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Veni, Vidi, Vici  •  Flakasand Rock & Bluesfestival
Skoterträffen  •  Viragoträffen
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info...
Styrelsen

Kontakter

YCC:s Klubbtidning

Redaktör: Kjell Jonsson
 Lovisagatan 14, 531 43 Lidköping
 Tel: 0510-210 02. Mobil: 0705-88 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 mars 2011

Utgivning: April 2011

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

Upplaga: ca 2000 ex. 

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

Vice President: Klasse ”Stigfinnare” Panthell
 Tel: 08-777 52 11. Mobil. 0706-68 45 92
 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:  Kenneth ”Limpa” Lindberg
 Tel: 0250-183 04 Mobil. 0702-77 59 09
 limpa@yccsweden.se

Suppleant: 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

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

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: Magnus Wingård

Medlemsavgiften skall vara betald senast 2011-01-31. 
Avgiften är 250:- för enskild medlem och 450:- för 
familjekort på vårt pg.494 59 80-3 och glöm inte skriva 
medlemsnr eller namn på inbetalningen.

Hej på er alla!

Åke Fängström

Skåne/Blekinge: Robert Hansson
 Tele: 040-15 67 87. Mobil: 0705-62 30 20
 robert.hansson@telia.com

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

Småland: Vakant

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

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

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

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

Nu har den stora service uppehållet börjat. Byte 
av olja o filter, kontrollera luftfilter växellåda 
och börja putsa krom o lack. Kanske några 

funderar på att byta avgassystem , lacka om eller kanske 
man funderar på att byta upp sig ?

Ja det är många funderingar man har att ta ställning till 
under den mörka årstiden. Skall man titta i backspegeln 
på det gångna året så hände det en hel del saker. Våran 
hemsida fick en genomgång och blev förenklad så att 
även vi gamla stötar har en möjlighet att surfa runt. 
Vi utökade våran sponsring till blandträffar, till att 
omfatta förutom Deltaträffen i Sundsvall, MC dagarna i 
Västervik, även Smögenträffen.

Vi har även köpt in en släpvagn som innehåller det mesta 
man behöver för en lyckad träff, bänkar, bord, tält, 
gasolgrill plus mycket annat smått o gott.

Våran butik har reat ut många av det gamla sortimentet 
och vi har förnyat sortimentet med en hel del nya pro-
dukter.

Om man ser till träffar så var vi en hel del YCC:are som 
tog oss ner till den internationella Träffen i Holland, som 
var en mycket intressant o rolig tillställning som kommer 
att finnas kvar i minnet i många år framåt.  Årsmötet 
som i år var lagt till (på ett för oss som har varit med 
en stund gammalt och välkänt ställe) Degernäs, var ett 
mycket bra anordnat evenemang tack vare Sussie och 
hennes stab i Region Värmland/Örebro.́

Mången Tack från oss som var där.

Sedan hade vi blivit inbjudna till ett rally i Colombia 
där vi har en YCC klubb som är mycket aktiv. Det var en 
hel del som tog chansen att åka över och  uppleva något 
utöver det vanliga.

Vi har även haft många Regions träffar som ni kan läsa 
om här i tidningen.

Men nu ser vi fram i mot en ny vår o sommar med många 
nya evenemang.

Det som står först på agendan nu i vinter, är mässan På 
Två Hjul i Stockholm som brukar locka till sig massor av 
MC människor, hoppas att vi ses där.

För övrigt så hoppas jag att ni inte glömmer bort att 
betala in medlemsavgiften som följer med tidningen.

Hade bra och komihåg att skaffa stora stumpor för tom-
tens paket, ett nytt avgassystem fodrar en storlek av ca 
XXXXXXXL.

HadE
ÅKE FängStRöm
PRESidEnt YCC

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

Kansliet har ny mailadress: kansli@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 medlemsnummer. 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 
utloggad, klicka på länken som syns 
under inloggningsrutan ”Glömt lösen-
ordet”. Där kan du även byta ditt lösen-
ord och naturligtvis 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 träffar ut åt dig och då syns 
bara de lokala aktiviteterna. 

Information

Information från regionchefen och 
arbetsgruppen. Händelser som kräver 
utrymme och där medlemmar bör hålla 
sig uppdaterade. 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 pressenteras 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 orga-
nisation, 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 länkar till respektive region. 
Länkarna till vänster ser i stort sett 
likadana ut under Start som under res-
pektive 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 
diskussioner. 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 fikastället 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 medlemssidorna 
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 kar-
tan 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 publice-
rad 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 berättel-
sen 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 regio-
nen. Det är viktigt att du tillhör rätt 
regions nyhetsbrev för att kunna få 
dessa mail. Får du inte nyhetsbreven? 
Ta då i första hand kontakt med din 
lokala webbmaster så hjälper de dig.

WEbbmaStER
bo EngStRöm oCH ERiK KERnEHEd Karlstad • gävle • göteborg •  linKöping • MalMö • stocKholM • UMeå

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

SJU BUTIKER  
I SVERIGE 

SAMMA KVALITET
– LÄGRE PRIS WWW.HANDELSBODEN.COM

Sabina  
2495 kr

Matt  
2495 kr

CroSSover  
pantS  1895 kr

Style, daM & Herr  
1795 kr

Zorro  399 kr

Safari  2495 kr

bullet  1195 kr

raCing JaCket  1995 kr

feMine  1495 kr

Soul raCe, Mf bender, 
level 2  1295 kr

SCooter  1995 kr

danny  1795 kr

brando, daM  
2195 kr

Sandy  1795 kr
tropHy  2295 kr luMa  1895 kr

lola  2495 krMike  2895 kr

4bikerS interCoM  
1295 kr

baSiC 
lady  

349 kr

SaM  
499 kr

beetle, inbyggt 
SolviSir  1295 kr

Junior  
1295 kr

4bikerS  
MC/CaMping-
tÄlt  1495 kr

Snabbrest Flash-touch-system. Vattentätt. Rymligt 
för tre personer + packning. Golv ända ut i förtältet.

Handelsboden finns  
på Facebook. Gilla!

MC-kÄtting  
495 kr

HÄnglÅS 
  395 kr

HoJlÅSet 
  395 kr

 

kapell  från 548 kr

Succé-tältet från sommaren 2010! 
Slutsålt till sista tältpinnen. Åter i lager i januari 2011. 
Beställ redan nu, så att du inte blir utan.
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Route 66 eller Sydafrika?
mc-resor lite längre bort - en större upplevelse!

– Global Motorcycle Adventures!

USA Route 66 – Drömresan blir sann! Förverkliga din dröm 

att köra klassiska Route 66 – Mother Road of USA.  

Denna resa görs självklart på en Harley Davidson…

Sydafrika – Sugen på höstrusk och mörk vinter? 

Upplev istället sommaren i det underbara landet 

Sydafrika, med vingårdar, Kruger Parken med 

”Big 5” och inte minst fantastisk 

körning i annorlunda landskap…

Alltid med svenska guider!

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

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

Undersökningen 

Undersökningen gjordes under tiden 15 
mars till 15 april. Enkäten fanns med 
i YCC-tidningen nr. 1 -2010. 59 svar 
kom in, vilket kan verka aningen tunt. 
Fördelningen av Män och Kvinnor är 
på två procent när den samma som 
föredelningen mellan män och kvinnor 
i klubben.

Kvinnorna är mellan 45 och 65 år. 
Männen är mellan 45 och 70 år. 

Ca 60 % av klubbens medlemmar 
har ett medlemskap som är 6 år eller 
äldre. 

 

Mc-intresset säsongen 2009

Kvinnor kör undantagsvis på andra 
körningar och arrangemang. De är 
mycket klubbtrogna. 86 % av kvin-
nornas aktiviteter är YCC-relaterade! 
Männen delar upp sitt intresse mer 
jämt. 52 % genomförs inom YCC. 

En annan viktig sak att notera är 
att enskilda körningar har stor bety-
delse för medlemmarna. Ingen annan 

aktivitet slår detta intresse gene-
rellt sett. Detta oavsett om YCC eller 
någon annan klubb arrangerar något. 
Kvinnorna lägger 25 % av sina mc-
aktiviteter på enskilda körningar. 
Männen lägger 22 %.

När det gäller meka/bygga är intresset 
överhuvudtaget blygsamt. Endast 4 % 
av alla aktiviteter består av att meka/
bygga. Ingen av kvinnorna hade detta 
intresse.

Hur många mil mc-körning blev det 
under säsongen?

Männen kör i allmänhet mer per säsong 
än kvinnorna. Typ distanserna per år 
är < 250 mil för kvinnor mot 500 – 700 
för männen. 46 % av männen körde 
mellan 500 och 950 mil per säsong. 19 
% av dem körde mer > 1000 mil.  

Vill du lägga till något om ditt mc-
intresse

65 % av männen och 60 % av kvin-
norna gick ingen kurs alls. Av de olika 
mc-kurserna var avrostningen populä-
rast. Ett par efterfrågade mekkurser. 
Det påpekades också om behovet av 
övning i kolonnkörning.

Medlemmarnas motorcyklar

I undersökningen kör 60 % av kvinnor-
na yamahamotorcyklar medan männen 
kör till 91 % på detta märke. 

Den för män mest förekommande 
modellen är DragStar XVS1100A (22 
%) tät följd av Wild Star XV1600 (20 %). 
Därefter kommer i tät följd Midnight 

Star XV1900 (17 %) och Virago XV1100 
(15 %). Övriga modeller ligger rejält 
efter. 

Kvinnorna föredrar motorcyklar i 
mellanregistret och där är DragStar 
XVS650A (40 %) mest populär. 

Öppen fråga om valet av motorcykel

Kvinnorna har här lyft fram och lik-
värdigt betonat snygg & fin, vägegen-
skaper, lättkörd, når ner (med fötterna) 
och billig försäkring. 

De viktigaste skälen av männen är 
snygg och skön körstil, låg sitthöjd 
samt lättkörd. Hela 66 % har alltså 
med utseende och bekvämlighet att 
göra vid val av motorcykel.

En önskan om mer anpassade tillbe-
hör till yamahamotorcyklar. Det gäl-
ler bekvämare sadlar för både förare 
och passagerare (XV1900, XVS1100). 
Standarddrag för kärra (typgodkänt) 
för XV1900 och XV1600 önskas som 
tillbehör. Alla modeller bör ha automa-
tisk blinkersåtergång. 

Några menar att Yamahas satsning på 
customsegmentet nu är svagt. Företaget 
kan riskera att tappa äldre kapitalstar-
ka köpare. Denna kritik kan stämma 
för de 22 % yamahaåkare som ser efter 
custom- och touringmotorcyklar bland 
andra fabrikat. 

För den som vill veta mer så ligger 
hela undersökningen under fliken “Om 
YCC” på: http://www.yccsweden.se

LEiF ”abbE” abELin
YCC SWEdEn REgion WESt

Ett axplock ur Mc-undersökning 2010

Nytt Årsmärke
Vi har beslutat göra ett märke som 
visar när man varit medlem i 5 
resp. 10, och snart 15 år och utlyser 
en tävling.

Kom med förslag hur ett sådant 
märke kan se ut.

Storlek likt vår vinge

Våra färger bör ingå

Sänd förslaget till:
nettan.eilert@gmail.com
eller
wildbig@telia.com

Märke och vinnare av en snygg 
klubbtröja presenteras i vårtid-
ningen 2011

HojHäLSningaR
KLaSSE
0706-68 45 92

Lennart från Kil är byns stora charmör. 
Han har alltid haft smak för det motsatta 
könet. En ny kvinna han aldrig sett innan 
dök upp på Lördagsdansen på logen.

Han bjöd upp kvinnan och under dansen 
frågade han vad hon hade för yrke.

– Jag är sexolog, svarade hon.

– Då måste jag få fråga dej, är det sant att 
italienarna är dom bästa älskarna?

– Nejdå, svarade hon. Våra studier visar 
att det faktiskt är araberna som är bäst i 
sängen.

– Araberna? Men jag har hört att turkarna 

har dom största dolmarna, sa Lennart.

– Nejdå, det finns studier där också och 
dessa visar att det är finnarna som har de 
längsta sakerna, sa kvinnan lite generat.

– Finnarna?

Ja, men nu måste jag få vara lite frågvis, 
sa kvinnan nyfiket.

Vad heter du som dansar så bra och frå-
gar så mycket?

– Mohammed Mäkkinen. 
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Sex stycken från YCC East flög 
till Umeå för att vara med på 
Skoterträffen. Vi möttes på 
flygplatsen av YCC presiden-

ten Åke som glatt viftade med en YCC 
skylt. Även Ingela, Micke och Kevin 
var där för att möta oss. Vi lastade in 
oss i tre bilar och körde de 3 milen till 
Selet där vi skulle hyra snöskotrarna. 

Fyra skotrar stod uppradade på 
gården och väntade på oss. Han som 
hade hand om skoteruthyrningen var 
egentligen potatisodlare och hade sko-
teruthyrningen som extrasyssla under 
vinterhalvåret. Vi fick låna skoterove-
rall, hjälm och skoterstövlar. Micke och 
Ingela hade med sina skotrar på vagn 

och de lastades av och gjordes klara. 
Klasse klagade på att det var något 
hårt på axlarna innanför overallen. 
Ingela tittade efter och drog fram en 
klädgalge. Vi fick oss ett gott skratt.

På led gav vi oss iväg ut i skoterspå-
ret med Micke som guide. Till en början 
tog vi det lugnt för att vänja oss med 
skotrarna, men efter ett tag gasade vi 
på mer. Det var väldigt poröst på sidan 
om skoterspåret och det var viktigt att 
hålla sig i spåret där det var hårt. Arne 
och Lena körde vid ett tillfälle ner i ett 
dike och vi fick stanna för att hjälpas 
åt att dra upp deras skoter. Så fort man 
satte foten utanför skoterspåret sjönk 
man ner ett flertal decimeter och det 

var väldigt jobbigt att röra sig.

Ingela ringde efter Rondellen för att 
fråga vart han var, eftersom han skulle 
möta oss. Vi fick till svar att även 
han kört fast i skogen. En halvtimme 
senare kom vi fram där han kört fast 
och det var ett par hundra meter från 
där vi stod. Vi kunde inte åka ut dit 
eftersom vi säkerligen också skulle 
köra fast. Micke som är van med skoter 
körde i alla fall iväg och några till av 
oss pulsade iväg för att hjälpa till. Även 
Rondellens dotter Eva satt fast med sin 
skoter. När Micke kommer fram till 
Rondellen fastnar även han. Det tog 
över en timme att få upp alla skotrar, 
så efter det bestämde vi oss för att ta 

lunch. Vi gjorde upp en eld och gril-
lade korv. Det var en solig, varm och 
helt underbar dag som vi verkligen njöt 
av. När vi skulle åka vidare ville inte 
Bosses skoter starta. I Region Norr är 
de ett skoterkunnigt folk. De öppnade 
huven och konstaterade att stiften var 
för fuktiga. Lite torrläggning av stiften 
och sen gick skotern igång.

Körde vidare och mötte upp Åke och 
Ann-Charlott som hade hämtat sina 
skotrar och parkerat bilen vid stugan 
som vi skulle till. Leena började bli 
trött och hamnade utanför skoterspå-
ret och körde fast. Det var bara till att 
kliva av och skotta fram hennes skoter. 
Det gick ganska fort och vi kunde köra 

SKoterträffen

vidare. Innan vi kom fram där vi skulle 
övernatta tankade vi upp skotrarna 
inför morgondagen, så vi inte skulle 
behöva ödsla tid med det i morgon.

Urban mötte oss då vi kom fram till 
den gamla skolan där vi skulle bo. Han 
stod och eldade badtunnan som skulle 
användas senare under kvällen. Vi fick 
en varsin öl och relaxade nedslagna i 
en soffa. En stund senare skrek någon 
att nu var badtunnan varm. Vi bytte om 
till badkläder och mössa och hoppade 
sedan ner i badtunnan. Det kändes 
väldigt bra. Bredvid badtunnan fanns 
en bastu, i en bil! Ja det är sant, Urban 
som arrangerade badtunnan hade en 
folkabuss som var inredd med bastu i 

bakre delen. Skithäftig! Efter bad blev 
vi serverade en väldigt god middag, en 
gryta som Rondellen hade tillagat.

Vilken dag, vilket väder! Klarblå 
himmel och bara några få minusgrader, 
helt perfekt. Vi samlades vid skotrarna 
klockan 10. Planeringen var att åka 
till Big Jump som låg några mil bort 
där en kanadensare skulle försöka slå 
världsrekord i längdhopp med skoter. 
Det lät lite annorlunda och vi såg fram 
mot dagens äventyr.

Vi var 12 skotrar som åkte iväg 
och idag hade även Carina och Roger 
anslutit sig till vår lilla skotergrupp. 
De första kilometrarna gick bra men 
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när vi kom till ett skogsparti där snön 
hade yrt syntes inte vart skoterle-
den tog vägen. Rondellen som körde 
först missade leden och körde rätt ut 
i ett annat spår som inte var speciellt 
hårt, så han körde fast. Micke och 
Roger körde fram för att hjälpa till 
men även de körde fast. Efter en stund 
fick vi upp skotrarna och Rondellen 
kunde åka fram till ett hus där det 
fanns en väg där vi kunde vända. Nu 
körde även Arne och Lena fast och 
hade det ganska jobbigt med att få 
upp skotern. Lena såg helt slut ut då 
hon kom krypande upp i skoterspåret.  
När alla hade vänt på vägen och styrde 
mot det spår som vi skulle vidare på, 
körde även Leena och Eva fast. Det 
var totalt 7 fastkörningar på den korta 
sträckan av ca 200 meter. Lite konstigt 
såg det ut då vi kom ut på fast mark 

vid en kraftledningsgata och fick se 
två skotrar komma farande mitt ute 
i lössnön och de tycktes inte alls ha 
några problem med att ta sig fram. 

Nu blev skoterspåren bättre och det 
blev roligare att köra. Tekniken för-
bättrade vi också vilket gjorde att man 
vågade gasa mer. Även om hyrskotrar-
na var strypta och inte kunde köras 
fortare än 80 km/h så kändes det som 
att den farten var helt tillräcklig för 
oss.

I en brant backe körde Bosse fast 
och kunde inte komma upp eftersom 
skoterns drevband fastnade i en grop 
och bara slirade. De som kört upp först 
väntade uppe på krönet och kom nu 
rusande ner för att hjälpa till. Micke 
tog över efter det att vi lyckats backa 
ner skotern en bit. Han gasade på och 

lyckades få upp skotern. De som kom 
efter kände säker en viss oro för bran-
ten. Leena som var efter Bosse gasade 
på och kom upp utan problem. Tillslut 
när alla lyckats ta sig upp på toppen, 
tog vi en välbehövlig fikapaus. Solen 
sken från en klarblå himmel och det 
var varmt och skönt, en helt underbar 
dag. Rondellen granskade kartan och 
konstaterade att ett spår gick runt 
berget som vi nu stod på, så vi skulle 
inte behöva åka samma väg tillbaka. 
När kaffet tog slut packade vi ihop och 
körde vidare.

Vi körde ner på en frusen älv och 
körde i full fart (80 km/h) den sista 
biten fram till Big Jump. Det var några 
tusen som hade kommit till Big Jump 
och många av dessa med skoter. Vi 
fick se flera spektakulära uppvisnings-
hopp med både skotrar och motorcyk-
lar. Kanadensaren som skulle försöka 
slå längdrekord i hopp (ca 100 meter) 
körde några övningshopp. Som längst 
hoppade han runt 70-80 meter, men 
sen gav han upp eftersom det var något 
problem med dämparna på skotern. 
Inget rekord denna gång men ändå kul 
att se de hopp han gjorde.

När vi åkte hemåt körde vi ganska 
hårt med skotrarna. Tävlingsinstinkten 
infann sig, adrenalinet flödade och 
hornen växte ut. Vi hade i och för sig 
ingen tävling men man ville ju inte bli 
avhängd när de som låg först gasade på. 
I en kurva kom Klasse och Eva utanför 
spåret och grävde ner sin skoter i snön. 
Det var den sista 08:an att köra av eller 
fast med skotern.

Det hade snöat under natten så vi 
fick börja med att borsta av skotrarna 
innan vi kunde åkta iväg. Det var grå-
mulet men inte alltför kallt. Vi körde 
en väg som vi tidigare åkt på och den 
var bra. Vi tog det ganska lugnt och 
hetskörde inte. Senare kom vi in i ett 
skogsparti som var väldigt, väldigt 
guppigt och inte speciellt behagligt att 
köra på. Det varade i ett par kilometer 
tills vi kom ut på ett fällt. Vi körde över 
fältet och ner på en is. Där kunde vi 
blåsa på i full fart och svängde sedan 
upp till ett litet samhälle där de hade 
en mack. Vi tankade upp skotrarna och 
samtidigt kom Åke i bil med resten av 
gänget som inte körde skoter idag. Vi 
skulle ta en gemensam lunch en bit 
bort så de fortsatte bilvägen medan vi 
körde ner på isen igen. Full gas!

I slutet av sjön satt skyltar om för-
bjuden skoteråkning. Rondellen som 

körde först åkte i alla fall upp där vid 
förbudsskyltarna. Där stod en herre 
och tittade på oss. Nu tänkte vi att han 
kommer säkert bli arg. Vi åkte runt vid 
en vändplan och stannade vid vägkan-
ten. Nu visade det sig att herren och 
hans fru inte alls var arga utan de var 
medlemmar i YCC och heter Stig och 
Carina. Lite lurade blev vi. De hade 
fixat lunch till oss som bestod av gril-
lade hamburgare och som med lätthet 
slank ner.

Vi körde tillbaka via den skumpiga 
skogsvägen och sen till skoteruthyra-
ren där vi lämnade tillbaka skotrarna. 
16 mil hade vi kört under de här tre 
dagarna och kroppen kändes ganska 
mör. Det var skönt att få byta om 
från skoteroverall till sina egna klä-
der. En längdskidåkare passerade oss 
och Klasse frågade vem som hade haft 
roligast, han på längdskidorna eller 
vi. Vi vet i alla fall hur kul vi hade 

haft det och kan tänka oss göra om det 
även nästa år. Skoterträffen arrang-
eras normalt i början av mars, och vi 
kan rekommendera den träffen. En 

annorlunda YCC träff där fordonen 
inte har två hjul.

boSSE oCH LEEna EngStRöm 
YCC EaSt
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En ruggig vin-
terdag i januari 
hade vi fyra sam-
lats på våran gård 
Valhall i Hästhult 
och myste över en 
middag med till-
behör och snack-
ade MC minnen 
från förra säsong-
en å speedway i 
synnerhet.

Vi är tillsammans motor och racing 
fantaster och vi är uppvuxna på hojar 
sedan tidig ungdom, samt att vi alltid 
haft hoj hela tiden. 

Jag själv köpte opp mig på en speedway 
hoj förra året för att göra en come back, 
det känns ball med nya vyer  och stora 
utmaningar, för att man närmar sig 64 
bast behöver man inte sätta sig ner å 
tycka att man är gammal, nä, nä dé é 
nu man kan leva ut å sätta sprätt på 
tillvaron å smälla i rören.

För att återgå till vinterdagen i janu-
ari, så börjar vi spåna om att sticka 
till Lelle veckan i Kneippbyn utanför 
“Vaisby” på Gotland.

Sagt och gjort så på med datorn å kol-
lade in Lelle veckan som skulle starta 
den 14 juni till 27 juni, vi fattade beslu-
tet på en 1/1000 sekund och bokade in 
oss på Kneippbyn med en lyxlägenhet 
i markplan och en vidunderlig utsikt 
över området och havet.

Tiden rinner på ganska fort och så 
kommer våren, men var är värmen och 
sommaren, hallå. 

Veckan innan avresedagen den 17/6 
börjar förhoppningen om att vädret 
håller på å stabiliserar sig å vi börjar 
putsa opp hojarna, för att glänsa lite.

Så äntligen är det torsdag den 17 juni 
och Gitte å jag lämnar vårt lilla para-
dis Valhall i Hästhult å gasar på till 
Vrå för att möta upp polarna. 

När vi kommer ner till Vrå står polarna 
som på nålar och vill komma iväg, det 
pirrar i kroppen att få gasa iväg på sina 
två hjul och ha sina kanon spättor mé 
på bönpallen.

Det blir ett gruppfoto och därefter bär 
det iväg ut på 25:an mot Ljungby för 
tankning.

Vi lägger oss på en marsch fart runt 110 
där man får, men då började våra spät-
tor att bulta på våra skuldror och vi 
fick uppmaningen att gå ner till 90-100 
då spättorna får mera vind i plyman 
(fejset, ansiktet).

Efter tankningen gick resan mot Växjö 
och det var ömsom sol och ömsom moln 
å en frisk vind. Vi behövde inte svetta 
ihjäl oss i våra “vurp ollon” (hjälmar).

Naturen prunkade av underbar grön-
ska allt var som en dröm, friheten på 
två hjul, dofterna av syren å hägg, gran 
å tall å koskit i hagen, det var kanon 
härligt å vad vackert vårat underbara 
land Sverige kan vara när det visar sig 
i sin sommarskrud.

Vi passerar Växjö och tar en liten ben-
sträckare, och resan fortsätter, nu har 
vi lagt oss på 90 km å tuffar på i lagom 
glidar takt vägarna är fina och släta 
utan en massa stora gupp, så njurarna 
slipper att hamna i knävecken, det är 
alltid problem med att hissa opp dom 
igen .

När vi börjar närma oss Oskarshamn 
är det långa å tråkiga raksträckor som 
vi hoj åkare inte tycker om utan det 
skall vara lite kurvigt så man får lägga 
ner hojen å glida igenom svängarna.

PANG..så helt plötsligt när jag å Gitte 
kör som första hoj, ser jag en orm-
vråk lyfter från höger dikeskant och 
får dåligt med luft under vingarna 
(förmodligen hade den slagit ett byte, 
annars sitter dom gärna lite högre opp), 
men jag inser ganska snabbt att här 

är fara på färde, gör en mycket snabb 
nedväxling + fot å handbroms för att 
få optimal bromsverkan, men inser att 
det hjälper inte utan på en 1000 dels 
sekund drar jag på för att smällen är 
ett faktum.

Jag räknar då med att en ökning av 
farten blir en kort och intensiv smäll 
och därmed skjuter man iväg hindret 
utan att få något vingel i hojen.

En tanke som kom blixtsnabbt var 
innan jag såg var smällen skulle ta å 
det var att försöka nicka den så inte 
Gitte skulle få den i fejan (ansiktet) då 
hon sitter högre opp.

Pga. mitt handlande som rutinerad 
hojåkare tog smällen vid vänster extra-
lampa och på min vänstra näve. 

Ormvråken tvärdog och vi fortsatte 
resan med en viss tvekan då jag fått 
ett knack i spisen (motorn), det blev ett 
övervarv vid den snabba nedväxling-
en och det kraftiga gaspådraget. Men 
knacket var konstant, det varken ökade 
eller minskade å olja fanns i maskin, så 
vi tog det lugnt å rullade så sakta till 
Oskarshamn.

Väl framme i Oskarshamn så var det 
direkt till en flådig hamnkrog och vi 
inmundigade oss en riktig lyx middag 
vid havet.

Stämningen var på topp när vi kom in 
på krogen, för där var ett 20 tal tjejer 
som firade en möhippa och det slutade 
med att jag showade med några fräcki-
sar och sjöng en trudelutt som gick 
hem, det blev applåder och busviss-
lingar. Skoj som attan.

Mätta och belåtna äntrade vi färjan å 
surrade fast våra hojar för att sedan 
opp till vilstolarna där vi fika å små 
snackade. Vi blev lite pömsiga å slagga 
(sov) in en stund och hux flux var vi i 
Vaijsby å skorpan (klockan) gäspade 
24.10.

Väl framme så fick vi nycklar å dé va 
bara att ta sig fram till vårt ställe och 
packa av hojarna och sedan ner i fes 
asken å somna med öppna munnar. 

Opp vid 9-tiden och masade oss iväg 
till frukosten.

Därefter hem å slappa nån timme för 
att sedan röra på oss och vi träffade 
mina kompisar Lelle, Stene (Storken) 
Lundin och Posa.

Lelle sa att nu kunde vi prova på alla 
sorters hojar och jag å polarn började 
med en retro Traja Bonneville och en 
annan Custos liknande Traja.

Dagen rullade på i solsken å vi lirade 
minigolf, shoppade, gick omkring på 
detta stora och mycket mysiga område 
där det var fest å en massa hojar och 
stämningen på topp.

Därefter på restauranten å naggade (åt) 
godismat med tillbehör minsann.

Därefter till vårat och vi satt ute tills 
02.30 å dé va Rock n Roll,  å hålligång.

Så är det då lördag och lite av Grand 
de Final, vi börjar dagen med den stor-
slagna frukosten och därefter ner till 
Vaijsby och gick omkring och njöt av 
den genuina gamla Hansa staden hit-
tade även en grön skylt å all var frid 
och fröjd.

Hem till byn där det nu var uppträ-
dande av stuntmän på hojar och det 
var mycket imponerande vilket enormt 
balans sinne och vilken akrobatik man 
bjöd på i både höga farter som låga och 
stillastående.

Hem å slappade på altanen därefter till 
en tävling med brudar och kisar som 
satt på såpad stång å fajtades med 
kuddar och under var det lerväl-
ling som den ena skulle slås ner 
i, å jälar va dom tjoade och ner i 
leran, ja det var en upplevelse att 
vara där kul som attan.

På kvällen var det restauranten 
igen å vi  fyllde på med diverse 
delikatesser, därefter natt klub-
ben med Rock n Roll å nån bira.

Söndag morgon opp kl. 05.00 en 
fika och ett frukostpaket vi fick 

Resan på motorcykel från 
Hästhult till Visby på Gotland

på kvällen innan. Sedan hejsvejs till-
sammans med några hundra knuttar å 
spättor som skulle skeppa över.

Väl hemkomna vid 14.00 tiden var det 
packa opp å vädra ut äta lite å pang i 
bygget så kom tröttheten ifatt oss, vi 
gick å la oss sen eftermiddag, sov hela 
måndagen å var sega på tisdagen.

Ett konstaterande var att vi är inte 25 
längre, så länge adrenalinet flödar går 
det att hålla igång men sedan var allt 
som uttömt, tröttheten satt i hela krop-
pen från skallen  ner till lilltån.

Men summa samarium, en underbar 
och intensiv resa som gjorde att vi fick 
vara nostalgiska å i dags läget har vi 
en så skön känsla av denna underbara 
utflykt på två hjul och en motor till-
sammans med bästa polare, som vi har 
så spexigt tillsammans med, det är all-
tid ett glatt skratt å lite pikar här å där, 
med andra ord inga sura miner.

mEd gLada Hoj HäLSningaR FRÅn 
oSS  i VRÅ HäStHuLt

Vi som åkte Var , jag Bert 
oVe (gamen) orVnäs född 
47. på söder i huVudstaden 
och min hustru (LiLLgamen) 
gitte orVnäs, en 57.a född i 
gustaVsBerg och Våra Bästa 
poLare från Vrå.
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Fredag 9 juli, Rundan i nordväst.

Roadmaster: Reset

Vi startade ganska tidigt då rundan 
var lång och vägvalen inte medgav 
någon högre hastighet. 

Farmen - Konga - Röstånga - 
Kopparhatten (Paus) - Ljungbyhed - 
Stenestad - Krika - Klippan (paus)- 
Eket - Salleberg (paus) - Hässlöv 
(Halland) - Östra - Karup - Båstad 
- (Lunch) - Norrviken - Kattvik - 
Hovshallar (paus) - Västra Karup - 
Grevie - Förslöv - Skepparkroken - 
Ängelholm (tanka) - Jonstorp - Arild 
- Kullaberg (betalväg ca 20 kr, paus) 
- Höganäs – Helsingborg (paus) - Råå 
- Rydebäck - Glumslöv - Ålabodarna 
(paus)- Borstahusen - Landskrona 
paus) – Svalöv/Farmen.

Den första runden kan vi kalla nord-
västra rundan.  Rundan gick via det 
naturfagra Skäralid och Kopparhatten 
vidare genom nordvästra Skånes vack-

ra skogar förbi sjöar och fram till 
Båstad. Kaffe och bullar intogs vid en 
av sjöarna. Via Båstad gick resan till 
Hovs hallar och det vackra Kullaberg. 
Här intogs en något försenad lunch. 
Resan gick sedan vidare via Ängelholm 
– Helsingborg och Ålabodarna vid 
Öresunds strand fram till Landskrona. 
Den första turen var snart avslutad i 
och med hemkomsten till Hanksville 
Farm. Här intogs en grillmiddag som 
personalen på Hanksville Farm ord-
nade till en låg kostnad.  Middagen 
avnjöts i en ofattbart ljum sommar-
kväll.

Lördag 10/7 Österlen

Roadmaster: Downman

 Farmen - Marieholm - Kävlinge 
- Örtofta - Svenstorp - Gårdstånga 
- Södra - Sandby - Torna Hällestad - 
Veberöd - Blentarp - Skorrby - Bjäresjö 
- Ystad - Kåseberga - Skillinge - 
Brantevik - Simrishamn - Stenshuvud 

- Kivik - Brösarp - Hörröd - Huaröd 
- Svensköp - Hörby - Lyby - Snogeröd 
- Kungshult - Stehag - Kärrstorp - 
Trolleholm - Gryttinge - Farmen 

På lördagen var det dags för 
Österlenturen ledd av Downman. 
Turen gick via Marieholm där det tan-
kades och sedan vidare via Veberöd till 
Ystad. Här intogs lunchen i ett stekan-
de varmt Ystad. Därefter gick turen 
vidare till Kåseberga där vi kunde 
svalka oss med en dricka eller en glass.  
Det var för varmt att gå upp till kul-
larna så färden gick vidare på motor-
cykel. Resan gick via Simrishamn – 
Stenshuvud och Kivik. Kaffe intogs på 
ett litet café där vi varma och svettiga 
även fick gott och friskt vatten förutom 
kaffet och doppat förståss. Resan hem 
gick via Brösarp – Kungshult och pam-
piga Trolleholm där Trolleholms slott 
helt plötsligt uppenbarar sig i skogen. 
Snart var vi hemma igen på Hanksville 
Farm. Återigen stod personalen för mat 

Torsdagen den 8 juli anlände delTagarna Till ViragoTräffen 2010 i skåne. uTgångspunkT 
för dagarna Var HanksVille farm där delTagarna Var inkVarTerade anTingen inomHus 
eller i TälT. Vissa delTagare anslöT Till rundorna uTan aTT bo på HanksVille farm. på Tors-
dagsefTermiddagen kom fler ocH fler delTagare från sTörre delen aV sVerige.

och det var ännu en vidunderligt varm 
och skön sommarkväll.

Söndagen 11/7 

Blev det en avkopplande dag vid 
Borstahusens strand i Landskrona. En 
del dröjde sig kvar på farmen för att 
koppla av i värmen. På kvällen var det 
grillparty hemma hos Egon och Britta. 
Kvällen började i trädgården men efter 
ett snabbt övergående åskregn avslu-
tades kvällen i uterummet. Här åts 
och dracks i en vänskaplig samvaro. 
Efter avslutad kväll agerade Egon och 
Brittas barn Mathias och Mathilda 
taxichaufförer och förde säkert hem 
deltagarna till farmen.

Måndag 12/7, Söderslätt o sydkusten.

Roadmaster : Henke

 Farmen - Teckomatorp - Norr 
Vidinge - Trä - Hofterup - Barsebäck 
- Löddeköpinge - Lund - Staffanstorp 
- Skabersjö - Törringe - Västra 

Kärrstorp - Västra Ingelstad - Fuglie - 
Håslöv - Räng - Kämpinge - Fredshög 
- Trelleborg - Smygehuk - Beddinge 
- Abbekås - Mossby - Charlottenlund 
- Snårestad - Skivarp - Skurup - 
Slimminge - Sövde - Illstorp - Björka 
Övedskloster - Harlösa -Löberöd 
- Rolsberga - Gamla Bo - Stehag – 
Ormanäs - Munkarp – Västra Strö - 
Farmen.

På måndagen var det dags för 
Söderslätt och sydkusten. Resan gick 
via Barsebäck där första stoppet var på 
parkeringen till det forna kärnkraft-
verket. Sedan gick resan via Skabersjö 
och vidare mot Trelleborg.  Fika intogs 
vid en lite gårdsbutik som snabbt ord-
nade med kaffe och bullar och saft i 
värmen. Via Trelleborg tog vi oss till 
Smygehuk där lunch intogs och även 
lite shopping. Efter maten ville man 
pröva på en ”Danskjävel” – en verk-
lig mastodontlik delikatess till glass. 
Med mycket mat i magen gick resan 

vidare över Björka, Övedskloster och 
Ormanäs tillbaks till Farmen. Återigen 
var det god mat och dricka på Farmen i 
en oförglömligt varm sommarkväll.

Tisdag 13/7 Hemresa 

På tisdagen efter frukost ger sig 
deltagarna hemåt till sina respektive 
hem. Med ett stänk av vemod ser vi 
deltagarna ge sig iväg från Farmen.  
Ännu en Viragoträff har genomförts 
och avslutats. Vi ses snart igen – ett 
år går fort - och då ses vi i den sköna 
Stockholms skärgård.

Vi vill i samband med detta ta till-
fället i akt att tacka Hanksville Farm 
och dess personal för en fantastisk ser-
vice och en stor flexibilitet.

Egon oCH bRitta

ViRagotRäFFEn SommaREn 2010
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VilkeT moTTagande Vi fick! deT 
ena mera öVersVallande än deT 
andra.

Med eskort av mc-polis färdades vi in 
och ut ur städer, längs motorvägar och 
landsbygdsvägar, bygator och genom 
vägtullar och små byar. Överallt fick vi 
maximal uppmärksamhet!

Vi fick kulturell information – historia 
och nutid! Allting var exceptionellt 
ambitiöst upplagt – ingenting lämna-
des åt slumpen, och alltid en YCC:are 
som ville lämna kompletterande upp-
lysningar. Allt för att vi som gäster 
skulle känna oss bekväma!

Jo, det var ett internationellt rally i 
10 dygn. 23 motorcyklar blev 18 och 
53 européer blev 51. En del av oss fick 
köra mera motorcykel än andra – men 
i stort sett var upplägget gynnsamt för 
alla och envar. Ungefär 1700 km på för 
oss okända vägar.

Vi färdades uppåt på slingrande vägar 
– och nedåt med samma höjdskillnader. 
Naturen skiftade från berg till dal – 
från kargt stenlandskap till bördigt 
åkerjord – alltid grönt på topparna 
och ned i dalarna och regnskogen. 
Colombia har allt! Men vi fick aldrig 
tillfälle eller hade inte planerat att 

VEni, Vidi, ViCi...

besöka Santamarta eller Cartagena vid 
Karibiska havet! Det kommer på nästa 
resa?

Vår färd under dessa dygn gick från 
Bogota via Zipaquirá – Barbosa – 
Bucaramanga – Doradal – Medellín – 
La Pintada – Manizelas – Monterocca 
– Armenia – Montenegro och tillbaka 
till Bogota! Och då har jag säker glömt 
en eller annan avstickare.

Rallyt invigdes med en hejdundrande 
latinamerikansk fest, där alla ville 
hälsa på oss!

Vi besökte museum, nationalparker, 
saltkatedralen, landsbygd, regnskog, 

badat i flod, slagfält, monoment, mete-
orit, storstäder, nattklubbar, Yamahas 
monteringsfabrik, gammal och ny 
bebyggelse, pooler, tjusiga hotell och 
tältplats. Vi fick se dansande ungdo-
mar, folkmusiker och skönsjungande 
artister! Vi åkte i linbanor både högt 
och lågt. Käkade rostade myror som 
snacks till ölen. Vi åt kyckling och ris 
nästan varje dag! Frukosten bestod av 
antingen stekta ägg eller en omelett, en 
liten ”diskusskiva” majsbröd och sött 
kaffe eller soppa. Men vi fick också 
konfronteras med en annan verklighet, 
änkor och faderslösa barn i Amaga 
efter en gruvolycka tidigare i sommar. 

Upplevelserna och erfarenheterna är 
många, men kan inte redovisas eller 
beskrivas varken med ord eller bild! 
Tyvärr. 

Kulturdepartementet menade att den 
enda risk vi tog, var att vi ville stanna 
kvar! Det hade jag gärna gjort! Jag 
har sällan träffat mera tillmötesgående 
eller vänligt sinnade medmänniskor 
någonsin! Icke att förglömma, jag tog 
kaffe med mig hem! För att avnjutas 
och minnas en underbar tid i Colombia. 
Vid avslutningsceremonin drogs vin-
naren (av dem som lånat ut sina motor-
cyklar) i det ”europeiska” lotteriet, 

där vinnaren fick bidrag till flygbiljett 
till kommande internationell träff i 
Europa! Tack alla ni YCC:are i alla 
länder, som bidrog till denna fantas-
tiska upplevelse! Må denna händelse 
bli en vana, tradition, som kan leva i 
många år och knyta oss samman genom 
vårt gemensamma intresse! 

Och det är klart, att man saknar foto-
blixtarna!

//CHRiStER
mEdLEm nR 248 SEdan 1999
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Historien om en motorcyk-
list, som via många olika 
omständigHeter kommit att 
köra en glidarHoj.

 
För fyra år sedan tog jag mitt mc-kort, 
då 25 år gammal. Övningskörning, 
och senare uppkörning, skedde på en 
Yamaha Virago 750. Jag trivdes ganska 
bra på den motorcykeln. Den hade ett 
brett styre, och man kände sig gan-
ska tuff när man åkte runt. Den var 
dock inte min egen, och budgeten jag 
hade för att köpa motorcykel när jag 
väl tagit mc-kort räckte inte till för en 
glidare. Dessutom kändes det lite för 
vuxet att ha en custom. 

Min första egna motorcykel blev en 
Kawasaki GPZ600R, årsmodell tidigt 
nittiotal. Det var en rolig motorcykel. 
Svart, snabb och smidig. Jag njöt av 
att åka fort på slingriga vägar, samt 
att synas och höras. Dock fick jag inga 
nyfikna blickar som jag fått tidigare, 
utan mest arga. Folk verkar ha väldigt 
mycket fördomar om motorcyklister i 
allmänhet, men sportmotorcyklister i 
synnerhet. Jag var en buse, trots att jag 
körde lugnt och städat. Även ”i egna 
kretsar” fanns en viss avhållsamhet. 

När jag åkt runt på Viragon hälsade i 
princip alla andra motorcyklister, men 
på Kawasakin var det många som bara 
gled förbi. När jag senare fick stifta en 
nära bekantskap med asfalten på väg 
249 och motorcykeln inte längre var 
körbar, bestämde jag att sporthoj inte 
var något för mig. 

När motorcykel nummer två skulle 
inhandlas, utökade jag min budget. 
Hos motorcykelhandlaren hittade jag 
en Suzuki Marauder, -98. Breda däck, 
krom och häftigt motorljud avgjorde 
saken. Efter en kort provkörning satte 
vi oss ner och skrev papper. Tyvärr 
visade det sig senare att provturen varit 
något för kort. Det är svårt att förutse 
hur man kommer att känna sig efter 10 
mil, när man bara provkör några kilo-
meter. På vägen hem kändes det inte så 
mycket, då jag bara var lycklig över att 
ha en riktigt häftig motorcykel, som 
folk tittade lite extra på när man gled 
förbi. Efter några korta turer bestämde 
jag mig för en liten utflykt, och kände 
ganska snart hur min bakdel domnade 
bort, och min svanskota gjorde ondare 
och ondare. Jag försökte ignorera det 
här så gott det gick, men jag kunde 
bara köra max 2-3 mil i sträck, sen 
fick det bli paus. Jag tröttnade ganska 

fort på det här, och motorcykeln blev 
stående under långa perioder.

En dag bestämde jag mig spontant för 
att åka och hälsa på samma motorcy-
kelhandlare som jag köpt Suzukin hos. 
På vägen bestämde jag mig för att jag 
absolut inte skulle åka på den här hojen 
tillbaka. Valet föll på en Honda CB750, 
också den en -98. Den var i fint skick, 
och hade låga mil på mätaren. Jämfört 
med Maraudern satt jag helt underbart 
bra på den här hojen. Långturer var 
plötsligt inga problem. Dock trivdes 
jag inte särskilt bra. Hojen gick fint, 
inga vibrationer, inga konstiga ljud. 
Ingenting. Den väckte inga känslor hos 
mig. Inbjöd inte till någon direkt inspi-
rerande körning, och var inte tillräck-
ligt ”cool” för att köra runt på stan med 
heller. Lite som en Volvo 245. Trygg, 
trevlig och tråkig.

På ett och ett halvt år körde jag inte ens 
200 mil, men jag saknade det. Längtan 
att åka motorcykel överskuggades av 
bristen på inspiration. Någon tur här 
och där vart det, och ibland tog jag 
hojen till jobbet. Hade vid det här laget 
börjat jobba i Eskilstuna, och gamla 
E20 mellan Strängnäs och Eskilstuna 
är en trevlig tur att ta. Dags att börja 
leta nytt! Den här gången stod siktet 

på något som man kunde åka långt på. 
Hade insett att det var trevligt att ta 
hojen till jobbet, och samtidigt pratade 
jag med frugan om att åka på motorcy-
kelsemester. Under vintern letade jag 
på Blocket efter något som passade in 
på mina krav. Hade redan konstaterat 
att jag tröttnat på 4-cyl. Packåsna för 
långfärd med V-twin? Honda Trans Alp! 
Hittade ett perfekt exemplar, lagom till 
våren. Motorcykeln var utrustad till 
tänderna. Handtagsvärme, andra fot-
pinnar, väskor på sidor, topp och tank. 
Årsmodell? 1998 så klart. Affären gick 
smidigt, och jag hann inte ens sälja den 
andra hojen. Ut på annons med den, 
men jag hade inte bråttom. Nu skulle 
det bli åka av! 

Fram och tillbaka till jobbet for jag 
så fort det var mer än 4 grader varmt 
på morgonen. Lite frost på sadeln när 
man satte sig var inget som gjorde mig 
avskräckt. Grova däck och en mull-
rande V-twin som startade i alla väder. 
Till och med när det regnade. Tyvärr. 
En dag i april på väg hem från jobbet 
regnade det ganska ordentligt. Jag åkte 
på en huvudled när en bilist inte såg 
mig, och körde rakt ut från en anslu-
tande väg. Mina försök till inbroms-
ning och undanmanöver resulterade i 
att JAG i alla fall missade bilen. Jag for 
framför fronten, men min fina Honda 
gled rakt in i framhjulet på bilen. 
Lyckligtvis gick det inte speciellt fort, 
jag körde inte mycket mer än 30km/h 
på grund av vädret. Resultatet blev i 
alla fall att mitt framhjul såg ut som en 
’8’ och mina framgafflar såg ut som ett 
’X’. Lyktan var krossad, och samtidigt 
mina drömmar om en motorcykelse-
mester.

I garaget stod min CB750 ensam kvar. 
Lika oinspirerande som tidigare, och 
en rejält stukad tumme efter olyckan 
gjorde inte saken bättre. Den fick stå 
kvar, och ingen verkade vilja nappa på 
min annons att sälja den heller. Efter 
två månader var bataljen med för-
säkringsbolaget avklarad, och pengar 
(mindre än jag lagt ut) för motorcykeln 
fanns på kontot. Tittade åter runt på 
Internet efter en trevlig motorcykel att 
åka på. Min fru hade bara ett par dagar 

kvar på semestern, så någon motorcy-
kelsemester skulle inte bli av. Nu var 
mina krav egentligen bara att motorcy-
keln skulle ha två hjul, men ändå vara 
något som inbjöd till att åka. 

En bekant till mig hade under vintern 
flyttat till grannstaden Mariefred. En 
motorcykelåkare, med hoj, men utan 
garage. Vår bil fick ändå inte direkt 
plats när Hondan stod i garaget, så jag 
föreslog att han kunde ställa den där. 
Vi tog en liten tur med bilen för att 
hämta motorcykeln hos hans föräldrar. 
Där stod den. Yamaha Wildstar. 1600 
kubik av ren utstrålning; sänkt, svart 
och strippad på det mesta som blänker 
var det en riktigt elak glidarcykel. 
Raask-piporna som satt på skramlade 
till, och ljudet som spreds över byn när 
motorn hostade igång efter vinterför-
varingen var öronbedövande. Jag vart 
direkt övertygad om att det här var en 
sån motorcykel som jag ville ha. 

Med ny inspiration satte jag mig vid 
min dator och började leta. Leta leta 
leta. Dock föll inget direkt i smaken. 
Jag sneglade på Kawasaki VN1500, 
Suzuki, H-D och Triumph. Men ingen 
kändes riktigt rätt. Tillslut hittade jag 
en Wildstar som stod hos en hand-
lare i Kumla utanför Örebro. Den var 
sänkt, hade ett brett styre monterat, 
sadeln var customsydd och motorcy-
keln var lackad i lila pearl. Den hade 
gått långt, men priset var hyfsat lågt 
för en Wildstar. Det kändes lite som 
att den låg utanför min budget, men 
jag ringde ändå och pratade lite med 
en säljare om möjligheterna att byta in 
min lilla Honda. Ganska positiva vib-
bar. Pratade med min kära hustru om 
mina planer. Efter att ha visat bilder 
på motorcykeln bestämde vi oss för att 
åka och titta nästa dag hon var ledig. 

På morgonen innan vi åkte tog jag en 
snabb titt på deras hemsida, och kon-
staterade att annonsen fanns kvar. På 
med hjälm, ställ och en ryggsäck med 
lite proviant. Nu bar det iväg. Vi tog 
lite småvägar. Jag hade inte helt koll 
på hur man hittade dit, men efter lite 
kryssande genom Kumla så hittade 
vi tillslut fram till motorcykelaffären. 

Till min förvåning stod motorcykeln vi 
kommit för att titta på utanför, på par-
keringen. Vi kunde snart konstatera 
att den var såld. Det kändes dock inte 
som någon stor förlust, då den inte alls 
var lika snygg i verkligheten som den 
varit på bild. Men lite vemodigt var 
det att ha åkt så långt och inte ens fått 
möjlighet att välja. ”Vi har tre till som 
står inne i hallen” hör jag bakom mig. 
Säljaren fick ett brett flin när han såg 
hoppet i mina ögon. 

Inne i affären stod många olika motor-
cyklar. Japanska Customs fanns det en 
hel del. Två Wildstar och en Suzuki 
VL1500 stod bredvid varandra, och vi 
gick dit för att titta. En utav dem föll 
både mig och frun i smaken, men den 
kostade 20 000:- mer än motorcykeln vi 
kommit för att titta på. Säljaren insis-
terade dock på att vi skulle provköra 
den. Jag krävde lite övertalning, men 
gav mig tillslut. Vilket misstag. Min 
bättre hälft vart helt såld på motor-
cykeln, och min plånbok vred sig i 
plågor. En timme senare mullrade en 
champagnefärgad Yamaha Wildstar 
iväg mot Strängnäs. En vacker, tuff, 
komfortabel motorcykel som vi båda 
trivdes väldigt bra att åka på. Det kän-
des plötsligt inte alls som ett misstag. 
Det var i så fall det bästa misstag jag 
gjort på länge.

Nu har jag haft min Wildstar i några 
månader, och trivs fortfarande väldigt 
bra. Jag åker till och med en sväng då 
och då, bara för att åka. Glider runt 
i lagom takt, och känner mig väldigt 
till freds när jag rullar fram längs med 
landsvägen. Har kört fler mil sen i mit-
ten av juni än jag körde hela förra året. 
Och troligtvis året innan dess också.

Jag vill inte påstå att jag valde min 
motorcykel. Så många omständigheter 
som lett till att det blev den här motor-
cykeln, och med tanke på hur bra jag 
trivs med den, kan jag bara kalla det 
för Ödet.

 
joHan SEtH 
mEdLEm 1310

att hamna på en custom
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Vi kör E10an i riktning mot Gällivare 
och Kiruna, kommer fram till en ort 
som heter Morjärv. Tankstopp på en 
nedlagd mack, som tur var så var det 
kvar en pump som funkade. Vi åker 
vidare men nu tar vi östra sidan om 
Kalix älv, mot Karungi någon mil 
innan vi tar vänster in på grusvägar, 
vi ser en och annan sommarstuga vid 
älven, inte så spännande. Möjligen lite 
spänning om vi skulle möta nåt fordon 
som var bredare än våra hojar (väldigt 
smal väg) men som tur var, var det bara 
motorcyklar som släpptes förbi bom-
men. Vi körde och vi körde, dom flesta 

tänkte nog som ungarna när dom var 
små, är vi inte framme snart, vi är törs-
tiga, och törstiga var vi, beroende på 
att det dammade en hel del. Jaa, där är 
en glänta ner mot älven, nähä där var 
det inte heller. Äntligen, en skylt vid 
vägen som talade om att här är det. Lite 
glesare mellan tallarna och ett stort 
dieseldrivet elverk, några baja major 
och vilt viftande Kjelle och Göran vid 
vårt partytält. Vi hamnade på rätt stäl-
le! Tallmo som avslutades med en fem 
sex meter hög brink ner mot en flera 
hundra meter lång sandstrand, som 
var beströdd med en massa grillplatser 

fLAKASAnD
Rock & Bluesfestival

och en scen med dansbana. Det är nog 
där som vi kommer att bli underhållna 
i morgon kväll. I kväll ska vi nog få ha 
en stund för oss själva, norrlänningar 
som vi är.

Som tidigare nämnts så hade vi ett eget 
partytält, med grill och en stor kaf-
fepanna som gick varma hela kvällen. 
Där satt vi och ljög för varandra om 
allt mellan himmel och jord tills det 
var dags att krypa in i tältet för några 
timmars sömn.

Jag vaknar på morgonen av kaffedof-
ten som smög sig in i tältet, (Kjelle som 

vanligt tidigt uppe) lika bra att kravla 
sig upp innan första koket tar slut. Vad 
ska vi göra idag Kjelle?  

Vi skall köra till Överkalix, det är 
marknad där idag. Efter att alla hade 
fått något i sig så drog vi iväg. Väl fram-
me så överraskades åtminstone jag av 
all trafik, det var en stor och välbesökt 
marknad. Efter en bit mat så spreds vi 
ut över marknadsplatsen. Undrar om 
det finns någonting man behöver, det 
är väl som vanligt mest en massa krafs. 
Ojoj va dyrt he blev. Dotter Eva hittade 
ett stånd med skinnkläder, bland annat 
snörjeans från CRESS och eftersom 

mina gamla är hängiga både här och 
där, efter bra många års användning, 
så var det lika bra att investera i ett 
par nya. Återsamling och färd tillbaka 
till Flakasand, på vägen hittade vi 
nästa års utflyktsmål ute på en åker, 
hundratals traktorer och andra maski-
ner ifrån tiden då Adam var länsman. 
Tillbaka på festivalplatsen, nu börjar 
det synas att det är någonting som 
skall hända här ikväll, serveringstält 
och folk som springer omkring med 
musikinstrument sladdar, högtalare, 
sånt som brukar komma till använd-
ning när det spelas och sjungs. 

Och nog sjöngs och spelades det. Det 
var rock och blues band av skiftande 
slag och kvalitet och många mycket, 
mycket bra. Dom spelade för fler än 
tvåtusen åskådare, och en himla massa 
brinnande bål vid alla grillplatser, där-
ute i ingenstans. Helt fantastiskt.  

Vi var tjugo YCCare som trivdes och 
mådde gott, vi hoppas att det blir ännu 
fler nästa år.

Tack till er alla, och speciellt till Kjelle 
och Göran som fixade det praktiska.  

”RondELLEn”
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Officiell samarbetspartner

www.bilsport-mc.com

Region SKÅNE/BLEKINGE
Regionchef: Robert Hansson, 040-15 67 87, 0705-62 30 20
E-post: robert.hansson@yccsweden.se

Kontaktpersoner i 
Region skåne/Blekinge

Skåne NV:
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

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
Sitter här och funderar på vad som 
hänt denna sommar. Det har varit 
en konstig säsong för min egen del. 
Det har varit stunder när jag har 
funderat på om jag är på rätt ställe. 
Kontaktmännen försvann som på 
löpande band ett tag. Och jag kan 
verkligen förstå dom. Tycker att 
allt som görs ska det klagas på eller 
jobbas emot. Det ställs en massa 
krav men man tänker inte på att 
vi gör detta för att vi tycker det är 
kul och inte har det som ett jobb. 
Men jag gav inte upp och har inte 
gett upp än. 

Men sommaren har ändå givit en 
massa roliga minnen. Har ju hunnit 
med både Internationella, Farmens 

bikemeet och Årsmötet i år. Så en 
del hojåkande har det hunnit bli. 
Tyvärr har jag inte kunnat vara 
med på så många helg och vecko 
körningar som jag velat men det 
hoppas jag kunna ta igen nästa år. 

Efter höstens medlemsmöte känner 
jag mig nu redo för en ny säsong 
nästa år med en massa roliga utma-
ningar. Jag hoppas vi ska kunna 
ro iland en träff under sommaren 
här nere och då kunna träna lite 
inför 2012 då internationella står 
för dörren. Där kommer det att 
behövas massor med resurser.

RobERt HanSSon

Detta händer i vinter!

Skåne nordväst

Söndagar kl 14 på pizzerian på Ättekullagatan 6

Skåne sydväst

Söndagar kl 12:30 på Blå Caféet i Lomma

Skåne Nordöst

Carlssons taverna i Kristianstad och Perssons Taverna i Vinslöv kl 15

7/11 Kristianstad

28/11 Vinslöv

19/12 Kristianstad

9/1 Vinslöv

30/1 Kristianstad

20/2 Vinslöv

13/3 Kristianstad

3/4 Vinslöv

Dessutom kommer vi att ha lite pubaftnar, medlemsmöten och lite 
annat smått och gott. Tänkte försöka få med ett gäng till Hoj-X som 
är SMC:s resa till Finland i början av feb som i år sammanfaller med 
enda motorcykelmässan i norden. Mer info om detta och annat kom-
mer på nätet under vintern. 

En gubbe hade mask i magen. Då gick 
han till doktorn för att få något mot det, 
men doktorn sa till honom att det finns 
ett bra sätt att bota maskarna, och gub-
ben han undra vad det va. 

– Jo sa läkaren... köp dig en vattenme-
lon skär av toppen på den sen sätter du 
dig på resten av melonen, okej sa gub-
ben och sen då? undrade han. 

– Jo när du sitter där så kommer en 
mask ner, smakar på melonen och går 
upp o kallar ner resten – sen e du frisk.

Gubben köpte sig en stor melon gick 
hem skar av toppen på den o satte sig.

Efter en stund känner han att en mask 
är på väg ner. Masken smakar på melo-
nen går upp igen och skriker: 

– Det finns en melon där nere den är  
jättegod, DRA UPP DEN...
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Region HALLAND
Regionchef: Peter Ovik, 035-409 16, 0709-76 13 21
E-post: peterovik@yccsweden.se

Kontaktpersoner i Region halland

Regionchef
Peter Ovik
Tele: 035-409 16. 
Mobil: 0709-76 13 21
E-post: peterovik@yccsweden.se

Kontaktman Falkenberg
Magnus Bengtsson 
Mobil: 0735-17 84 88
E-post: magnus.bengtsson@yccsweden.se

Regionchefen har ordet

Region SMÅLAND
Regionchef: VAKANT
E-post: @yccsweden.se

Kontaktpersoner i småland

Regionchef
VAKANT
Tele: 
Mobil: 
E-post: @yccsweden.se

Kontaktman Värnamo
Jonny Syrén 
Tele: 0370-163 39
Mobil: 0708-97 21 47
E-post: jonny.reider@comhem.se

Kontaktman Kalmar
Tommy “Tompa” Jeansson
Tele: 0480-190 05
Mobil: 0703-56 39 30
E-post: tommy.jeansson@comhem.se

Kontaktman Växjö
Torbjörn Karlsson
Tele: 0470-34 73 34
Mobil: 0706-40 57 95
E-post: kapten_torbjorn@hotmail.com

Före detta 
Regionchef har ordet
Som alla redan vet genom 
Smålands regions sida så har 
jag tagit beslutet att avgå som 
Regionchef//Web-administratör i 
Småland omgående.

Och dom som inte har kunnat 
göra detta kan läsa det i denna 
tidning.

Vill här med tacka alla för för-
troendet i dom 2 åren som jag var 
Regionchef i Småland.

En mycket lärorik o intressant 
period för mig att lägga till hand-
lingarna.

ViSLanda 2010-09-06
”ViRRE”

Klubbrabatter

Verona Motor
i Ljungby
Vi lämnar 20%

tillbehör och kläder
10% oljor och sprayer

10–30% däck.
mot uppvisande av giltigt 

medlemskort i YCC

Kolla gärna pris med oss och hör gärna av 
er om vi är för dyra, då anpassar vi priserna.
Ni får alltid en låne-MC vid service hos oss
vi kan även hämta era MC om behov finns.

Vi servar alla Japanska MC 
även under garantitiden.

http://www.veronamotor.se

Hej alla ycc-Vänner, jag rolf 
andersson ”Wilden i delsbo” 
skall försöka beräTTa om 
en resa jag drömT i många 
år. aTT få åka Hoj uT i europa 
med någon eller några TreV-
liga ycc-Vänner.

Bestämt och klart det skulle bil en 
med hojen till den Internationella YCC-
träffen i Holland den 11-13 juni 2010.

Min trogne vän och följeslaga-
re Rondellen = Tommi Nylund från 
Holmsund, han kom till mig i Delsbo 
redan på eftermiddagen den 3 juni.

På eftermiddagen den 4 juni på började 
Rondellen och jag resan i ett strålande 
sommarväder mot Borculo i Holland.

Första etappmålet var till Bengt-Inge 
Henriksson i Falun, när vi kom fram 
till etappmålet var redan Ulf & Siv 
Adsten på plats. Bengt-Inge & Carita 
bjöd oss alla på en härlig middag, efter 
lite snack om resans upplägg, kröp 
alla till kojs. Visst var det lite svårt att 
somna, man var ju förväntansfull inför 
resa, det var ju först resan med hoj för 
mig ut i Europa.

Etappmål den 5 juni, nu var vi fem 
glada baiker Rondellen, Bengt-Inge, 
Ulf, Siv och jag som hade ställt in siktet 
på Halland. 

Närmare bestämt till Anders & Gunilla 
Nylander i Veinge, vi blev väl mottagna, 
och efter ytterligare en härlig dag på 
hojen somnade man gott.

Efter en härlig frukost hos Anders & 
Gunilla var vi resklara för ett nytt 
etappmål.

Det var nu söndag den 6 juni, nu var 
hela gänget samlat, för Bengt Persson 
från Varberg hade anlänt till Anders 
& Gunilla på morgonen. Vi var nu sju 
förväntansfulla baiker som på började 
resan i samlad trupp mot etappmålet 
som var Flensburg en bit innanför den 
Tyska gränsen.

Det var Anders Nylander som var färd-
ledare och höll i taktpinnen. Resan 
gick via färjan Hälsingborg - Helsingör 
genom Danmark över Bältbroarna och 
in i Tyskland. Skapligt hoj - väder även 
i dag, vi övernattade på ett förbeställt 
Hotell som Bengt-Inge hade fixat, vi åt 
och sov gott även den natten.

Måndagen den 7 juni vaknade vi till ett 
kraftigt regnväder, så det var bara att 
packa hojarna med regnställ på.

Etappmålet denna dag var att övernat-
ta på något trevligt ställe vid gränsen 
mellan Tyskland och Holland.

Vid ett matställe efter vägen i Tyskland 
träffad vi en bilskollärare, Anders 
Nylander frågade om han visste av 
något lämpligt boende för oss denna 
natt. Inga problem han ringde och fix-
ade boende åt oss i gränsstaden Leer 
på Central Hotellet, ett kanon boende 
med god mat och dryck till ett vettigt 
pris också.

Tisdagen den 8 juni etappmålet denna 
dag var till en Camping vid namn 
Zeeburg i utkanten av Amsterdam. I 
dag var det en av de kortaste etapperna 
på resan mot Borculo, vi var framme 
vid resmålet på eftermiddagen. Efter 
inbokning, men precis när vi skulle 
resa våra tält började det regna, vår 
herre öppnade alla kranar så det blev 
ett blött bemötande till Amsterdam.

Onsdagen den 9 juni hade vi bestäm att 
göra ett besök i Amsterdam. Det var 
inget vidare hoj väder precis denna dag, 
så det passade ypperligt med ett besök i 
den stora staden Amsterdam.

 Vi tog spårvagnen in till centrum, det 
fanns mycket att se, vi åkte med en 
turbåt som gick på kanalerna runt cen-
trum av Amsterdam. Gator och barer 
var klädd med orangea flaggor det var 
ju fotbolls VM under den perioden som 
vi var i Holland.

Torsdagen den 10 juni påbörjade vi 
resan till resmålet den Internationella 
YCC-träffen i Borculo. Även denna dag 
var det en ganska kort etapp, vi kom 
fram till Borculo vid middagstiden i ett 
härligt sommarväder. Så vi kunde välja 
vad vi ville sätta upp våra tält,

Innan dagen var till ända var det många 
ycc-vänner från Sverige som dök upp 
vilket var jättekul.

Jag måste ytterligare en gång få tacka 
Anders Nylander för en ypperlig guid-
ning från hemmet i Veinge till resans 
mål i Borculo.

Vi tillbringade fredag & lördag på 
träffplatsen, och minglade runt och 
träffa en massa goa gubbar och damer. 
Träffplatsen var belagd på en idrotts-
plats där dusch & toa var i toppen 
klass. Med en intilliggande restaurang 
där alla måltider serverades ett mycket 
trevligt ställe.

Så vi hade några trevliga och fina dagar 
på den Internationella YCC-träffen i 
Borculo, toppen tycker jag.

Nu är det söndag morgon den 13 juni 
och hemresan till Sverige skulle börjas 
för mig, Rondellen och Bengt-Inge. 

Anders & Gunilla, Ulf & Siv och Bengt 
tog det lite lugnt de skulle inte åka 
hem, de skulle åka lite senare, en sväng 
genom Moseldalen i Tyskland under 
några dagar.

Men som sagt jag, Rondellen och Bengt-
Inge hade ställt GPS en på Puttgarden 
vi skulle ta färjan över till Danmark för 
att tjäna ett antal mil på vår hemresa.

Detta blev den jobbigaste resdagen på 
hela resan nästan bara motorväg. För 
egen del var jag trött och sliten efter 
denna dag på hojen. Så det var kanon-
skönt att få övernatta på Farmen i 
Svalöv. Ett stort tack till Ann och Diana 
för att ni fixade så att vi fick mat, säng-
platser och frukost, fast Farmen nästan 
var fullbelagd av SMC folk.

Måndag den14 juni startade hemresan 
från Farmen cirka kl. 8:30 vårt resmål 
denna dag var hem till Bengt-Inge i 
Falun. Han erbjöd Rondellen och mej 
husrum för natten, vi var framme gan-
ska trötta vid resmålet sent på mån-
dagskvällen.

Efter lite fika hos Bengt-Inge, och 
snack om hur resan hade varit, var vi 
ganska eniga om att det hade varit en 
kul och trevlig resa på hojarna genom 
delar av Europa.

Nu är vi framme vid den sista resda-
gen för Rondellen och mig det är den 
15 juni. Efter en näringsrik frukost 
hos Bengt-Inge & Carita var vårt res-
mål inställt på Delsbo för mig och 
Holmsund för Rondellen. Vi rullade 
fram i ett behagligt tempo på små 
slingriga vägar mot resmålet, i ett strå-
lande solsken. Mitt hem i Delsbo nådde 
vi vid middagstiden efter cirka 25 mils 
körning. Det var skönt att vara hemma i 
Delsbo igen efter cirka 400 mil på hojen 
ute efter vägarna i Europa de senaste 
10-12 dagarna.

Jag måste ärligt erkänna att jag inte 
var ett dugg avundsjuk på Rondellen 
att han skulle få köra hoj utterliggare 
cirka 40 mil till innan han var hemma i 
Holmsund denna dag.

Men jag vill tacka alla för en trevlig 
resa, och tusen tack för att jag fick 
var en av kugge i ressällskapet till och 
från den Internationella MC träffen i 
Holland.

Vid PEnnan RoLF andERSSon
”WiLdEn i dELSbo”

Hollandsresa 2010!

Hej alla bikers vänner 
Då är sommaren förbi och det är snart dags 
och ställa in ögonstenen och tänka tillbaka 
på denna händelserika sommaren med nya 
bikers vänner och upplevelse..

Då kommer vi till de svåra att skriva något 
vettigt, men jag ska göra mitt bästa, vi kan 
börjar med att skriva om vad som har hänt i 
halland under våren/sommaren.

Året fortsatte som det förra med Pizza träf-
far en gång i månaden. Sen började rallyna 
rulla igång, YCC Halland har representerat 
de flesta  i närområdet.

Som vanligt var Pokerrun en höjdare som vi 
gärna kör igen.

Vi har haft torsdag och Lördagsturer hela 
våren/sommaren/hösten som dom flesta till-
fällen varit välbesökta av medlemmarna.

Några exempel på turer vi gjort är Bolmen 
runt med fika o glass de skriver jag inte fler 
gånger för det är alltid ”fika” e gött!

Mölle har vi varit och besökt ett par gånger 
,liksom Torekov.

Givetvis har det blivit en del turer till 
Helsingborg, där vi besökt bl.a. Plattis, där 
vi har gjort lite olika ”krom” inköp.

Vi gjorde en trevlig tur till Gislaved och tit-
tade på Påskliljor, det var mycket fint det 
fanns hundra tusentals av dom. Vid detta 
tillfälle var vi ca 20 st. hojar.

Det var några Hallänningar på 
Internationella träffen i Holland och vad 
jag hört hade dom det trevligt.

Den dagen vi skulle till Västervik så reg-
nade de som om himmeln vore öppen och jag 
tänkte på morgonen att nu får jag köra själv 
för jag kan inte backa, men vid samlingen 
stod där 25 entusiaster m hojar och full 
mundering, en härlig syn.  När vi äntligen 
kom iväg försökte vi trötta ut regnet men 
de gick inte, så vi körde sakta men säkert 
vidare (sen fick ja veta att de kommit 35 mm 
regn under förmiddagen).

Vi var även ett gäng som gav oss iväg till 
Degernäs på årsmötet de var mycket trevlig 
och få träffa en massa YCC:are och även 
bevittna ett bröllop...

Naturligtvis har de varit många fler turer 
än dessa men jag kan ju inte skriva alla, men 
man kan gå in på våran sida och titta på alla 

härliga bilder som tagits.

Nu till vintern kommer vi att fortsätta våra 
pizzakvällar, det kommer även ett alter-
nativt julbord och ett par pub aftnar, men 
alltid finns och läsa på våran sida och vi 
kommer även att skicka ut mail till alla som 
lämnat sin adress.

Har ni idéer på vad vi kan göra hör av er till 
mig eller någon i våran nya fest kommite 
som kommer att presenteras på Hallands 
sidan.

Jag vill passa på att gratta Annelie. Zanna 
och Annika till deras nya körkort som jag 
hoppas dom får mycket glädje av.

Jag vill också tacka alla medlemmar i 
Halland för denna säsong, utan er hade 
de inte funnits någon aktivitet i Halland. 
Medlems antalet har ökat ordentligt denna 
säsong vilket jag tycker är fruktansvärt 
roligt. Det blir lättare och roliga ju fler man 
är som kan fixa turer.

Är det något ni undrar över hör gärna av er 
till mej eller Magnus i Falkenberg, har ni 
kort som ni har tagit på turer mm så skicka 
dem till Magnus.

Jag tackar för mej denna gången med att 
önska alla en God Jul och Ett Gott Nytt 
År( det här tyckte jag var skoj att skriva i 
oktober)

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

Kontaktpersoner i Region West

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

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

Kontaktman/Road Captain Göteborg
Lennart Bengtsson
Tele: 0733-84 19 05

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

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

Hej!
Efter Yamaha Custom Clubs årsmö-
te i Degerfors (Degernäs) så har jag 
fått ert förtroende för att bli region 
Wests nya regionchef. Jag känner att 
detta kan vara en stor utmaning för 
mig. Jag behöver därför eran hjälp 
för att kunna få till en bra fung-
erande region. Jag kommer att göra 
mitt bästa och sedan så får vi se hur 
långt det räcker.

Så är ännu en hoj säsong till ända. 
Jag hoppas ni alla fått många här-
liga mil i sadeln och fina upplevelser 
att leva på under vintern.

Under den gångna säsongen har kon-
taktmännen och Road Capitans lagt 
ner ett stort jobb på att få veckokör-
ningarna och andra aktiviteter att 
fungerar i regionen. Ett stor tack till 
er! Utan eran medverkan hade det 
inte fungerat.

Efter 10 år lämnade vi under hösten 
2010 vårat kära klubbhus Långenäs. 

Våra tisdagsträffar kommer och 
flyttas till Hindås mc tills vidare.

Våra körningar planeras och leds av 
våra Road Capitans. Körningarna 
anordnas i princip varje torsdag 
under säsongen. Vi startar från Hotel 
Båten (Gullbergsvass, vid lilla bom-
men). Förutom den första torsdagen i 
månaden då vi startar från Yamaha 
Center i Mölndal.

Kolla alltid region Wests hemsida 
under aktiviteter vad som gäller för 
körningarna.

Du kan alltid kontakta någon av oss! 
Undrar du över något så mejla eller 
ring. Vi är till för er!

Nu blickar vi fram emot den kom-
mande hösten och våra höstaktivi-
teter.

KEEP Riding!

HojHäLSningaR/REgionCHEF 
WESt/bijan

Vi fick en trevlig kväll tillsammans. 

Den 28 augusti var det dags för den 
årliga Kräftskivan. Denna gång till-
sammans med Hindås MC, i Hindås MC 
klubbs lokaler i Hindås.

Kvällen började som vanligt med 
diverse lekar, allt från kubbkastning, 
golfbollsputtning och lotterier.

Vidare förlöpte kvällen med inmun-
digandet av dagfärska havskräftor (vi 
äter sådana här på västkusten) en och 
annan hutt och många snapsvisor.

Vid kaffet lottades alla priser ut. Priser 
hade sponsrats bl.a. av Yamaha center 
i Göteborg. Till exempel sponsrade de 
ett pris på en gratis MC-service, vil-
ket vanns av en mycket lycklig Robert 
Eliasson.

Senare höjdes pulsen och man bjöd upp 
till vilda danser i klubbstugan. Tänk 
vad några snapsar kan ställa till med.

Kräftskiva YCC Långenäs – Hindås MC

Runt 24-snåret gav jag och min man 
Frank upp och åkte hem, men kvällen 
var fortfarande ung för många av de 

andra deltagarna.

Vid PEnnan
CatHaRina janSSon

Nybliven YCC:are
Jag är en nybliven stolt medlem i er härliga förening. 

Jag ser fram i mot många glada stunder och härliga mil 
på hojen.

Jag har kanske inte någon berättelse att dela med mig 
men jag har en bild som jag skulle villja dela med mig.

Denna är tagen nu i sommar när jag hälsade på Öland en 
sväng under en helg. 

Det blev en helg med många härliga mil i fantastisk 
miljö och i gott sällskap med goda vänner.

bRimaR gunnLaugSSonPå morgonen dagen efter världens fest går 
killen till doktorn för att undersöka de två 
ringar han har på snoppen.

– Det är inget medicinskt fel på dig, men 
enligt våra undersökningar har vi kommit 

fram till vad den röda och den bruna ringen 
kommer utav, säger doktorn.

– Så bra, svarar killen

– Den röda ringen är läppstift och den bruna 
ringen är snus...



28 yamaha custom club sweden 29yamaha custom club sweden

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
Oj, vad den här sommaren gått fort!

Focus har naturligtvis varit Riksträffen 
i Degernäs.

Vi i regionen är jätte nöjda med träffen 
och tackar  för all positiv kritik vi fått.

Men man kan väl inte tycka annat när 
det både blir Bröllop mellan Tina och 
Håkan.

Och tre femtio åringar.

Jag beklagar att det var så struligt med 
inbetalningarna till träffen, men det  
löste sig till slut för alla.

Men jag har nog aldrig pratat så mkt i 
telefon.

Ett tips till alla, skriv bara medlems-
nummer i meddelande rutan till motagar 
kontot. När du betalar in en aktivitet till 
YCC. 

Alla regionchefer och kontaktmän ska 
ha matrikeln, så då är det lättare att 
kolla där vem som betalat till träff eller 
dyligt.

Har vi någon mer träff , så ska vi se till 
att vi kan dragkampsreglerna innan vi 
kör igång samt att vi har en bamse stor 
kaffebryggare.  Men det gick ju bra till 
slut,  

”Mitt” vann dragkampen med sina sega 
gubbar!

 Vi har haft en värvarkampanj under 
säsongen, den har gått ut på att två 
regionare  har åkt till en  MC- relaterad 
aktivitet i regionen och delat ut pyttesmå 
foldrar till Yamaha ägare. Där det varit 
lite info om klubben samt uppgifter på 
mig och kantaktmännen. Vi sa när vi tog 
beslutet att vi skulle ha kampanjen ,att 
får vi in EN ny  medlem så har vi lyckats. 
Men resultatet blev 26 nya medlemmar. 
Vi deltog  vid åtta olika aktiviteter. Tack 
alla som hjälpte till.

Uppslutningen i sommar har varit 
kanon.

Det har varit många kortege körningar 
arrangerade av andra klubbar och även 
med vår delaktighet. Uppslutningen har 
varit bra från YCC.

Även våra onsdags körningar har haft 
bra uppslutning.

Vi var ett gäng som var i Kungshamn 
(Smögenträffen) i maj. Jätte trevligt, men 
flera av oss som åkte dit kommer inte 
göra om det p.g.a att det var en privat 
person som fixar den träffen och  SMC 
lägger in den i sin kalender som sin träff. 
Vinst intresset var stort. 50:- för öl eller  
ett litet glas vin.

Den 16/10 hade vi medlemsmöte med 23 
närvarande , det var ett kreativt möte 
tycker jag.

Vi har planerat in fyra Pub kvällar tre av 
dom med Bowling.

Eventuellt åker vi till Boda borg och 
kämpar lite tillsammans.

Hemlig  resa till våren, datum kommer 
på hemsidan.

Vi kommer att ha en hemside utbildning 
under vintern, Fia  håller i den.Datum 
kommer på hemsidan

Vi ska  utveckla våra första hjälpen kun-
skaper, tid kommer på hemsidan.

Vi har till satt en arbetsgrupp som ska 
ta fram ett förslag på en lördags/söndags 
aktivitet där alla MC-åkare i Sverige får 
delta.

13 st.  av oss gick på pub efter mötet, det 
var också trevligt.

Och den 19/11 Tar Calle oss på den årliga 
Marsipanresan till Tyskland.

Ha en trevlig vinter, och glöm inte att 
man kan umgås på vintern också.

KRam tiLL aLLa  FRÅn REgion 
VäRmLand/öREbRo

 SuSSiE  ”PoCaHontaS”

Vi ser verkligen fram emot att träffa er nästa år i landet där Vikingarna, 
Hans Christian Andersen och den lilla sjöjungfrun härstammar ifrån.

Den här gången kommer träffen att äga rum i en liten stad på södra Jylland som heter Jels, 
detta är det 5:e Internationella träffen som arrangeras i Danmark.

Klubbar från runt om i Danmark kommer att samlas för att göra ditt besök till ett oförglömligt minne.
Naturligtvis kommer det att bli massor med musik, öl, sprit och god mat. 

Roliga tävlingar och organiserade körningar.
Träffen startar på fredagen men det går bra att sätta upp era tält redan på torsdagen, 

matställen finns i närheten. Träffen äger rum i närheten av soliga stränder, vackra skogar, 
mysiga gårdar och öppna fält. Enda skillnaden är att den här gången behöver ni inte köra 

nerför farliga sandkullar för att komma till campen.
Kostnaden är bikervänlig, alltså en 500-ing

Jels är beläget ca: 60 kilometer från den Tyska gränsen och ca: 283 kilometer 
från bron mellan Sverige och Danmark.

Vi önskar er en trevlig vistelse hos oss.
Virago MC Club Danmark

Danmark hälsar dig välkommen till 
2011 års Internationella träff

10–12 juni
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Regionchef: Bo Engström, 08-742 76 24, 076-341 44 90
E-post: bosse.engstrom@yccsweden.se

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 Stigbehrt
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: 070-402 29 06 / 0730-44 48 58                        
E-post: mats.andersson68@yahoo.post
 
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
Vid Årsmötet i Degernäs gick Klas 
Panthell in som vice president och läm-
nade därmed posten som Easts region-
chef. Jag blev tillfrågad om jag ville ta 
över som regionchef men var först mycket 
tveksam. Hur ska jag kunna nå upp till 
allt som Klasse presterat med East, han 
som har så mycket energi och tjo o tjim i 
sig. Men efter en del funderande och med 
arbetsgruppens godkännande tackade 
jag ja. Klasse har under sina fem år som 
regionchef byggt upp arbetsgruppen och 
East till en väl fungerande region med 
kompetenta personer i arbetsgruppen. 
Att ta över en väl fungerande region och 
arbetsgrupp ska förhoppningsvis gå bra 
och jag ska göra mitt bästa att driva East 
vidare där Klasse nu lämnat det.

Vem är då den nya regionchefen? För 
många av er är jag säkert inte helt okänd 
eftersom jag ofta dyker upp på träf-
farna här i Sverige och brukar även åka 
med på de Internationella träffarna. Jag 
har varit medlem i YCC sedan 2003 och 
deltagit i Easts arbetsgrupp sedan 2005. 
Under 2010 har jag tillsammans med Erik 
Kernehed varit webbadministratör för 
YCC webben. Jag och Erik kommer tills-
vidare att fortsätta vara webbansvariga 
till det dyker upp andra som kan ta över.

En del resereportage som publicerats i 
YCC tidningen har jag bidragit med och 
kanske (vet inte i skrivande stund) får jag 
även med ett i detta nummer. Mitt intres-
se för resor tar aldrig slut, jag älskar att 
resa till jordens alla hörn tillsammans 
med min fru Leena. I skrivande stund 
befinner vi oss i Peru och sitter på en 
buss på väg till Machu Picchu. För några 
dagar sedan avslutade jag min bästa Mc 
resa då vi var med på YCC Internationella 
Rally i Colombia. En helt fantastisk och 
oförglömlig resa! 

Jag är djupt troende, jag slutar aldrig tro 
på AIK. Någon annan religionstillhö-
righet har jag inte. Mitt whiskyintresse 
är stort och jag var bland annat med att 
arrangera whiskyprovningen under Mc 
dagarna i Västervik. Jag har provsmakat 
närmare 300 olika whiskysorter, så man 
är smått orolig att socialstyrelsen snart 
ska knacka på där hemma.

Vad händer närmast inom East? Det stora 
som kommer i januari är Mc Mässan där 

vi som vanligt arrangerar middag och 
party på lördagskvällen. På mässan är 
alla medlemmar och blivande medlem-
mar välkomna till YCC montern. Kom 
gärna dit och hälsa på och kanske vila 
benen i vår fikahörna. Vi kommer att 
behöva hjälp med bygget av YCC montern 
och även medlemmar som kan stå i mon-
tern under mässan. Är du intresserad och 
vill hjälpa till så tveka inte att höra av 
dig. We need you!

Några förändringar har gjorts i arbets-
gruppen. Jan-Ole Loman, Gun Eriksson 
och Kent Eriksson har valt att kliva av 
arbetsgruppen och vi tackar för den tid 
och arbete ni lagt ner. Ny kassör för East 
är Christel Stigbehrt, Anna Ström tar 
över Tjejslingan och Bengt Carlsson går 
in som ny sekreterare. 

Jag känner mig inte nöjd med hur det 
blev när vi slutade med onsdagskörning-
arna. Bristen på körledare gjorde att 
vi inte hade folk som kunde ställa upp 
varje onsdag och därför var vi tvungna 
att lägga ner de körningarna under 2010. 
Många medlemmar tycks bara delta i 
veckokörningarna och åker inte med på 
träffar. De medlemmarna har vi tyvärr 
åsidosatt men hoppas kunna göra mer 
för kommande sommar. Min förhoppning 
är att kunna starta upp veckokörningar 
igen under 2011 men då i en annan form 
än tidigare. Jag har en idé på hur vi ska 
lägga upp körningarna mer flexibelt men 
vill få det förankrat i arbetsgruppen 
innan det redovisas. När det är bestämt 
hur det blir med veckokörningarna, för-
medlar vi ut det. 

Får du nyhetsbreven i form av mail från 
Region East? Om inte, ta kontakt med 
Kansliet eller någon av våra webbmast-
rar så hjälper de dig att uppdatera din 
mailadress. 

Till sist. Vi är alla medlemmar i en ide-
ell förening och för att den ska fungera 
måste alla hjälpas åt. Har du idéer på 
körningar eller aktiviteter, hör av dig till 
någon i arbetsgruppen.

boSSE

REgionCHEF EaSt

Region EAST Säsong till ända

Hojsäsongen 2010 har tyvärr tagit 

slut, men vi åkte en bit in i oktober.

Planeringen inför en hojsäsong star-

tat redan på senhösten året innan. 

Vi startade med en Ålandsresa och 

medlems möte, några vinteraktivi-

teter.

Några av oss åkte med SMC & Hoj-X 

till Finland och Mc mässa i Lahtis  

Vi har deltagit vid provkörningsda-

gar hos Yamaha Center som stått en 

blåsig helg på Mc Live Barkarby där 

det fanns möjlighet att provköra ca 

100 olika hojar.

Genomfört lärorika teknikövningar 

på Rörkens Gokartbana med SMC 

instruktörer,

Sen i Maj kom hoj säsongen igång 

med Karlbornträffen och vår egen 

hemliga resa som gick till Karlsborgs 

fästning. Första lördagen i juni är det 

Norrtäljeträffen i Societetsparken där 

vi har vår vanliga VIP plats. Vi var 

ett gäng som åkte på Internationell 

träff i Holland som blev en trevlig 

vecka med ca 250 mil.

East ordnade en HET sommarträff i 

början av juli med 30 graders värme 

och välbehövligt bad i Trosa, vi 

var som vanligt på Mc Dagarna i 

Västervik som största klubb med ca 

130 bikers.

På Årsmötet i Degernäs blev jag 

invald i styrelsen och har lämnat över 

ledarskapet för YCC:s största region 

i medlemmar till Raider Bosse som 

är väl insatt i regionen sedan länge, 

Lycka till från Mig.

Vill passa på att TACKA alla Er som 

hjälp till och bidragit under mina 5 år 

som hövding för East

I styrelsen är jag Vice President med 

bl. a. ansvar för vår Internationella 

träff Juni 2012 och där platsen inte är 

bestämd i skrivande stund.

Skall bli roligt att jobba fram en bra 

träff där jag räknar med hjälp från 

många av Er medlemmar, träffen blir 

7 – 11 juni 2012 och då onsdag 6:e är 

röd dag så för 2 semesterdagar får 

man 5 hojdagar, bara att planera in.

Ha en bra höst och vinter, vi ses väl på 

Mc Mässan i Stockholm sista helgen i 

Januari 2011 där YCC har en egen 

monter som vanligt och efter fest.

HojHäLSningaR
KLaSSE

Ingela och Michael anordnade 

denna träff i deras natursköna 

Blajken helgen före midsommar, vi 

visste väl att det var lite osäkert 

med vädret i norra Sverige vid den 

tiden på året, men vi kom överens 

om att köra då istället för att krocka 

med cruisingen hemmavid. Kanske 

något att överväga nästa år? Med 

tanke på hur vädret blev. 

Vi var ett femtontal personer där 

och tre hjältar som körde hoj, res-

ten tog sina fyrhjuliga plåtburkar 

med tak och vindrutetorkare. Lasse 

Feldt från Härnösand, Kjelle från 

Kalix samt Michael från Holmsund 

körde hoj i det kylande regnet. 

Medan vi andra satt (fegt) varmt 

och skönt i våra bilar på vägen upp 

mot Blajken. 

Väl framme insåg jag att stugan var 

rätt stor. Typ 6 rum och kök bara. 

Så alla fick plats inne förutom sys-

ter med familj som hade husvagnen 

med sig, så de ställde upp vagnen 

och alla var på plats. Tyvärr hade vi 

regnet med oss nästan hela helgen, 

vi var några envetna som fiskade 

med kastspö i Uman. Det gick inge 

vidare, vi bytte drag alltför många 

gånger men inget hände, inget alls. 

Som tur var la Lasse och Micke ut 

nät på fredagskväll, så de fick några 

sikar som saltades och röktes. Vi lät 

alla väl smaka av dessa fiskar på 

tunnbröd smaskens. 

Så hände det, mitt på lördag efter-

middag fick vi till slut se den 

SOLEN, det sprack upp och solen 

sken över Uman i sin fulla prakt. 

Utelekarna tog vid bl.a. yxkastning, 

där Micke gjort en ny tavla att hitta 

av. Det kastades, hivades på många 

sätt och vis, för på nåt konstigt sätt 

blir det alltid lite allvarligare när 

det är tävling? 

Lite ost och kex avnjöts på balkong-

en med tillhörande dryck. Sedan 

startades brasan nere vid stranden 

och någon spelade musik i bilen, 

så det blev dans på stranden i nån 

timme, tills det small till och åsk-

vädret drog in över sjön. Raskt tog 

vi oss in igen, och fortsatte in till 

småtimmarna. 

Söndagsmorgon och det packades 

på hojar och in i bilar. Hej då och 

städning i vanlig ordning innan 

hemfärd.

Vi tackar Ingela & Micke för denna 

trevliga träff och kommer givetvis 

tillbaka igen om ni vill ha oss där 

igen, tror att det redan är någon som 

bokat in sig?

Vid datoRn: EVa nYLund

BLajKEnträffen



32 yamaha custom club sweden 33yamaha custom club sweden

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

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

För er som aldrig träffat eller hört talas 
om mig så kommer här en kort presen-
tation om vem jag är.

Jag heter Erik Kernehed och 
har tidigare varit kontaktman för 
Gävleområdet. Jag gick med i klub-
ben första gången 2001 men jag vart 
inte kvar så länge då jag aldrig fick 
någon kontakt med andra i klubben i 
mitt närområde, Men jag var flitigt ute 
och kollade in YCC:s hemsida och då 
framförallt forumet som jag tyckte var 
kanon. Där fick man tips om allt som 
hade med Wilden att göra som jag köpte 
samma år. Och jag hoppas att vårt nya 
forum än en gång blir lika välfyllt med 
mektips och annat som vi alla kan ha 
nytta av! Så har ni problem med hojen 
eller någon annan fråga, så släng in en 
förfrågan på forumet så får ni garante-
rat svar av någon! 

Jo som sagt Erik Kernehed var nam-
net och jag är 43 år och är sambo med 
Annelie, Jag har en son på 18 år och 2 
bonusbarn 20 och 22. Jag har kört hoj 
sen år 2000 då jag tog mitt körkort. Min 
första hoj var en Kawasaki gpz 900 som 
jag övningskörde med, men insåg snart 
att detta inte var hojen för mig så jag 
köpte mig en spritt ny Wildstar och är 
lika nöjd nu som då.

Sen gick det nått år och jag vart med-
lem i YCC igen och det är helt och hål-
let Rolf ”Wilden i Delsbo” Anderssons 
förtjänst. Jag och Annelie hade stannat 
till i Delsbo och tydligen hade han hört 
att det mullrade utanför så han kom 
ut och hälsade och han presenterade 
sig och undrade om jag var med i YCC, 
jag förklarade hur det låg till och han 
tyckte att jag skulle gå med igen. Sagt 
och gjort så gick jag med igen, det tog 
inte många dagar så ringer Rolf och 
undrar om inte jag kan bli kontaktman 
nere i Gävle och på den vägen är det. 

Första YCC-träffen jag åkte på 
var till sommarträffen i Flottbro 
(Stockholm) och där lärde jag och 

Annelie känna många härliga männis-
kor (Bosse och Lena, Klasse, Åke och 
Ann-Charlotte, Lasse Feldt, Tommy 
”Rondellen” mm).  Sen har det rullat 
på med en del träffar och det har verk-
ligen varit roligt.

Och nu efter många tuffa år så 
har vi äntligen blivit en ganska så 
stor grupp likasinnade här i Gävle/
Sandviken området som åker på träf-
far/körningar tillsammans.

För 2 år sedan på vårträffen i 
Karlborn så hade Rolf planer på att 
hoppa av uppdraget som regionchef, 
men vi lyckade övertala honom att 
stanna kvar och jag erbjöd mig att 
hjälpa till så mycket jag kunde för att 
avlasta honom. Jag vart även involve-
rad i webbgruppen då jag gjort lite med 
hemsidor tidigare. Av olika anledning-
ar så hoppade alla av gruppen och där 
vart jag ensam kvar, Åke ringde mig 
och frågade om jag var intresserad av 
att ta över ansvaret för hemsidan, jag 
sa att jag måste fundera på detta. Sen 
ringde jag Bosse Engström i Region 
East och frågade honom om han var 
intresserad och hjälpa till med hemsi-
dan, det var han och vi ställde lite vill-
kor för att vi skulle ta över ansvaret. 
Vi rensade och flyttade om lite för att 
sidan skulle bli mer lättnavigerad. Där 
är vi nu och vi har fått mycket positiv 
kritik och det tackar vi för!

På årsmötet i Degernäs 2010 så 
avtackade vi iallafall Rolf då han valt 
att kliva av uppdraget som regionchef 
för Region Mitt. Och det var där jag 
tog vid. Det blir inte lätt att axla man-
teln efter Rolf men jag skall göra mitt 
bästa för att fortsätta få regionen att 
växa till antalet medlemmar, Och med 
kontaktmännen/kvinnorna i regionen 
skall vi nog lyckas med detta. För det 
är ju ändå ni och alla medlemmar som 
gör klubben till vad den är idag!

HäLSningaR

ERiK KERnEHEd

Hej på er alla där ute i höst/vinterrusket.

jaHa, så Var deT då dags. den 4 
sepTember kl. 09.00 gick sTarT-
skoTTeT för sisTa planerade 
Träffen i norr.

Lite vemodigt att veta att det nu drog 
emot höst och vinterdvala för de fina ste-
elhorses we ride.

Men ändå en känsla glädje, för vi hade en 
helg tillsammans med kamraterna i klub-
ben framför oss.

Resterande hojsäsong blir spontana kör-
ningar när vädret tillåter.

Avfärden gick från Kajen i Umeå. Samlade 
där var: Åke och Ann-Charlotte Rondellen, 
Lasse Holm, Ollie, Totte, Tobbe, Göran, 
Kenneth, Reidar, Leif, Helen, Micke och 
jag undertecknad Ingela.

Starten gick och efter ett par kortare 
stopp i Botsmark och Burträsk där vi 
värmde oss lite, det var ganska kyligt 
denna morgon, gick färden vidare mot den 
hemliga delen av denna helgfärd.

Ifjol var ju hela resan med hemligt mål, 
denna gång var det ”bara” lunchplatsen 
som förblev ett mysterium..

Vi anlände till Byske och hamnade till-
slut på Byske Herrgård där ytterligare 
en överraskning väntade. Wilden med fru 
Anita och Lukas stod och väntade på oss 
när vi dundrade in på parkeringen. Så 
kul!!

Håkan och Marie anlände med bil och 
Kjelle från Norr (Kalix) slöt också upp 
till Lunchen.

Vi blev serverade en mycket god kött-
gryta och ett salladsbord som var alldeles 
utmärkt.

Under lunchen så lottades dubbelrums 
stugan ut bland oss ”par” Den vanns av 
Leif och Helen som var mycket nöjda över 
vinsten.

Därefter fortsatte färden mot 
Jävrebodarna som ligger bara några mil 
söder om Piteå. Vi anlände till Jävre vid 
14-tiden och installerade oss i stugorna 

som ligger utslängda på bergknallarna. 
Mycket mysigt ställe!

Vi samlades till ett möte på storstu-
gans altan där vi blev indelade i små 
lag som skulle kämpa om äran att vinna 
Rondellens mycket trixiga tipsrunda.

Kjelle tog sina fiskespön och gick ut 
på bryggan för att fånga FISKEN den 
STORA. Men hur han än kämpade på så 
var fiskarna mycket svåra denna dag.

Middagen som senare serverades i stora 
matsalen som även rymmer ett helt otro-
ligt museum med många tusen bruksfö-
remål, bestod även i år av en souvas av 
renkött och lax med grönsaker och olika 
såser. ”Jättegott” som MatTina skulle ha 
sagt!

Vid middagen såldes även två lottringar. 
Vi hade ett mycket fint prisbord bestående 
av ett pengapris på 1000 kr

en komplett bitssats skänkt av Nordsystem 
Umeå ett presentkort på färg/bil/lack 
produkter skänkt av Färg&Tapet Umeå

Handskar tankskydd och glasögon skänk-
ta av BILTEMA Umeå.

Men trots att vi (jag och Micke) köpte lot-
ter för flera hundra kronor vann vi ingen-
ting av alla priser!

Dom gick istället till Lasse Holm Leif Åke 
Rondellen m.fl. Grattis till er!

Kvällen fortsatte med lägereldsumgänge, 
nåja lägerelden från förra året kunde vi 
inte återuppleva, då slog lågorna upp ca 
3 meter.

Detta år hade campingvärden låst in 
veden som man dessutom var tvungen att 
köpa under expeditionstid så om vi åter-
kommer nästa år så måste vi komma ihåg 
att beställa en vedsäck eller fyra.

Natten blev en intressant historia för sig. 
När jag äntligen kom mig för att klättra 
up för berget ”hem” till våran stuga hade 
alla redan lagt sig, jag smög mig ner i 
sängen så tyst jag bara kunde när Micke 
viskar

-Hör du barkborrarna i timmerväggarna?

Och om jag hörde, Oj Oj Det knaprade 
och knastrade precis ovanför huvudet 
det kändes som det skulle bli svårt att 
sova bara av att höra dom, MEN... det blev 
att höra annat med ZZZZZ-ningar hördes 
en hel del och när jag nästan somnat hör 
jag ett fruktansvärt brak från botten 
våningen där Åke och Anne-Charlotte 
sov.  Jag flög upp ur sängen och rasade 
ut för trappen där jag ser Åke liggandes 
på alla fyra på golvet. Han jämrade sig 
ganska ordentligt. Han försökte smyga 
sig ut på dass, (sov i överslaf) halkade på 
stolen nedanför sängen och slog revbenen 
i bordskanten! Dessvärre visade det sig 
att han knäckt revbenen! AJ AJ AJ

Morgonen kom tillslut utan fler olyckor. 
Då fick vi en frukost serverad i recep-
tionen 

Och så hände det tillslut, Kjelle hade 
minsann inte gett upp hoppet om att visa 
en mycket misstroende kanslist att fisken 
vi fiskade häruppe inte var neontetra när 
vi kallade den regnbåge! Den skänkte han 
till Wilden och Anita som glada skulle äta 
lax hela hemresan till Delsbo.

Hemfärden närmade sig och våra bilburna 
gäster lämnade oss och Kjelle startade sin 
resa norrut. Vi övriga styrde kosan mot 
Westerlunds café i Bygdsiljum. Där intog 
vi lunchen tillsammans med tre stora 
påfåglar och en tjusig tupp som gjorde oss 
sällskap ute på gräsmattan.

Därefter var det Umeå som hägrade och 
hemfärden gick bara fint. Härliga hojvä-
gar i vackert solsken.

Ytterligare en mycket trevlig helg tillsam-
mans med våra vänner!

Tack och vi ses snart igen.

Nästa evenemang vi har planerat för 
klubbens räkning blir adventsträffen. Väl 
mött go vänner.

mVH

noRRSKatan/ ingELa/ YCC noRR

HÖSTTRÄFFEN 
JÄVREBODARNAS FISKECAMP 2010

Jag Rolf Andersson ”Wilden i Delsbo” vill 
återigen framföra mitt stora tack till YCC:s 
styrelse och alla YCC:s medlemmar i Region 
Mitt.

 För de otroligt fina presenter och avtackandet 
jag fick under årsmötet i Degernäs.

 När jag avgick som Regionchef för YCC 
Region Mitt efter 8 år vid tjänsten.

Jag tackar också Blondie & Rondellen för 
förtroendet jag fick när jag blev tillsatt som 
Regionchef för YCC Region Mitt vid årsmötet 
i Degernäs 2002. 

Det har varit en otroligt händelserik period i 

Ett stort tack till alla som deltog på ycc Åresmöte i Degernäs 2010.
mitt liv. Tänk vad många härliga hoj älskande 
män och kvinnor jag har lärt känna under 
resans gång.

Och tänk så många otroligt fina vänner jag fått 
över hela vårt avlånga land, från Trelleborg i 
söder till Kalix i norr tusen tack till er alla, 
ingen nämnd och ingen glömd.

Jag kommer att fortsätt som Kontaktman i 
tårtbiten Hälsingland inom Region Mitt.

 Man blir inte av med en utvandrad Smålänning 
i första taget, jag kommer att hjälpa Erik så 
länge jag orkar och så länge han vill ha mig 
kvar som Kontaktman i Regionen.

Jag vill också passa på att lyckönska vår 
nye Regionchef i YCC Region Mitt Erik 
Kernehed.

Och önskar han all lycka på färden med att 
utveckla regionen ytterligare framöver.

Med hjälp av alla jätteduktiga kontaktperso-
ner som han har till sitt förfogande över hela 
Region Mitt. Åter igen tusen tack till er alla ! 

Jag vill också passa på att önska alla en God 
Jul & Gott Nytt år.

Ha dE gott Vi SYnS & HöRS.
RoLF andERSSon
”WiLdEn i dELSbo”
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Region NORR
Regionchef: Tommie ”Rondellen” Nylund, 090-400 69, 0705-88 95 46
rondellen.ycc@spray.se

Kontaktpersoner i region 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: 070-594 71 99 
E-post: 166johansson@telia.com 

Sandfors:
Håkan Holmgren
Tele: 0910-910 30 
E-post: hakan.holmgren@mbox301.swipnet.se

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

Jonte sitter vid frukostbordet och läser 
Hallandsposten när hans fru går fram till 
honom och dänger en kastrull i huvudet på 
honom.

- Aj aj, varför gjorde du så där? frågar Jonte 
och gnider sin ömma skalle med handen.

- Jag hittade en lapp i din ficka igår med 
namnet Jennifer på, svarar frugan.

- Men kära vän, jag var ju på travet igår och 
hästen jag satsade på i tredje loppet var 
Jennifer.

Hans hustru tror på förklaringen och ber 
skamset honom om ursäkt.

Ett par veckor senare när han som vanligt 
sitter och läser sin morgontidning vid fru-
kostbordet går hans fru fram till honom och 
ger honom ett våldsamt slag med stekpan-
nan i huvudet.

När han kvicknar till efter några minuter 
säger han med en svag stämma:

- Varför i hela fridens namn slår du mig på 
det där viset?

Hustrun stirrar på honom med en blick som 
kunde döda:

- Hästjäveln ringde igår!!!

Ellen och hennes man Bob gick i terapi 
efter 25 års äktenskap. 
– Vad var problemet? Och Ellen började 
passionerat, snörvlande, smärtsamt 
att dra fram alla problem, som de haft 
under deras 25-åriga äktenskap. 
Om och om igen - hela visan: förnekan-
de, brist på ömhet, tomhet, ensamhet, 
oälskad och oönskad - en oändlig lista 
på oemotsedda behov, som hon saknat 
under äktenskapet! 
Slutligen - efter oändliga upprepningar - 
avbröt terapeuten, gick runt skrivbordet 
och bad Ellen att stå upp. Kramade 
henne, knäppte upp blusen och bh:n - 
masserade brösten samtidigt som han 
kysste henne... framför hennes man, 
som bara höjde på ögonbrynen? 
Ellen tystnade, knäppte blusen och satte 
sig tyst ned - märkbart generad. 
Terapeuten vände sig till Bob och sa: 
– Detta är vad din fru behöver - 3 gånger 
i veckan! 
– Klarar du det? 
Bob tänkte efter - och svarade: 
– Jag kan släppa av henne här månda-
gar och onsdagar, men fredagar spelar 
jag golf...

Hänt i region Norr 2010

Mars 5-7 Skoterträffen i Ramsele,16 deltagare.
Mars 27-28 Hamburgeri mc dagarna Two Wheels Umeå.
April 17-18 Hamburgeri Yamaha Center Luleå. 
Maj 13-16 Vårträffen i Karlborn, med regionsmöte, ca 20 deltagare från Norr.
Maj 27 Kortege körning för barncancer fonden, Handelsboden Umeå.
Maj 29 Klubbdag Handelsboden Umeå.
Juni Internationella i Holland, vi var tre deltagare från Norr. 
Juni 18-20 Blaikträffen utanför Storuman 17 deltagare.
Juli 16-18 Flakasand Rock och Bluesfestivalen 20 deltagare.
Juli 30-1 aug Deltaträffen, 22 deltagare från Norr.
Augusti 2-3 Rekognosering Höga Kusten, för årsmötet 2011.
Augusti 20-22 Årsmötet i Degerfors, vi var 17 st. från Norr 
September 4-5 Höstträffen i Jävrebodarna, 19 deltagare.
Oktober 3 Årets sista sväng? Grillning hos Kenneth i Flärke 14 st.
November 27 Adventsträffen.

Förutom detta har vi varit med på en hel del kvällsaktiviteter tillsammans 
med andra klubbar.

En del av vad som händer 2011.

Det ser ut att hända en hel del nästa år. Bland annat så får vi ett Yamaha 
center i Umeå som vi hoppas att vi ska kunna ha ett givande samarbete med, 
förutsättningarna ser bra ut i dagsläget. Vi har positiva vibbar för ägaren sen 
tidigare, då i samband med skoterträffar.

Det riktigt stora för oss i Norr blir årsmötet i Norrfällsviken på Höga Kusten, 
det finns fantastiska förutsättningar för att det skall bli riktigt bra. Vi har 
redan kommit en bra bit på väg i tankar och planering, en hel del jobb förstås 
men vi är ju många som hjälps åt så det blir bara kul.

Det närmast förestående är Skoterträffen som går av stapeln vecka nio. Det 
lutar åt att vi håller till på samma ställe som i år. I övrigt så kommer info om 
vad som händer, så fort vi har något att informera om på hemsidan och via 
mail och telefon.

”RondELLEn”

 Regionchefen har ordet

näsTa år Har Vi förmånen aV 
aTT anordna årsmöTeT på Höga 
kusTen. 

närmare besTämT på norrfälls-
Vikens HoTell & konferens.

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

Jag kan exempelvis föreslå en dags-
tripp till Thailändska paviljongen och 
Döda fallet i Ragunda kommun, ni kan 
ta vägen som följer Ångermanälven upp 
till Klockestrand där kan ni stanna till 
vid blå huset Customcenter, han är 
en av få i Sverige som säljer Vaqueros 
skinnkläder som i mitt tycke är dom 
snyggaste som finns. 

Gillar ni växter och arkitektur i 
fantastiska former bör ni besöka villa 
Fraxinus, kom ihåg att ta kontanter 
med er dom tar inte kort. 

Är ni för, att nästan göra en bergs-
bestigning så tar ni er till foten av 

Skuleberget och tar er upp till rövar-
grottan, eller varför inte ta båten ut till 
Ulvön, Bottenhavets pärla, om det har 
med tillverkningen av surströmming 
att göra förtäljer inte historien, men 
värt ett besök är det i alla fall. 

Detta var bara ett axplock av allt 
som finns att uppleva på Höga Kusten 
med omnejd. 

Träffen kommer som sagt att vara på 
Norrfällsviken Hotell & Konferens, vi 
var runt och kollade in priser och lägen 
som skulle passa oss, vi bestämde oss 
för detta charmanta ställe, inte minst 
för det bemötande vi fick från Börje 
och Christian, ingenting var omöjligt, 
och dessutom till vettiga priser. 

Om ni skulle ha hunnit fram till 
onsdag så anordnas en surströmmings-
kväll till priset av 100:- om intresse 
finns, (till den måste ni göra en separat 
anmälan.) 

Senast en vecka innan, till Börje 
070-2335826

Här kommer priserna på dom olika 
boendeformerna.

Golvlogi i konferenslokalen 75:- eget 
liggunderlag. 

VÄRLDsaRVEt hÖGa KustEn
Årsmöte 2011 17-19 augusti.

Boende på vandrarhemmet per dygn 
med eget linne 150:- per pers. 

Tält 150:- per dygn.

Villaboende 325:- per pers. och 
dygn. 

Hotell 400:- per pers och dygn.

Boka boendet så fort ni kan, då har 
ni givetvis större chans att välja och 
vraka.

Ring, Christian 0613-212 55 eller 
070-541 17 75.  Börje 070-23 358 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.

Jag skriver detta för att ni i god tid 
ska kunna planera för en vistelse som 
jag är övertygad om att ni kommer att 
minnas som något utöver det vanliga. 
Vi kommer att göra allt som står i vår 
makt för att det ska bli så. Den for-
mella inbjudan kommer i vårnumret av 
tidningen och givetvis på hemsidan.

VäLKomna ”RondELLEn” 

mEd Stab.



yamaha custom club sweden yamaha custom club sweden 3736

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 regionstillhö-
righet, t.ex. WEST. Detta är en beställ-
ningsvara.
Pris med region: 150:-/st

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

Vimpel 
25 x 35 cm    Pris: 75:-/st

Detta är ett
högermärke

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

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

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

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

Keps  
Egen design, svart med röda de-
taljer. 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 innehåller 
de artiklar som är ordinarie och den understa de artiklar som skall utgå ur sortimen-
tet och som har reapriser. Storlekar som efterhand tar slut kommer inte att finnas 
därefter.
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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-XXL, vit XS-XL    60:-

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

  4 Linne, dam, svart och vit, S-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-XXXL    200:-

med regionstillhörighet, skriv regio-
nen med versaler i storleksrutan

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 
Sweden på vänster ärm.
100% bomull. 
Storlek: S - L.
Svart.
Pris: 100:-/st

Fleecejacka 
med avtagbara ärmar. Vindstop-
pande material med fleece på 
insidan och med texten Yamaha 
Custom Club broderat på framsi-
dan.
Storlek: S - XXXL.     Pris: 200:-/st

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

Damlinne  
gjord av elastisk fin-ribbad jersey
Vit eller svart
Storlek: S - 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 blixt-
lås i halsen, kortärmad, 
svart med röda insydda 
linjer. Liten broderad 
klubblogga på vänster 
ärm. Finns i dam-mo-
dell (dammodellen är 
figursydd).
Storlekar: dam 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.  


