Hornen	 växte	 ut	 på	
oss	 när	 starten	 gick.	 Pelle	 ledde	 större	
delen	 av	 loppet	 men	 blev	 omkörd	 av	
“Raider”	Mats	 i	 en	 kurva	när	 det	 bra	 var	

några	 få	varv	kvar.	Pelle	 lyckades	snabbt	
ta	tillbaka	ledningen	och	höll	positionen	in	
i	mål.	 Grattis	 till	 segraren	 och	 Easts	 nya	
Go-Kartmästare	Pelle.

Det	 var	 meningen	 att	 East	 skulle	
arrangera	en	Pub	Crawl	i	Stockholm	innan	
Mc	 säsongen	 drog	 igång.	 Nu	 kom	 våren	
väldigt	 tidigt	 och	 det	 blev	 ont	 om	helger	
att	 lägga	 ett	 sådant	 arrangemang	 på,	 så	
arbetsgruppen	 har	 beslutade	 att	 istället	
flytta	 Pub	 Crawl	 till	 hösten.	 Till	 denna	
aktivitet	 är	 det	 inte	 lämpligt	 att	 köra	
motorcykel.

Avrostning	 arrangeras	 i	 år	 inom	
East	 på	 två	 platser	 samtidigt	 den	 6:e	
maj.	 Dels	 på	 Rörken	 utanför	 Uppsala	
och	 dels	 på	 Gröndalbanan	 i	 Eskilstuna.	
Alla	 medlemmar	 inom	 East	 är	 välkom-
na	 att	 vara	 med	 på	 avrostningarna	
och	 det	 är	 helt	 gratis.	 Mer	 detaljerad	
information	 kan	 ni	 läsa	 om	 under	 Easts	
Aktivitetskalender	 på	 YCC:s	 webbsida.	
En	av	de	mer	populära	aktiviteterna	som	
brukar	 lockar	 många	 medlemmar	 är	 den	
Hemliga	 Resan.	 I	 år	 arrangeras	 Hemliga	
Resan	den	26-27:e	maj.

Några	 veckor	 senare	 den	 7-9:e	 juni	
kommer	 YCC	 Sweden	 stå	 som	 värd	 för	
Internationella	 Träffen	 på	 Öland.	 Dit	 för-
väntas	 flera	 hundra	 bikers	 komma	 från	
våra	 grannländer.	 Värt	 att	 notera	 är	 att	
alla	 svenska	 YCC	medlemmar	 kommer	 in	
på	träffen	helt	gratis.	Har	du	aldrig	besökt	
någon	 av	 våra	 träffar	 tidigare	 så	 passa	
på	nu.

Bo engströM
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Bättre att lyss till det däck, som brast, än att aldrig grensla en båge.

Region Värmland/Örebro
Regionchef:	Sussie	“Pocahontas”	Wahlqvist	019-24	12	22,	
0707-49	99	94.	E-post:	sussieycc@hotmail.com

Kontaktmän	Värmland-Örebro

Regionchef

Sussie	“Pocahontas”	Wahlqvist
Tele:	019-24	12	22
Mobil:	0707-49	99	94
E-post:	sussieycc@hotmail.com

Kontaktmän	Örebro

Reino	Persson
Mobil:	0706-57	16	60

Tina	Bergström	
Mobil:	070-2660382	
Tel:	019-6113682
E-post:	tina_bergstrom@hotmail.com	

Kontaktman	Karlstad

Tom	Ewen
Mobil:	0702-27	55	21
E-post:	ewen.tom@telia.com

Kontaktman	norra	Länsdelen

Pehr	Lekeborn
Tel:	0581-144	67
Mobil:	0704-47	41	72
E-post:	perh_lekeborn@hotmail.com

Regionchefen har ordet
Kontaktmän	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

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

Kjell	Envall	
Tele:	0651	20919	
E-post:	k.envall@live.se	

Kontaktmän	Dalarna
Kenneth	“Limpa“	Lindberg
Mobil:	0706-19	97	98
E-post:	kenneth.lindberg@live.se		
	
Bengt-Inge	Henriksson
Tele:	023-245	41
Mobil:	0703-56	46	49
E-post:	masen53@gmail.com

Börje	Blixt	
Tele:	0226	12596
Mobil:	0705-899470	
E-post:	borje.blixt@bredband.net

Kontaktmän	Gästrikland
Håkan	“Hogge”	Larsson
Mobil:	0702-329659
E-post:	hogge122@hotmail.com

Mats	Wendin	
Mobil:	0706-974163	
E-post:	xv750@passagen.se	

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

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

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

Regionchefen har ordet

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

Ja,	vad	har	vi	gjort	sen	senast?

Vi	har	första	lördagen	efter	lön	träffats	
på	 vårt	 favoritställe	 Dannes.	 Där	 vi	 alltid	
får	lika	god	mat	och	dryck	samt	ett	otroligt	
trevligt	bemötande.

Det	har	varit	bra	uppslutning	hela	vin-
tern,	ända	upp	till	25	YCC:are.	Ett	par	ggr.	
har	vi	även	bowlat	i	samband	med	detta.

Vi	 hade	 ett	 medlemsmöte	 i	 oktober,	
men	23	närvarande.	Och	ett	nytt	blir	det	
i	april.

Vi	 arrangerade	 Styrelse/	 Hövdinga	
mötet	 i	 februari.	 Efter	 mötet	 tog	 vi	 alla	
till	vårat	Dannes	och	 införmundigade	god	
mat	och	dryck.	Sen	gick	vi	vidare	till	Strike	
och	delade	upp	oss	 i	 lag	och	bowlade	en	
timme.	Fantastisk	vinnare	blev	Panda	från	
norr,	 helt	 otrolig	 serie.	 Han	 fick	 en	 liten	
buckla	och	äran	som	pris.

Peter	O	från	Halland	råkade	bli	av	med	
sina	boots,	så	han	fick	lämna	bowlingen	i	
bowlingskor.	

Vi	var	15	st.	som	gemensamt	med	vår	
Calle	 som	chaufför	åkte	ner	 till	Göteborg	
på	MC-mässan.

I	 skrivande	 stund	 väntar	 en	Weekend	
resa	till	Riga,	det	ska	bli	skoj!

Som	 vanligt	 kommer	 vi	 åka	 den	 årli-
ga	 Valborgskortegen	 från	 Askersund/
Skyllberg.	Brukar	vara	mellan	600	och	800	
motorcyklar.	 Vi	 hoppas	 att	 vi	 får	 Kansli	
Birgittas	goda	Kräftsoppa	efter	kortegen.

Den	19-20	maj	åker	vi	mot	hemligt	mål	
bor	 i	 stugor	 och	busar	 lite.	Har	 vi	 tur	 så	
åker	skrivande	några	mil	fel	i	år	igen.

I	 juni	 är	 vi	 ett	 gäng	 på	 drygt	 20	 som	
åker	 till	 Internationella	 på	 Öland.	 Clintan	
och	Pocahontas	utstyrsel	är	klara	för	fest.	
Det	är	en	träff	som	vi	ser	fram	emot.

Slutligen	 Hälsar	 jag	 vår	 nya	 kontakt-
man	 Tina	 Bergström	 välkommen	 till	 sitt	
uppdrag.	 (För	 dem	 som	 smygtittade	 i	
Degernäs,	så	var	det	Tina	som	stod	brud	
nere	vid	sjön	med	sin	Håkan)

Passar	 samtidigt	 på	 att	 tacka	 Eje	
Österberg	för	hans	tid	som	kontaktman.

nu är Våren här, 
så kör försiktig
MVh
sussie ”PoCahontas”

Tänk	 vad	 tiden	 går	 fort	 ibland,	 en	
mycket	 mild	 vinter	 med	 lite	 snö	 som	 nu	
tinat	 bort.	Nu	är	 det	 vår	 i	 luften	och	 jag	
har	redan	hunnit	med	en	 liten	premiärtur	
med	 hojen.	 Nu	 återstår	 att	 planera	 inför	
årets	hojsäsong.

Annars	har	det	inte	hänt	så	mycket	sen	
förra	numret	av	tidningen.	Vi	har	haft	ett	
medlemsmöte	här	 i	Gävle	den	10	decem-
ber.	På	mötet	så	fick	vi	3	nya	kontaktmän	
till	 regionen.	 Håkan	 Larsson	 Gävle,	 Mats	
Wendin	 Hedesunda	 och	 Börje	 Blixt	 från	
Krylbo.

Vi	 tackade	 även	 av	 ”Limpa”	 för	 hans	
insatser	med	kansliet.	Efter	mötet	 så	var	
det	några	av	oss	som	gick	på	hockey	mel-
lan	Brynäs-Frölunda	och	hur	den	matchen	
slutade	 får	 ni	 ”googla”	 om.	 Jag	 får	 även	
passa	 på	 och	 tacka	 de	 kontaktmän	 som	
slutat.	Ingen	nämnd	och	ingen	glömd!

Som	 ni	 kanske	 vet	 så	 är	 det	 region	
mitt:s	 tur	att	anordna	nästa	års	årsmöte.	
En	arbetsgrupp	har	bildats	och	vi	har	bör-
jat	titta	på	lite	olika	alternativ	där	vi	skall	
hålla	 till.	 Platsen	 är	 hemlig	 men	 jag	 kan	
i	 alla	 fall	 avslöja	 att	 platsen	 för	 årsmötet	
kommer	att	hamna	någonstans	i	Dalarna!

Detta	 kommer	 att	 kräva	 en	 hel	 del	
insatser	för	många	av	oss	och	jag	hoppas	
att	en	del	av	er	kan	tänka	er	att	ställa	upp	
och	hjälpa	till	när	det	väl	börjar	närma	sig!

Jag	förmodar	att	ni	hört	att	vårträffen	
i	Karlborn	blir	av	igen.	Datumet	för	träffen	
är	18-20	maj	och	redan	nu	är	alla	rummen	
uppbokade	 vad	 jag	 hört.	 Men	 det	 finns	
gott	 om	 tältplatser!	 Har	 ni	 inte	 bokat	 in	
detta	 datum	 så	 är	 det	 dags	 att	 göra	 det	
nu.	Stefan	”Calzone”	Karlsson	jobbar	även	
på	att	köra	”dagträffen”	i	Sandviken	även	i	
år.	Förhoppningsvis	i	anslutning	till	träffen	
i	Karlborn	då	ni	kan	göra	ett	stopp	där	för	
att	visa	upp	YCC	och	få	en	liten	matbit	för	
att	sedan	åka	i	samlad	trupp	till	Karlborn.	
Håll	utkik	på	hemsidan	för	mer	info.

I	år	så	är	det	YCC	Sweden	som	är	värd	
för	 internationella	 träffen	 som	 är	 förlagd	
till	 Lundegårds	 camping	 på	 Öland	 den	
7-9	 juni.	 Ni	 som	 tänker	 åka	 dit	 och	 tälta	
anmäler	 detta	 till	 mig.	 Ryktena	 säger	
mig	 att	 det	 är	 över	 500	 anmälda	 redan,	
Jag	och	Annelie	har	 redan	bokat	och	 jag	
hoppas	få	se	många	av	er	mitt:are	där!	Så	
boka	även	in	detta	datum	i	era	kalendrar.	
Denna	träff	kommer	att	bli	en	riktig	höjda-
re	tror	jag.	Mer	info	hittar	ni	på	hemsidan.

Mer	 info	 om	 lokala	 körningar	 kommer	
jag	att	mejla	ut	till	er	samt	att	 lägga	upp	
på	hemsidan	när	detta	blir	aktuellt!

Ha	det	gott	så	länge	så	ses	vi	snart	ute	
på	vägarna!!	Tänk	på	rullgruset!

/erik kernehed 
regionChef Mitt

Vad är höjden av manlig 
förnedring? 
Att en man har ståfräs och 
springer in i en vägg... 
- och upptäcker att han har 
brutit näsan!

Det var två killar som delade 
en lägenhet. En utav dem 
var alkoholist och den andre 
var helnykterist.
Varje natt kom alkoholisten 
hem och spydde i handfatet. 
Detta var något som 
helnykteristen tröttnade på 
och han köpte därför en stor 
komage och lade i handfatet 
i avskräckande syfte.
På morgonen dagen därpå 
sa alkoholisten då han kom 
ut i köket:
“Jag ska aldrig dricka igen! I 
går spydde jag upp hela 
magen, men jag fick ner 
den igen med lite tur och en 
tandborste.

Det var en gång en liten 
gubbe som skulle gå till 
frissan. Han hade bara 3 
hårstrån.

När han kom fram frågade 
frisören hur han ville ha 
det. Då sa den lille gubben: 

- Jag kan ta sidobena. 

Nästa gång han kom hade 
han bara 2 hårstrån kvar. 
Då frågade frisören hur vill 
du ha det? Då sa den lilla 

gubben: 

- Jag kan ta mittbena. 

Nästa gång han kom till 
frissan hade han bara 1 
hårstrå kvar. Då frågade 
frissan: 

- Hur vill du ha det? 

Då sa den lilla gubben: 

- ä rufsa till det bara.

Tag	en	bild	med	dig	
och	 YCC	 Tidningen	 på	
en	intressant	plats	eller	
under	ett	roligt	tillfälle.

Det	 bästa	 bidraget	
kommer	 att	 publiceras	
i	 höstnumret	 av	 YCC	
Tidningen	 och	 vinna-
ren	 får	 200	 kronor	 att	
handla	 för	 i	 webbuti-
ken.

Juryn	 består	 av	
Regioncheferna	 som	
lägger	en	röst	var.

Skicka	 ditt	 bidrag	
senast	 den	 17	 oktober	
till:

b o s s e . e n g s t r om@
yccsweden.se

Tag med YCC Tidningen på resan
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Region NORR
Regionchef:	Ingela	Tanneskog.	Tel:	0703-85	40	97	
E-post	ingela.tanneskog@yccsweden.se

Kontaktmän	Norr

Regionchef

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

Kontaktmän	Holmsund

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

Mikael	Bäcklund
Mobil:070-2078806
E-post	janmickeb@gmail.com

Kontaktman	Lövholmsviken

Åke	Fängström
Tel:	070-3140715
E-post:	ake.fangstrom@yccsweden.se

Kontaktman	Kalix

Kjell	Johansson
Tel:	0705-94	71	99
E-post:	166johansson@telia.com

Kontaktman	Sandfors

Håkan	Holmgren
Tel:	0910-910	30

Kontaktman	Tväråbäck

Nicklas	Schaeder
Tel:	0935-301	10
Mobil:	0702-07	77	58
E-post:	franksch@vannas.net

Regionchefen har ordet
Hej på er alla!

Nu	 känns	 det	 som	 att	 våren	 faktiskt	
är	 på	 väg	 här	 uppe	 i	 Norr,	 även	 om	 det	
ännu	är	några	veckor	kvar	tills	vi	kan	börja	
plocka	 fram	 våra	 fina	 hojar	 från	 garage	
och	förråd!	Vägarna	börjar	tina	fram	men	
det	är	massor	med	grus	och	det	är	inte	så	
klokt	att	ge	sig	ut	ännu.		Vår	första	offici-
ella	körning	här	är	1-maj	rundan.	Den	går	
som	namnet	säger	på	1	maj	och	går	från	
Kajen	i	Umeå	och	slutar	i	Övik	hos	ÖMCC	
inne	i	Övik.		

Vad	som	hänt	sen	sist	vi	läste	tidningen	
är	att	vi	i	Norr	hade	en	Höst	träff	som	var	
på	Jävre	fiske	Camp	mellan	Skellefteå	och	
Piteå	 vi	 var	 ett	 tjugotal	 som	 kände	 att	
denna	sista	officiella	körning	för	oss	i	Norr	
var	 trevlig	 och	 inte	 gick	 att	 missa.	 Efter	
det	blir	det	en	och	annan	spontankörning	
när	 vädret	 inbjuder.	 I	 december	 har	 vi	
vårt	årsmöte	i	regionen	och	det	blev	som	
vanligt	 välbesökt	 på	 Ombergsstugan	 i	
Holmsund.	 	 Trerätters	 middag	 och	 efter-
följande	 underhållning	 av	 en	 av	 senaste	
medlem	 Lasse	 Demby	 och	 kollega	 som	
visade	 sina	 kunskaper	 i	 Eldjonglering.	
Trots	 att	 det	 blåste	 nästan	 storm	 denna	
kväll	 lyckades	 de	 hålla	 en	 kalasfin	 show	
för	oss.	Efter	det	blev	det	dans	till	BAVIBA	
ett	 tvåmanna	 band	 som	 spelade	 endast	
gamla	 hits	 från	 50-60-70	 talet.	 Antalet	
dansande	har	nog	aldrig	varit	så	stort	på	
mycket	länge!		

Nyåret	firade	jag	och	Micke	tillsammans	
med	Mr	X	president	Åke	och	X	First	Lady	
Ann-Charlotte.

I	 början	 på	 året	 började	 planeringen	
av	 årets	 skoterträff.	 Även	 detta	 år	 huse-
rade	 vi	 på	Kronlunds	Kursgård	 i	 Vindelns	
Kommun.	 	 Vi	 blev	 något	 färre	 detta	
år	 tyvärr.	 Uffe	 Mattisson	 från	 Göteborg	

Leena,	 Bosse	 och	 Mats	 slöt	 upp	 från	
Huvudstaden	Sören	Fransson	Yamaha	säl-
jare	i	Umeå	kom	och	visade	finfina	skotrar	
.	 Vad	 dom	 som	 inte	 kom	 med	 missade	
var	 det	 bästa	 vädret	 vi	 nånsin	 haft	 på	
nån	 skoterträff	 nånsin,	 absolut	 vindstilla	
under	 lördag	 och	 söndag,	 ljuvligt.	 Ca	 25	
mil	 avverkades	 denna	 helg.	 En	HLR	 kurs	
planeras	 också	 och	 i	 skrivande	 stund	 är	
den	bokad	till	24	mars	(kan	dock	ändras)	
Helena	Grendin	 skall	 lära	oss	att	hantera	
en	 ev.	 olycka	 på	 någon	 av	 våra	 träffar	
alternativt	 om	 vi	 kommer	 först	 till	 en	
olycka	efter	vägen!

Framöver	 så	 planeras	 invigning	 av	
Franssons	 Automek	 som	 i	 vår	 den	 11-12	
Maj	 blir	 officiell	 Yamahacenter.	 Det	 firar	
vi	 i	 YCC	 Norr	 genom	 att	 ställa	 upp	med	
finfina	 mc	 utanför	 på	 parkeringen	 och	
vidare	 planering	 kommer.	 En	 grill	 turné	 i	
Luleå	 brukar	 vi	 också	 hinna	 med,	 sedan	
mina	vänner.	En	favorit	i	repris,	vårträffen	
återigen	i	KARLBORN!	Rummen	fullbokade	
sen	 LÄÄÄNGE,	 tältplatser	 det	 enda	 som	
finns	 kvar,	men	 vad	 gör	 det.	 Karlborn	 är	
en	träff	ingen	bör	missa.

Sen	rullar	ju	hela	sommaren	igång	med	
Internationella	på	Öland,	Midsommar	och	
Blaikträff	 Flakasands	 Musikfestival	 och	
DELTA	i	slutet	av	juli	för	att	senare	i	slutet	
av	augusti	åka	på	årsmöte	i	Halland!	

Detta	blir	en	sommar	med	MÅÅÅÅNGA	
MIIIL!

Har	 jag	missat	 nåt	 att	 berätta	 om,	 så	
ber	jag	om	ursäkt,	men	en	sak	är	säker!

VI	SES!

Hojja	säkert	i	sommar!

MVh 
skatan
regionChefChef norr

Klas tillhör den där typen 
som alltid gör bort sig. En 
kväll var han 
på en fest och bjöd upp en 
ung vacker dam.
- Jag gjorde bort mig rejält 
nyss, sa han till henne.
- gjorde du?
- Ja, du ser den där fula 
karlen där borta, han med 
den 
äckliga vårtan på näsan. Jag 
sa till honom att jag aldrig 
sett en 
så tjock kärring som hon 
som sitter där borta, och då 
var det hans fru!
- Jaha, sa flickan, och vad sa 
pappa då?

Tonåriga Tina skulle praktisera två veckor på en 
bondgård, men blev hemskickad redan efter tre dagar.

- Var du för lat för det arbetsamma livet på bondgården? 
frågade pappa. 

- lat! sa Tina sårat. 

Jag började tidigt i gryningen med att rykt korna och 
mjölka hingsten.
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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:-/stKlubbväst 

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!
Ny design och nya varor.
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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

		5	 Klisterdekal	ark		 	 	 	 50:-	

		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,	XL,	XXL.	

	 vit	XS,	S,	M,	L.	 	 	 	 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:-

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,	XL,	XXL,	svart	
eller	vit	XS,	S,	M,	L
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

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

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

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