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info...
Styrelsen

Kontakter

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

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

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

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

Deadline inlämning 
till nästa tidning:	 15	mars	2012

Utgivning:	 April	2012

Annonspriser:	 1/1	sida	3.000:-		1/2	sida	2.000:-	
	 1/4-sida	1.000:-	

Upplaga:	 ca	1.500	ex.

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

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

Sekreterare:  VAKANT

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

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

	 Reino	Persson
	 Mobil:	0706-57	16	60
	 junaren@msn.com

	 Christer	Holst
	 Mobil:	0707-44	23	30
	 midnight.star.rider@comhem.se

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

	 Annelie	Ovik
	 Mobil:	0761-64	09	16
	 annelie.ovik@sv.se

Valberedning: Tomas	Holmberg	(Sammankallande)
	 tomas.holmberg@yccsweden.se

	 Rolf	”Wilden”	Andersson
	 Ingela	Tanneskog

Revisor: Tomas	Welander
	 Micke	Bäcklund

	 Suppleant
	 Mats	Andersson

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

Regionschefer

Omslagsbild Foto: Bild från Internationella i Jels. Danmark.

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

Ljuset i tunneln
Skåne/Blekinge:	 Robert	Hansson
	 Tel:	040-15	67	87.	Mobil:	0705-62	30	20
	 robert.hansson@yccsweden.se

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

Småland:	 VAKANT,	mer	info	kommer	på	
	 www.yccsweden.se

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

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

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

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

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

Inför	 årsmötet	 i	Norrfällsviken	bad	Åke	att	 få	 lämna	posten	
som	president	och	efter	en	sluten	omröstning	fick	jag	förtroendet	
som	president	de	närmaste	2	åren.

Min	 bakgrund	 som	hojåkare	 startade	 efter	moppen	med	en	
Yamaha	125	cc,	efter	något	år	med	bil	blev	hojsuget	för	stort	så	
jag	köpte	en	BMW	R	69S	för	semesterpengarna,	byttes	året	efter	
till	 en	 MotoGuzzi	 750	 Sport	 som	 fick	 vissa	 modifikationer	 och	
hemmabyggt	2-1	system,	vilket	härligt	ljud.	Längre	resor	hägrade	
så	jag	hittade	en	Yamaha	XS	1100	-78	som	var	en	härlig	hoj	och	
som	tog	mig	till	bl.	a	Paris	mm,	men	byttes	mot	gräsklippare	&	
snöskyffel	2001	

Gick	 och	 sneglade	 efter	 hoj	 igen	 och	 2002	 kunde	 jag	 inte	
stå	 emot	 en	 XVS	 1100	 och	 blev	 uppraggad	 av	 Marschall	 på	
Yamahadagarna	och	blev	medlem.	Nästkommande	vinter	hittade	
jag	min	nuvarande	Wilde	i	Västerås,	silver	lackad.

2004/05	 ingick	 jag	 i	 en	 arbetsgrupp	 och	 vid	 årsmötet	 2005	
blev	 jag	vald	 till	Regionchef	 för	East.	Efter	5	år	 fick	 jag	 frågan	
om	att	gå	med	i	styrelsen	som	Vice	President	samt	Internationell	
kontaktman,	något	som	lockade	mig	så	jag	sa	ja	och	blev	invald	
i	styrelsen	2010.

Under	 mina	 år	 som	 regionchef	 har	 jag	 drivit	 många	 frågor	
och	vissa	har	gått	genom	som	t	ex	50	kronan	som	är	en	åter-
betalning	till	regionerna	av	medlemsavgiften,	Webb-butiken	med	
klubbkläder.

Jag	har	ansvarat	för	YCC-campen	på	Mc	dagarna	i	Västervik	i	
8	år	samt	arrangerat	sommar	&	årsmöte	träffar,	i	stort	sett	bara	
lagt	mig	i	verksamheten.

Jag	 har	 haft	 ett	 möte	 med	 Yamaha	 Scandinavia	 om	 kom-
mande	MC-mässa	i	Göteborg	i	januari	och	hade	hoppats	på	några	
nyheter	inom	custom	hojarna.	Tyvärr	inga	nya	modeller	från	USA.	
Avgas	och	buller	kraven	har	skärpts	 i	Europa	och	att	modifiera	
om	dessa	till	Europakraven	anses	för	dyrt.

Det	är	också	bara	vi	i	Norden	som	köper	stora	Customhojar,	
många	 länder	har	 lagt	en	 lyxskatt	på	större	motorcyklar	så	där	
säljs	 mest	 600	 cc	 hojar	 eller	 scooters	 som	 pendlarhojar.	 2012	
kommer	därför	Yamaha	endast	kunna	erbjuda	950,	kvarvarande	
1300	samt	den	helsvarta	1900:an,	V-Max	blir	kvar	samt	JFR.

Skriver	 detta	 på	 tåget	 till	 Växjö	 där	 vi	 skall	 ha	 styrelse	 &	
hövdingamöte	vilket	känns	mycket	bra	då	vi	har	så	många	enga-
gerande	personer	som	jobbar	ideellt	för	YCC.

Visst	 gick	 denna	 hoj	 säsong	 alldeles	 för	 fort	men	 vi	 blickar	
fram	 emot	 en	 händelserik	 säsong	 2012.	 Håll	 koll	 på	 hemsidan	
samt	 under	 Er	 region	 för	mer	 info,	 en	 träffkalender	 kommer	 i	
vårtidningen.		På	hemsidan	finns	en	ny	rubrik	”Information	från	
styrelsen”	där	avsikten	är	ett	nyhetsbrev	i	månaden.

På	 årsmötet	 godkändes	 styrelsens	 förslag	 att	 göra	 en	
medlemssatsning	 2012,	 som	 bl.a.	 innebär	 GRATIS	 inträde	 till	
Internationella	träffen	på	Öland	6	–	9	juni,	övriga	besökare	beta-
lar	200	kr,	mer	info	i	tidningen	och	på	hemsidan.	

BAKgRUND: 

YCC	Sweden	är	moderklubb	 inom	YCC-värden	och	nu	när	vi	
är	värdar	 för	denna	 träff	vill	 vi	ge	alla	YCC;are	en	 inbjudan	att	
få	 träffa	 alla	 härliga	 bikers	 från	 övriga	 YCC	 länder.	 Vi	 har	 valt	

Lundegårds	 Camping	 för	 dom	har	 140	 st	 4	 bädds	 stugor,	 bok-
ningen	är	öppnad	och	sker	till	rally2012@yccsweden.se

Priser	och	mer	info	längre	in	i	tidningen.	Jag	har	själv	varit	på	
6	Internationella	träffar	och	det	blir	många	skratt	och	fina	minnen	
samt	nya	vänner	uti	Europa.		

Vi	hoppas	att	Ni	tar	detta	tillfälle	och	får	5	biker	dagar	vid	2	
dagars	ledighet,	

Öland	bjuder	på	fina	vägar	i	skiftande	natur.

Har	nu	avslutat	mötet	 i	Växjö	med	många	bra	beslut,	vi	har	
en	bra	och	samspelt	grupp	som	vill	föra	klubben	åt	samma	håll,	
många	 hojaktiviteter	 och	 god	 sammanhållning.	 Vi	 har	 en	 bra	
ekonomi.	

Vi	skall	skapa	ett	fotoalbum	med	bilder	från	klubbens	början	
1997	 samt	 skanna	 in	 tidningsartiklar	 mm,	 en	 historiebok	 på	
hemsidan.	Regionerna	fick	i	uppdrag	att	skapa	fler	distrikt	inom	
regionen	 samt	 söka	 fler	 kontaktombud	 för	 att	 försöka	 nå	 fler	
medlemmar	med	aktiviteter.

Hur	då?	säger	Ni,	Jo	man	tar	en	karta	samt	medlemsmatrikeln	
och	 markerar	 var	 Ni	 bor,	 finns	 minst	 10	 medlemmar	 inom	 ett	
geografisk	bra	område	söker	man	någon	som	kan	tänka	sig	att	
vara	 kontaktombud.	 Arbetsbeskriving	 för	 kontaktombud	 finns	
hos	Er	regionchef				

Vi	tog	även	beslut	att	skapa	en	YCC	grupp	på	Facebook	som	
är	 ett	 nytt	 modernt	 informations	media	 för	 oss,	 inte	medlems	
låst.	 Alla	 YCC-	 aktiviteter	 SKALL	 ligga	 på	 vår	 hemsida	men	 att	
ett	 tips	 att	 besöka	 hemsidan	 för	mer	 info	 läggs	 på	 Facebook.	
Det	finns	inget	krav	att	registrera	sig	på	Facebook	för	att	få	YCC	
information!

Intresseanmälan	till	Colombia	resan	2012	fick	22	anmälningar.

Med	dessa	rader	önskar	jag	Er	alla	en	God	Jul	samt	Gott	Nytt	
Hojår

HOJHäLSNINgAR KLASSE STIgFINNARE.
PRESIDENT YCC SWEDEN

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

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

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

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

Hej och tack.
Jag	 vill	 bara	 tacka	 alla	 som	 har	 ställt	

upp	för	mig	och	klubben	under	min	tid	som	
President.

Visst	har	det	väl	varit	som	en	berg	och	
dalbana	emellanåt,	men	det	är	väl	som	livet	
i	stort	eller	hur	?

Vid	 stora	 förändringar	 fodras	 det	 att	

man	ibland	måste	ta	beslut	som	inte	är	så	
populära.	Men	med	facit	i	hand	så	tror	jag,	
att	man	har	gjort	mer	nytta	än	skada.

När	 man	 sedan	 inte	 känner	 att	 man	
har	 det	 rätta	 drivkraften	 att	 föra	 klubben	
vidare,	 då	 är	 det	 enda	 rätta,	 att	 kliva	 åt	
sidan	 och	 låta	 någon	 med	 mera	 ork	 och	
engagemang	ta	vid.

Jag	 önskar	 alla	 i	 styrelsen	 och	 reg-

chefer,	 lycka	 till	med	 att	 föra	 YCC	 skutan	
framåt.	

Och	ni	 kommer	 inte	 att	 bli	 fri	mig,	 jag	
kommer	att	dyka	upp	på	så	många	träffar	
som	jag	bara	kan.	

Mvh
Åke FängströM
eX President YCC
Ps nuMera stolt kontaktMan i norr
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Karlstad 
Gjuterigatan 28 
054-24 06 65

Gävle 
Södra Kungsg. 59 
026-660 660

Göteborg (Mölndal) 
Ågatan 38 
031-67 47 80

Linköping 
Vigfastgatan 6 
013-329 29 60

Malmö (Fosie) 
Hornyxegatan 4 
040-21 38 90

Stockholm 
Västberga Allé 1 
08-645 50 68

Välkommen till våra butiker! Öppettider hittar du på hemsidan.

BASIC DRY  
399 kr

DREAMER  1495 kr

MC-KÄTTING  
495 kr

HÄNGLÅS 
  395 kr

HOJLÅSET 
  395 kr

 

Gilla  
Handelsboden!

KApELL  från 548 kr
CROSSOVER pANT 

CAMO  1895 kr

INDIAN  
2295 kr

STORM  
1895 kr

RAIN  
1395 kr

ENTRY  
1495 kr 

ENTRY pANTS  
1195 kr

ALIAS  
4995 kr

ALIAS pANT  
3495 kr

INTER  1395 kr
DRY BAG  249 kr

CRuSADER  1595 kr
Specialdesignad – lätt att ta 
på och av. En stövel för alla, 
men speciellt för dig med 
bred vad och/eller hög vrist.

Draggin – äkta 
kevlarjeans.

Vi har hela 
sortimentet.

TÄLT, 4BIKERS MINI  
(TVÅ pERS.)  1295 kr

Succétältet 4BIKERS
Snabbrest, vattentätt och med 
fantastisk kvalitét. Tre olika storlekar, 
originalet samt Mini och Maxi.  

pHANTOM NEON  
2495 kr

HÄNGSLEN  199 kr

RYGGSKYDD 
SAfE  695 kr

TROpHY  
DAM & HERR  2295 kr

BEETLE  1295 kr

BÄLTE 
ExCLuSIVE  

199 kr 

LuMA  
1895 kr

DAKOTA  1795 kr
Finns i beige  

och mattsvart.

Läcker visibility-jacka i dam- och herrmodell. Neondetaljer 
och svarta reflexer. Justerbar i midja, ärmar och bröst. 

RAMMER
699 kr

Karlstad •  gävle •  göteborg •   linKöping  •  MalMö  •  stocKholM 
postorder:  beställ via nätbutiKen www.handelsboden.coM, via 
e-post order@handelsboden.coM eller via  telefon    054 -24  06  65 

6 BUTIKER  
I SVERIGE 

SAMMA KVALITET
– LÄGRE PRIS WWW.HANDELSBODEN.COM

YCC:S	PRESIDENT
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En	lördag	i	augusti	fick	jag	en	fråga	
om	 jag	 vill	 köra	 en	 runda	 med	 gran-
nens	mamma,	då	man	är	en	vänlig	själ	
så	sa	 jag	självklart	 ja	på	 frågan.	 	Det	
bestämdes	 att	 jag	 dagen	 efter	 skulle	
köra	damen	ifråga	från	Hässleholm	till	
bostaden	 i	 Höör.	 	 Efter	 lite	 provning	
och	mannekängande	så	konstaterades	
att	Anitas	mc-kläder	passade.

Söndag	 em.	 var	 det	 dags	 att	 kliva	
ombord	på	hojen	 för	 färd	 till	Höör	på	
de	 skånska	 småvägarna.	 Efter	 ett	 tag	
när	 damen	 satt	 sej	 riktigt	 tillrätta	 så	
märkets	 det	 att	 hon	 hade	 åkt	mycket	
hoj	 i	 sina	 dar.	 Efter	 en	 dryg	 timmes	
körning	 var	 vi	 framme	 i	Höör	och	det	
leendet	som	hon	hade	när	vi	kom	fram	
sa	allt,	hon	hade	fått	åka	mc	igen	efter	
drygt	60	år.

	Här	följer	hennes	egen	berättelse:

YCC Tidningen 
på resan
Under	sommaren	arrangerades	för	för-

sta	gången	tävlingen	att	fota	sig	med	YCC	
tidningen.	Det	var	många	som	anammade	
utmaningen	 och	 skickade	 in	 bilder,	 15	
av	 dessa	 kvalificerade	 sig	 till	 omröst-
ningen	 som	 hölls	 under	 Hövdingamötet.		
Vinnare	 är	 Laila	 Henriksen	 från	 Skutskär	
med	bilden	 från	Geiranger	 i	Norge.	 Först	
priset	består	av	att	bilden	publicerad	här	
plus	en	värdecheck	på	200	kronor	som	kan	
användas	i	YCC	webbutik.	

Tävlingen	fortsätter	och	pågår	nu	fram	
till	 nästa	Hövdingamöte	 i	 februari.	 Skicka	
ditt	 bidrag	 till	 bosse.engstrom@yccswe-
den.se

Att åka mc igen efter 60 år
Jag har åkt motorcykel 
med Per.

Jag	blev	påklädd	byxor,	 ryggskydd,	
jacka,	 kraghandskar	 och	 störthjälm	
med	visir.

Inga	 passande	 kängor	 fanns	 för	
utlåning,	men	 det	 gick	 bra	med	mina	
egna	 fast	 att	 dom	 inte	 har	 ordentlig	
klack.	 Det	 blev	 till	 att	 trycka	 allt	 jag	
kunde	på	”pinnarna”

Förra	 gången	 jag	 var	 spätta	 var	
1949.	Föraren,	min	blivande	man	hade	
en	Rex	med	Japp	motor.	Han	var	klädd	
i	 grå	 overall	 skinnhjälm	 lösa	 glasögon	

utanpå	och	kraghandskar.	Hur	jag	själv	
var	 klädd	 har	 jag	 förträngt.	 (Mor	 vill	
inte	 beskriva,	 se	 gamla	 bilden	 från	
1949.	Dotters	anm.)

Min	förare	denna	gång,	Per	hade	full	
utrustning	uppifrån	störthjälmen	ner	till	
kängorna.	 Det	 enda	 som	 var	 lika	 var	
kraghandskarna	 och	 den	 stora	 trygga	
ryggen.

Allt	 gick	 väl	 från	 Hässleholm	 till	
Höör.

Per	–	att	du	ville	och vågade.		

Tackar	 för	upplevelsen	gör	Spättan	
Ingrid	82	år	och	6	månader.

Per ”BuChMan” nilsson

YCC 

Office 

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

Award: 
Show, Live band,  

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

More information to come on 
www.yccsweden.se  

For a location glimpse 
www.lundegard.se 

Available: 
560 beds  

(in 4bed cabins) 
Only booking thru  

YCC Sweden 
   

Medlemmar har möjlighet att köpa 
en GPS-tracker för MC och ATV för 
3.595 kr. (normalt 3995 kr).

Med en MiniFinder har du alltid koll 
på var din MC är och du får larm

till din mobil om den flyttas (geofen-
celarm) eller om någon stör den

(vibrationslarm)! Ring den och få 
positionen till mobilen på karta. Inga

abonnemangskostnader! Allt ingår, 
även SIM-kort. Du kan även få

självriskreducering ifrån ditt försäk-
ringsbolag!

Mer info om MiniFinder på: www.
redknows.se

Beställ din MiniFinder här och hämta 
hos närmaste Duellsåterförsäljare*!

Priset gäller fram till 1 januari 2012.

* kan även skickas per post mot 
fraktkostnad 

Erbjudande för medlemmar i YCC!
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Vad	skrevs	det	om	i	YCC	tidningen	för	
10	år	sen

	Hur	är	det	med	minnet	för	Er	som	har	
varit	medlemmar	mer	än	10	år?

Jag	 själv	 kom	med	 våren	 2002	 så	 jag	
fick	låna	några	tidningar	från	2000	&	2001	
som	jag	nu	läst	och	här	kommer	en	sam-
manfattning	samt	några	bilder.

Jag	 kan	 ganska	 snart	 konstatera	 hur	
dagens	mc	 körningar	 och	 träffar	 skapats	
för	min	tid	i	klubben	då	tidningarna	är	fulla	
av	foton	på	biker	med	kaffe	kopp	eller	pils-
ner	i	handen,	man	åt	också	ganska	bra	då	
det	är	många	bilder	av	sittande	med	knivar	
&	gafflar	i	högsta	hugg,	sen	blev	nog	foto-
graferna	både	hungriga	&	törstiga.

Men	det	fanns	även	orosmoln,	en	egen-
domlig	 företeelse	 som	 uppstod	 på	 varje	
träff	där	folk	ställde	sig	i	kö	på	dansgolvet	
och	 började	 gå	 i	 rad	 åt	 olika	 håll	=	 Line	
Dance

Tur	 var	 att	 det	 fanns	 några	 som	 höll	
kvar	 vid	 den	 mer	 sedvanliga	 formen	 av	
rörelsemönster	som	även	finns	på	bild.

Tidningen	återspeglar	mest	aktiviteter	i	
södra	Sverige	samt	Danmark.

Det	 var	 3	 riksträffar	 per	 år	 varav	
Swedish	 Bikemeet	 på	 High	 Chaparral	 var	
återkommande.	 1999	 var	 årsmötet	 på	
Gotland,	2000	Gålö	Stockholm	och	2001	i	
Umeå.	Genomgående	var	att	man	hade	ett	
lotteri	där	första	priset	var	en	Wild	Star.

Det	 fanns	 bilder	 och	 reportage	 om	
ombyggda	Viragos	 i	olika	storlekar,	något	
jag	saknar	i	nuvarande	tidning.

Man	 fastställde	 vårt	 ryggmärke	 men	
”sneglade”	 även	 på	 ett	 Japan	 inspirerat	
märke	 där	 förslaget	 var	 en	 Ninja	 som	
skyddar	vårt	klubbemblem.

På	tal	om	bilder	så	förekommer	det	ofta	
en	 ca	 150	 cm	 lång	 skåning	 i	 skinnkeps	
som	deltar	flitigt	på	alla	träffar.	Du	var	en	
partymaskin	redan	då	Kirre!

klasse stigFinnare

YCC i backspegeln

www.svedea.se

0771-160 195

Oavsett om du äger en entusiastbil eller en hoj så har vi försäkringen för 
dig. Skulle du drabbas av en skada kan du alltid lita på att skaderegleringen 
sköts både snabbt och reko. Kanske är det därför som vi är det bolag som 
växer snabbast!

En bättre försäkring 
för din ögonsten. 
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Frugan,	 jag	 och	 kompisen	 satt	 och	
begrundade	 de	 senaste	 dagarna	 som	 vi	
spenderat	 i	 Danmark,	 närmare	 bestämt	
Åbenrå.	 Det	 var	 tisdag	 kväll,	 soligt,	 och	
sista	kvällen	med	gänget.	Barnbarnet	sus-
sade	 inne	 i	 den	 hyrda	 campingstugan.	
Onsdagen	skulle	vi	tillbringa	med	att	köra	
genom	 och	 runt	 i	 Danmark,	 med	 mål	
Halland	 och	 Varberg	 under	 kvällen.	 Vad	
ska	vi	hitta	på	under	de	sista	dagarna	av	
semestern	då,	torsdag	till	söndag,	undrade	
jag	 och	 frugan?	 Kompisen	 skulle	 jobba,	
men	 henne	 hade	 vi	 inte	 mycket	 sympati	
för.

”Jag	ska	köra	cykel”	sa	jag.	”Kanske	en	
sväng	 till	 Handelsboden	 och	 köpa	 hjälm?	
Jag	vill	ha	en	sådan	där	liten,	öppen,	ägg-
skalig	 sak”.	 Det	 bestämdes,	 och	 därmed	
var	beslutsfattandet	för	kvällen	över.	”Men	
jag	 vill	 ju	 hänga	med	 och	 köra”	 sa	 kom-
pisen,	men	 henne	 hade	 vi	 som	 sagt	 inte	
mycket	 sympati	 till	 övers	 för.	 Onsdagen	
kom	 och	 gick,	 och	 vi	 var	 hemma	 igen.	
Lämpade	av	kompisen	i	hennes	hem,	barn-
barnet	i	hans,	och	tog	oss	till	sist	till	vårt.	
Det	är	alltid	gött	att	vara	hemma	igen	efter	
en	 tids	vistelse	utanför	den	egna	härden,	
så	ock	denna	gång.

Torsdag	var	det	fint	väder	och	vi	följde	
fattade	 beslut	 och	 åkte	 till	 Mölndal.	 Vi	
hittade	 fram	 till	 Handelsboden	 efter	 lite	
snurrande	 och	 besvär,	 men	 våra	 Virago	
1100	 är	 lättmanövrerade	 så	 det	 blev	 inte	
till	ett	problem.	Jag	var	 full	av	 förväntan,	
äntligen	skulle	äggskalet	bli	mitt!	Men	icke!	

Det	 var	 ganska	 glest	 och	 slutsålt	 på	 den	
fronten.	Frugan	hittade	dock	en	hjälm	som	
hon	kunde	tänka	sig	att	införskaffa.	Nåväl,	
vi	 hade	 kommit	 till	 Handelsboden	 för	 att	
handla,	och	med	löfte	om	att	nya	hjälmar	
skulle	beställas	och	vara	på	plats	på	tisdag,	
så	 köpte	 vi	 varsitt	 par	 sommarhandskar.	
Ska	man	 shoppa	 så	 ska	man!	När	 vi	 gick	
ut	 till	 cyklarna	 för	 att	 köra	 någon	 annan-
stans	 sa	 frugan	 att	 vi	 skulle	 ta	 en	 sväng	
till	 Yamaha-center	 och	 kolla.	Dom	kanske	
skulle	ha	något.	Som	sagt,	så	gjort.

Jag	 fick	 tag	 på	 ett	 möjligt	 objekt,	
snackade	 med	 en	 försäljare,	 och	 frugan	
knallade	 runt	 och	 kollade	 lite	 allmänt	 på	
utbudet.	 Hjälmen	 blev	 väl	 ungefär	 bra,	
men	 ändå	 inte.	 Jag	 gav	 helt	 enkelt	 upp.	
Gick	 fram	 till	 frugan	 och	 sa,	 lite	 halvt	
uppgivet	 ”nu	 skiter	 jag	 i	 detta”.	 Frugan	
pekade	då	på	en	Midnight	Star	-07:a	med	
ruta	och	framflyttade	fotpinnar.	”Den	hade	
väl	 vart	 fin	 och	ha”,	 sa	 hon	med	ett	 litet	
leende	 på	 läpparna.	 ”Jovars”	 fick	 jag	 ju	
erkänna.	 Tittade	 lite	 snett	 åt	 höger	 och	
såg	en	annan	 -07:a.	 ”Och	den	också”,	 sa	
jag.	”Vad	säger	du,	ska	vi	låta	dom	ge	ett	
bud	på	våra”?	Frugan	nickade.	Som	alltid	
så	är	det	 ingen	 idé	att	tveka	när	man	väl	
bestämt	sig,	så	vi	traskade	fram	till	Ronny,	
försäljaren,	 och	 bad	 om	 en	 värdering.	
Frugan	och	 jag	bestämde	oss	 för	ett	 läg-
sta	 pris,	 och	 när	 Ronny	 kom	 tillbaka	 och	
nämnde	just	den	summan	var	det	ju	klap-
pat	 och	 klart.	 Jag	 tittade	 på	 frugan,	 som	
tittade	 på	 ”sin”	 stjärna,	 jag	 frågade	 ”ska	

Historien	 om	 Loaf	 Star	 började	 över	
en	 wiskey	 där	 man	 spånade	 lite	 om	
det	 gick	 och	 byta	 sida	 på	 tank	 sidorna.	
Nu	var	bygget	igång,	en	tank	införskaffades	
på	Bike	mc	demontering	 i	Trollhättan	och	
sedan	var	det	bar	att	starta	upp	kapmaskin.	
Sidorna	 kom	 på	 plats	 och	 tätt	 blev	 det,	
mätarhuset	togs	bort	och	svetsades	igen.	Ett	
6mm	rundjärn	fästes	på	mitten	av	tanken	för	
att	 få	 en	 liten	 rygg	 uppe	 på	 den,	 såg	 så	
platt	ut	tyckte	jag.

Skärmar	köptes	från	Bike	Line,	bakskär-
men	fick	breddas	15	mm	samt	att	den	fick	
lite	mer	plåt	på	sidorna.

Framskärmen	 blev	 en	 lång	 sak	 och	
förstärktes	invändigt	för	att	få	lite	mer	sta-
bilitet	(så	det	inte	börjar	fladdra	för	mycket	
när	 man	 passerar	 200strecket),	 en	 kopia	
på	orginalfästet	gjordes	och	svetsades	dit.	
Lite	 plast	 på	 tank	 och	 skärmar	 innan	
transport	 till	 Paul	 Hallbjörk	 på	 Pauls	 Art	
i	 Vännäs	 tog	 över	 och	 fixade	 lacken.	
Ett	 styre	 tillverkades	 där	 den	 nya	 hastig-
hetsmätaren	hamnade.	Även	en	nummer-
skyltshållare	tillverkades	på	sidan	av	hojen	
där	även	bakljuset	sitter.

Allt	 arbete/tillverkning	 av	 detaljer	 har	
jag	 gjort	 själv.	 Lack	 har	 Pauls	 Art,	 Paul	
Hallbjörk	 gjort.	 Krom	 är	 gjort	 hos	 Dala	
krom	i	Borlänge.

Tankar	 inför	 nästa	 säsong.	 Ett	 gan-
ska	 rent	 styre	 från	 reglage.	 Små	
infällda	 knappar	 i	 styret	 för	 ljus	 o.d.	
Kopplingshandtaget	 tas	 bort,	 handväxel	
och	fotkoppling	(får	väl	höra	att	man	är	HD	
störd	men	de	får	jag	ta	(både	Harleyn	och	
Triumpherna	jag	haft	körde	jag	med	det).	
Ny	tillvekning	av	ca	5	cm	framflyttat.

Ev.	 tillverkas	 en	 spoiler	 framför	 motor	
(behövs	mycket	koncentrerad	kylning	över	
200).

Nytt	 bagageräck	 ska	göras.	 Ja,	 de	 var	
några	 tankar	 inför	 nästa	 säsong	 men	 vi	
får	 se	 vad	 det	 blir,	 kanske	 det	 inte	 blir	
någonting.

Ska	 även	 försöka	 fixa	 lite	 med	 Anitas	
hoj	också.

Eller	så	säljer	jag	allt	för	jag	har	nämli-
gen	hittat	en	wiskey	Glenfiddish	från	1958	
till	en	billig	peng	av	37	000:-	och	då	är	det	
bara	70cl.

vi FÅr se till soMMaren. 
hade gott//liMPaPå	första	träffen,	en	HD-träff	i	Lidköping	vann	Loaf	Star	pris	som	bästa	Japan.

LOAF 
STAR

vi	slå	till”?	hon	log	lyckligt	med	blicken	på	
stjärnan	och	nickade.	Ronny	fick	nu	börja	
jobba	 lite	med	det	praktiska	och	bad	oss	
komma	tillbaka	dagen	efter,	på	fredagen.	
Det	gjorde	vi.

Efter	 att	 allt	 var	 påskrivet,	 under-
tecknat,	 genomgånget	 och	 klart,	 stod	
så	 drömcyklarna	 där.	 Färdiga	 för	 färd.	 Vi	
skulle	köra	dom.	Hem	till	oss.	Det	går	inte	
att	 beskriva	 hur	 sånt	 känns,	 det	 måste	
upplevas.	 Den	 som	 varit	 där	 vet	 vad	 jag	
menar,	den	som	inte	varit	där	har	en	stor	
upplevelse	framför	sig.

Nu	 söker	 vi	 hela	 tiden	 i	 än	 högre	
utsträckning	efter	tillfällen	att	plocka	fram	
cyklarna	 och	 lägga	 några	 mil	 under	 oss	
med	 våra	 nya	 Midnattsstjärnor.	 Jag	 har	
testat	 många	 cyklar	 av	 olika	 ålder	 och	
modell.	 Men	 aldrig	 att	 jag	 kört	 en	 sån	
dröm	 som	 denna.	 Den	 suger	 sig	 fast	
i	 asfalten,	 är	 350	 kilo	 lätt	 att	 hantera,	
bekväm,	stor,	mullrig,	snabb.	Jag	 får	helt	
enkelt	slut	på	de	vackra	orden.

Vi	 tackar	Ronny	på	Yamaha-center	 för	
servicen,	och	hoppas	att	vi	alla	ses	där	ute	
i	 sommar.	 Ser	 ni	 en	 fånigt	 leende	 herre	
strax	under	50,	och	en	lyckligt	sjungande	
fru	 intill	 honom,	 ute	 på	 väggarna	 i	 som-
mar,	så	är	det	vi.

PS	Nu	känner	vi	lite	mer	sympati	för	vår	
kamrat,	 eftersom	 hon	måste	 stå	 ut	med	
sin	amerikanske	skrammelmaskin	DS

FreddY oCh Madeléne Jensen, 
YCC-MeMBers 868 

Resan till Mölndal, eller hur en 
hjälm kom att kosta 175.000
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Vinnare	 av	 People’s	 choice	 i	
Norrfällsviken	 2011	 blev	 som	 vanligt	
höll	 jag	 på	 att	 säga,	 Tommie	 ‘Rondellen’	
Nylund.	Rondellens	Midnightstar	1900	har	
tagit	hem	priset	x	antal	gånger	nu.

Detta	år	hade	vi	ett	pris	till	och	det	gick	
till	 Kenneth	 ‘Mule’	 Lovén	 och	 hans	 chop-
pade	Virago	1100.

Priserna	har	Paul	Hallbjörk	gjort.	
Han	hade	mycket	 att	 göra	under	 träffen,	
främst	tatueringar.

Mer	om	Paul	finns	att	läsa	på	
http://www.paulsart.se

redaX

YCC på Facebook

Under	senaste	Hövding	och	Styrelse-mötet	beslutades	att	
en	 Facebook	 sida	 skulle	 skapas	 i	 YCC	Swedens	namn.	Den	
sidan	är	nu	aktiverad	på	Facebook	och	en	banner	har	 lagts	
upp	 på	 YCC	 webben	 för	 att	 sprida	 informationen.	 YCC	 på	
Facebook	 ska	 ses	 som	 ett	 komplement	 till	 YCC	webben	 så	
det	är	på	webben	alla	aktiviteter	och	relevant	information	ska	
finnas	publicerad.	Facebook	kan	vi	använda	för	att	snabbt	nå	
ut	med	information,	men	främst	som	en	”teaser”	om	att	det	
finns	nya	 saker	att	 läsa	på	YCC	webben.	Målet	 är	även	att	
YCC	kan	locka	den	yngre	generationen	till	klubben	med	hjälp	
av	Facebook.	Facebook	sida	är	öppen	för	alla	och	detta	för	
att	kunna	locka	nya	medlemmar	till	YCC.

	 Jag	 och	 Erik	 Kernehed	 kommer	 administrera	 Facebook	
kontot.	Är	det	saker	ni	vill	ska	publiceras	på	Facebook	i	YCC:s	
namn	 så	 skicka	 text	 till	 mig	 eller	 Erik	 så	 sammanställer	 vi	
och	publicerar.	Detta	 för	 att	 det	 inte	 ska	 råda	 ”anarki”	 där	
många	loggar	in	och	slänger	ut	Facebookinlägg	i	YCC:s	namn.	
Naturligtvis	 kan	 även	 lokal	 information	 som	 berör	 en	 eller	
flera	regioner	 läggas	ut.	Vi	alla	kan	skriva	 i	Facebook	sidan	
men	för	att	inläggen	ska	se	seriösa	ut	är	önskan	att	Styrelse	
och	Regionchefer	skickar	text	till	mig	och	Erik	som	ska	läggas	
ut	i	YCC:s	namn.	

Ha	det	bra	i	höstmörkret.

// Bo engströM
WeBBaster YCC 

PEOPLE’S	CHOICE	
NORRFÄLLSVIKEN	2011
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Solen	 strålar	 på	 oss	 när	 vi	 12	 glada	
skåningar	 samlades	 i	 Bårslöv	 för	 vidare	
färd	 mot	 Norrfällsviken	 110	 mil	 har	 vi	
framför	oss.	
Det	 är	 alltid	 spännande	 och	 börja	 en	

resa	med	kända	och	okända	vänner,	kända	
och	okända	vägar.	Är	det	asfalterade	vägar	
eller	 grusvägar?	 Ska	 vi	 göra	 U-svängar	
eller?	 Räcker	 bensinen	 till	 nästa	 mack?	
Ska	vi	äta	mackor	eller	mat?	Är	alla	med?	
Frågorna	är	många	likaså	skratten.
Vi	 tog	 det	 lugnt	 började	 och	 köra	

Riksettan	upp	mot	vår	fösta	övernattning.	
Ett	 kaffe	 stopp	 i	 Byarum	 på	 caféet	 där	
kan	 vi	 varmt	 rekommendera.	 Både	 gott	
kaffe	 goda	 våfflor	 och	 goda	 kakor	 finns	
där.	Efter	en	rejäl	njutning	så	fortsatte	vi	
vår	färd	till	Lovsjöns	camping.	Vilket	mot-
tagande	 vi	 fick	 där	 och	 vilka	 fina	 stugor	
alldeles	 nere	 vid	 sjön	 Lovsjön.	 Stuga	 nr	
10	ungdomsstugan	Eva-Marie,	Peter,	Ethel	
och	Thore.	Stuga	nr	11	pensionärsstugan	
Eva,	Lasse,	Siv	och	Bengt.	Stuga	12	gubb-
stugan	Staffan,	Inge,	Rolf	och	Mule.
Det	 fanns	 ingen	 restaurang	 på	 cam-

pingen	men	det	behövs	ju	inte	när	värden	
heter	 Stefan	 och	 fixade	med	 både	meny	
och	 hemkörning	 till	 oss.	 Det	 tackade	 vi	
ödmjukast	 för.	 En	 ljuvlig	 frukost	 buffé	
dukade	 värdinnan	 Marie	 upp	 till	 oss	 på	
söndagsmorgonen.	Det	var	första	gången	
som	de	gjorde	frukostbuffé	så	vi	var	test-
piloter.	Vilken	 service	 vi	 fick.	Väl	 värt	 att	
stanna,	när	man	har	vägarna	förbi.
Söndagen	 började	 vi	 med	 och	 ta	 på	

regnkläderna,	 tunga	 droppar	 hänger	 väl-
digt	 nära	 våra	 hjälmar	 när	 vi	 kör.	 Denna	
dag	börjar	vi	med	lite	sightseeing.	En	tur	
till	 Tabergs	 toppen.	 En	 ljuvlig	 utsikt	 över	
södra	 delen	 av	 Vättern,	 Jönköping	 och	
Husqvarna	och	norra	delen	av	Småland.
Nu	regnar	det.	Men	vi	har	ju	regnkläder	

på.	 Ett	 fika	 stopp	 på	 Stampens	 utanför	
Hjo.	 Riktigt	 fin	 service	 fick	 vi	 där.	 Gott	
kaffe	och	goda	mackor.
Nu	fortsätter	vi	vår	färd	mot	Askersund	

och	 Husabergsudde.	 Även	 här	 fick	 fina	
stugor	även	här	i	närheten	av	vatten	Norra	

delen	 av	 Vättern.	 Stuga	 nr	 10,	 11	 och	
12.	 Samma	 gruppering.	 Förutom	 Staffan	
som	ville	 sova	 i	 stuga	nr	1.	 	När	vi	hade	
packat	 upp	 och	 hängt	 upp	 regnkläder	
och	 skött	 om	 våra	motorcyklar	 så	 var	 vi	
ett	litet	gäng	som	tog	en	promenad	in	till	
Askersund.	Det	regnar	inte.	Där	handlade	
vi,	både	det	ena	och	det	andra.	Vår	egen	
grillmästare	 tog	 tag	 i	 tången	och	grillade	
goda	korvar	till	kvällsmaten.

Måndagen	 började	 med	 att	 vi	 själv	
fixade	 frukost.	 Mmm	 va	 gott.	 På	 med	
regnkläderna	 för	 det	 ser	 lite	 ut	 som	 det	
kan	 komma	 lite	 nederbörd.	 Uppsittning	
och	vår	Road	Captain	tog	täten	till	Statoil	i	
Örebro	där	vi	träffade	Örebroarna.	Ett	här-
ligt	gäng	med	Yccare.	Vi	blev	20	hojar	så	vi	
beslöt	oss	för	att	köra	i	två	grupper.	Först	
Skåne	och	 sedan	Örebro.	Vi	 träffades	på	
fika	 och	 bensträckar	 ställen.	 I	 Fagersta	
åkte	regnkläderna	av.	De	va	skönt.	Vi	tog	
en	 tur	 inom	 Sandviken	 för	 lite	 shopping	
apoteket	och	bolaget.

Vi	 kom	 så	 småningom	 fram	 till	
Ljusneforsens	 camping	 och	 då	 var	
Örebroarna	 på	 plats.	 Här	 fick	 vi	 4	 st	
två	 manna	 rum	 och	 en	 ljuvlig	 båtstuga.	
Båtstugan	 tog	 ungdomarna	 hand	 om.	 Vi	
hade	ingen	aning	om	hur	den	såg	ut	men	
den	var	kanon	 fin.	Fast	 lite	 långt	hade	vi	
till	duschen.	Men	som	ungdomar	så	har	vi	
massor	med	spring	i	bena.	

På	 kvällen	 så	 träffades	 hela	 gänget	 i	
matsalen.	 Här	 fick	 de	 stackars	 värdparet	
slita.	 Herr	 värd	 tog	 upp	 beställningar	
och	 serverade	 holländsk	 öl	 (grolch).	 Fru	
värdinna	 lagade	mat	 så	 det	 rök	 om	 det.	
Mycket	gott	och	trevligt.	

Tisdagen	 började	 med	 strålande	 sol	
och	 blå	 himmel.	 Nu	 är	 det	 riktigt	 härligt	
och	 vara	 en	 bikers.	 Men	 säg	 den	 glädje	
som	 varar.	 Ett	 stopp	 för	 att	 sträcka	 på	
benen,	 tanka	 och	 ta	 på	 regnkläderna	
gjorde	 vi	 i	 Glada	Hudik.	 Nästa	 stopp	 var	
för	att	 vi	 skulle	byta	position	 i	 ledet.	 Jag	
skulle	bak	och	Eva-Marie	fram.	När	vi	kom	
närmare	 Sundsvall	 så	 blev	 Eva-Marie	 vår	
Road	Captain.	

Vi	behövde	en	optiker	till	Lasse	och	en	
blomsteraffär	till	mig	så	vi	stannade	vid	ett	
stort	köpcentra	i	Sundsvall.	När	vi	var	klara	
med	 shoppingen	 så	 fortsatte	 vi	 färden	
med	 en	 sightseeing	 tur	 runt	 Köpcentret.	
Det	var	ombyggt	sedan	sist.

Nu	mot	vårt	lunch	uppehåll.	Bergforsen	
och	Eva-Maries	föräldrar	Barbro	och	Thore.	
Här	vankades	de	tunnbröds	rullar	med	rök	
röding.	 Kaffe	 och	 hembakat.	 Det	 var	 så	
gott.	Vilken	gästvänlighet	vi	upplevde.	10	
motorcyklar	 på	 den	 fina	 gräsmattan	 och	
12	bikers	inomhus.

Nu	 är	 det	 nära	 bara	 12	 mil	 kvar	 till	
Norrfällsviken.	 Ett	 stopp	 vid	 Ärlandsbro	
för	 tankning.	 Nu	 är	 det	 bara	 så	 vackert.	
Vilken	 natur.	 Vi	 har	 fortfarande	 regnklä-
derna	på.	Synd	att	det	var	dis,	dugg	och	
vägarbete	 när	 vi	 passerade	Höga	 Kusten	
bron.	 En	 super	 fin	 kurvig	 väg	 kör	 vi	 på	
och	 så	 glad	 jag	 var	 när	 jag	 såg	 skylten	
med	 Norrfällsviken.	 Äntligen	 är	 vi	 snart	
framme.	 Ett	 sista	 stopp	 för	 att	 titta	 på	
detta	vackra	 landskap.	Nu	har	vi	bara	en	
mil	kvar.	Så	var	vi	äntligen	framme.	Vilket	
ställe	och	vilket	mottagande	vi	fick	när	vi	
hade	parkerat.	Samtidigt	med	det	så	kom	
den	 trettonde	skåningen	 Iceman,	det	var	
bara	en	kort	visit.	Efter	en	stund	så	hade	
vi	alla	fått	rum,	stugor	och	tältplats.
Det	är	nästan	så	man	tappar	andan	så	

vackert	 det	 är	 här	 uppe.	 En	 vidunderlig	
utsikt	 och	natur	 vart	man	än	 vänder	 sig.	
Att	det	regnar	gör	då	inget.	Det	fanns	en	
som	behövde	tvätta	fötterna.
Efter	en	god	middag	och	massor	med	

skratt	och	fest	så	kallar	sängen.	
Onsdagen	 började	 med	 att	 Mule	 åker	

och	 köper	 tvättsvampar,	 inte	 ens	 på	 en	
träff	 slipper	 jag	 tvätta.	 Fast	 det	 är	 ju	
roligare	 och	 köra	med	 en	 ny	 putsad	 hoj.	
Vi	tar	en	tur	med	våra	fina	hojar	först	till	
Ullånger	för	lunch	på	värdshuset	Snäckan.	
God	 mat	 mat	 fick	 vi.	 Nu	 ska	 vi	 köra	 en	
sväng	och	titta.	Nä	där	var	grus	väg,	NEJ	
grus.	 Grus.	 Så	 lätt	 det	 i	 mina	 öron	 när	
Thore	var	vår	Road	Captain.	Det	blev	nog	
en	mil	på	grusväg.	Så	en	liten	tur	på	bara	

6	mil	blev	det.	När	vi	kom	till	Café	Choklad	
var	Gunsan	och	Virre	där.	Eva	och	Lasse	
kom	också	dit.	De	skulle	köra	ett	ärende	
till	Kramfors	så	jag	och	Thore	hängde	på.	
Solen	skiner	och	det	är	livet	och	köra	då.		
Dagen	slutade	med	15	mil.	

Kvällens	aktivitet	är	surströmmingsfest.	
Mums	eller	inte	det	är	frågan?	När	vi	kom	
upp	till	restaurangen	så	luktade	det	inte	så	
gott	precis.	Men	är	man	i	Norrland	och	det	
är	surströmmingsfest	så	ska	man	givetvis	
smaka,	 tycker	 jag.	Det	 gjorde	 vi	 och	 det	
var	gott.	Smakade	helt	ok,	luktade	inte	så	
mycket	som	jag	trodde	det	skulle	göra.	En	
härlig	kväll	hade	vi.	Nu	börjar	vi	bli	många	
Yccare	här	på	Norrfällsviken.	

Torsdagen	bjöd	på	strålande	sol.	Efter	
den	 goda	 frukosten	 så	 bestämde	 vi	 oss	
för	att	ta	en	rejäl	tur.	Det	var	jag,	Thore,	
Staffan,	 Inge,	 Mule,	 Lennart	 och	 Britt-
Marie.	Vi	körde	till	Kramfors	där	vi	besöker	
bank	och	systembolaget.	Här	delade	vi	på	
oss	Lennart	och	Britt-Marie	tog	en	tur	själv	
och	 vi	 andra	 fortsatte	mot	 Sollefteå.	 Tur	
att	solen	sken	för	vi	hamnade	i	ett	vägar-
bete	som	inte	gick	av	för	hackor.	Vi	körde	
på	bärlager	hur	länge	som	helst.	Äntligen	
asfalt	var	det	någon	som	sa	i	mitt	öra.	Jo	
visst	i	200	meter	och	sedan	bärlager	igen.	
När	jag	tittar	snett	upp	mot	vänster	så	var	
det	 nästan	 så	 jag	 stannade.	 För	 där	 såg	
jag	 vägarbetsmaskiner	 och	 bärlager	 så	
långt	ögat	kan	se	och	jag	ser	bra	på	långt	
håll.	Men	som	tur	var	så	gjorde	de	en	helt	
ny	väg	så	den	gamla	vägen	fanns	till	höger	
och	där	var	det	asfalt.

När	vi	kom	fram	till	Sollefteå	så	tittade	
vi	upp	på	berget	och	såg	hoppbackar	där.	
En	skylt	som	talade	om	vad	berget	heter	
Hallstaberget	 och	 där	 fanns	 en	 restau-
rang.	 Kanon	 för	 det	 var	 dags	 för	 lunch.	
Precis	när	vi	börjar	och	köra	upp	för	den	
branta	vägen	så	ser	 jag	en	 liten	skylt	att	
restaurangen	 är	 stängd	 pga.	 Renovering.	
Ja	men	nu	är	vi	här	så	då	fortsätter	vi	upp	
och	 tittar	 på	 utsikten.	 Den	 var	 värd	 och	
köra	upp	och	 titta	 på.	 Så	 vackert.	 Vi	 var	
mycket	nöjda.

Men	 nu	 ska	 vi	 vidare	 och	 letar	 efter	
ett	 lunchställe.	 Det	 måste	 finnas	 längs	
med	vägen.	Nu	var	det	lite	stängt	på	vissa	
ställen.	Men	efter	några	mil	 så	 såg	vi	en	
skylt	med	Bettans	Konferenscenter	och	på	
skylten	 fanns	 det	 kniv	 och	 gaffel.	 Alltså	
har	de	mat	där.
Vi	ser	en	påg	när	Thore	går	efter	in	så	

bara	försvann	han,	men	efter	en	stund	så	
kom	det	en	man	och	en	kvinna.	Jag	pre-
senterade	mig	och	 frågade	om	det	 fanns	
möjlighet	till	att	äta	där.	Ja	jovisst	svarade	
kvinnan,	men	 jag	har	 inget	 färdigt.	Nähä	
sa	jag…	men	sa	hon,	vi	ska	se	vad	kan	jag	
svänga	ihop	snabbt	och	lätt?	Vad	säger	ni	
om	 pyttipanna	 kan	 det	 smaka?	 Jag	 kas-
tade	 frågan	 vidare	 till	 grabbarna	 och	 de	
svarade	med	ett	rungade	JA.
Detta	var	en	konferenscenter	så	det	var	

kanske	inte	så	konstigt	om	det	inte	fanns	
färdig	mat	där.	Om	man	tänker	efter.
Vi	blev	inbjudan	i	dagrummet	och	pra-

tade	motorcyklar	och	 trafik	med	mannen	
som	var	gammal	chaufför.	Så	äntligen	var	
lunchen	klar	pyttipanna	gjord	på	fläskfilé,	
kycklingfilé	 och	 skinka,	 lite	 ägg	 och	 röd-
betor	 till	 det.	 Det	 var	mycket	 gott,	 kaffe	
på	maten.	Allt	för	85	kr	per	man.	Jag	som	
kvinna	fick	också	det	priset.	Vilken	service	
och	vilken	gästvänlighet.
Vi	 fortsatte	 vår	 tur	 mot	 Örnsköldsvik	

och	där	tog	vi	en	snabb	runda	i	rondellen	
för	att	titta	på	den	berömda	hoppbacken.	
Ett	 liten	 bensträckare	 i	 Näske	 sedan	 så	
fortsatte	vi	turen	tillbaka	till	Norrfällsviken.	
Ska	 vi	 tanka	 i	 Ullånger	 eller	 i	 Mjällom?	
Det	var	frågan?	Vi	tar	i	Mjällom	dit	räcker	
Mules	bensin.	När	vi	kom	fram	till	Mjällom	
så	var	pumpen	sönder.	Nähä	då	skulle	vi	
ha	gjort	det	i	Ullånger.	Gud	så	kloka	vi	är.	
Nä	vi	kör	inte	ner	där	nu	utan	vi	gör	det	i	
morgon	bitti	i	stället.
Lite	 mingel	 vid	 vandrarhemmet	 hade	

vi	innan	det	var	dags	och	gå	upp	till	fest-
ligheterna.	Nu	var	nr	13	tillbaka.	 Iceman.	
Renskavsgryta	eller	Lax	vankades	till	mid-
dagen	 mycket	 trevligt	 som	 vanligt.	 Efter	
middagen	så	träffade	vi	på	den	fjortonde	

FRÅN	SKÅNE	TILL	NORRFÄLLSVIKEN

skåningen	 Ingemar	 från	 Viken.	 Mycket	
trevligt.	 Nu	 är	 det	 fest	 och	 dans.	 Vilken	
kväll.

Fredagen	 började	 med	 en	 tur	 till	
Ullånger	 för	att	 tanka.	Vi	ska	 ju	ut	på	en	
tur	 i	 eftermiddag.	 Efter	 frukosten	 så	 var	
det	dags	för	årsmötet.	Det	var	spännande	
vårt	första	i	denna	klubb.	En	ny	president	
fick	vi.	Så	vi	önskar	honom	lycka	till	med	
arbetet.

Klockan	12	var	det	samling	för	att	köra	
en	tur.	Ca	80	motorcyklar	blev	uppdelade	
i	tre	grupper,	för	färd	upp	till	Skuleberget.

Där	tog	vi	 linbanan	upp	till	 toppen.	En	
god	gulasch	 soppa	blev	vår	 lunch.	Vilken	
utsikt,	här	var	mycket	vackert.

På	 kvällen	 var	 det	 dragkamp,	 vi	 skå-
ningar	ställde	upp	med	ett	lag	så	klart	och	
kom	på	en	delad	tredje	plats.	Grattis	Norr	
till	första	platsen.	

En	grillbuffé	 var	uppdukad	 till	 oss	och	
den	 smakade	 bra.	 Sedan	 så	 var	 det	 fest	
och	dans	kvällen	 lång.	Lite	olika	tävlingar	
var	där	och	en	av	skåningarna	 fick	 ju	ett	
fint	pris.	People	Choicé s	andra	pris	gick	till	
Mule.	Ett	stort	grattis	till	dig.

Nu	 ska	 det	 packas	 för	 vi	 ska	 vända	
kosan	 mot	 Skåne	 igen.	 Vi	 delar	 upp	 oss	
lite	nu	när	vi	ska	köra	hem.	Några	har	bara	
tid	med	en	övernattning	och	några	ska	ta	
två.	 Vi	 startar	 nästan	 samtidigt	 och	 alla	
kommer	vi	att	köra	många	mil	i	regnväder.	
Men	vad	gör	det	när	vi	har	haft	strålande	
sol	och	härliga	dagar	i	Norrfällsviken.	Det	
har	 varit	 så	 trevligt	 och	möta	 alla	 dessa	
nya	och	gamla	motorcykelvänner.	Namnen	
kommer	 vi	 nog	 inte	 ihåg	 på	 alla,	 men	
ansiktena	glömmer	vi	inte	så	lätt.	Det	var	
väl	använda	semesterdagar.	

2012	är	årsmötet	i	Halland	och	dit	har	vi	
inte	många	mil	så	där	kommer	vi	att	vara.	
Så	om	vi	inte	ses	innan	så	ses	vi	där.

Tack	än	en	gång	för	ett	kanon	trevligt	
årsmöte.

ethel oCh thore.
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RODADA SUECIA 2011

Efter	månader	av	planering	var	det	nu	
dags,	 34	 colombianerna	 var	 på	 väg	 hit	
och	vi	skulle	ta	dem	med	på	en	resa	från	
Stockholm	till	den	Internationella	träffen	i	
Jels.	Spännande	och	lite	nervöst	var	det.

Vi	 (Leena,	 Bosse,	 Tomas	 och	 Monica)	
mötte	 upp	 dem	 på	 Arlanda	 och	 via	 buss	
tog	 oss	 till	 Kårsta	 i	 Vallentuna.	Där	 hade	
Åsa,	Lennart,	Magnus,	Liza	och	Mats	dukat	
upp	en	klassisk	svensk	buffé	med	sill	och	

allt	sådant	som	är	typiskt	”svenskt”.	Några	
av	 traktens	 ungdomar	 och	 ett	 live	 band	
stod	 för	 underhållningen	 för	 de	 något	
trötta	resenärerna.		

På	söndagen,	nu	med	betydligt	piggare	
gäster,	begav	vi	oss	ut	på	sightseeing	tur	
i	 Stockholm.	 Colombianerna	 fick	 sedan	
möjlighet	att	själva	utforska	staden	innan	
vi	framåt	kvällningen	samlade	ihop	oss	för	
en	 middag	 och	 därefter	 kommunalt	 gav	

oss	iväg	”hemåt”	igen.	Att	det	fortfarande	
vid	11-tiden	på	kvällen	var	ljust	ute	väckte	
en	hel	del	uppmärksamhet.

Tidigt	 måndag	 morgon	 bar	 det	 iväg	
söderut.	Vi	hade	lånat	ihop	13	motorcyklar,	
hyrt	en	minibuss	och	hade	även	2	bilar	med	
släp	med	för	att	 transportera	allt	bagage.	
Själva	 var	 vi	 8	 personer	 som,	 fördelade	
som	 chaufförer	 i	 de	 olika	 fordonen	 och	
som	körledare	på	egna	motorcyklar,	skulle	
försöka	att	få	allt	att	fungera	rent	praktisk	
under	 hela	 resan.	 Åsa	 och	 Trond	 (YCCN)	
var	vår	sjukvårdspersonal	ifall	något	skulle	
hända.	 	Även	många	andra	svenskar	(och	
även	norrmän)	anslöt	under	 resans	gång,	
följde	med	en	kortare	eller	 längre	bit	och	
hjälpte	 till	 när	 det	 behövdes.	 Målet	 för	
dagen	 var	 Solviken	 utanför	 Tranås,	 och	
turen	gick	mestadels	på	mindre	vägar,	två	
bilfärjor	 och	 många	 stopp,	 men	 vi	 kom	
fram	i	lagom	tid.	Middagen	var	dukad	och	
efter	middagen	 väntade	 en	 överraskning!	
Gunsan	 i	 Småland	 hade	 hjälpt	 oss	 att	
ragga	 fram	 två	 folkdanslag	 som	 tillsam-
mans	 med	 ett	 litet	 spelmans	 lag	 lärde	
colombianerna	att	dansa	 folkdans.	 	Detta	
blev	mycket	uppskattat,	av	alla	parter.	

Nästa	 morgon	 äntrade	 vi	 våra	 motor-
cyklar,	 bilar	 och	 minibussen	 igen,	 och	
rullade	vidare	söderut.	Återigen	småvägar,	
med	 en	 lunchpaus	 i	 Älmhult.	 IKEA	 finns	

inte	 i	 Colombia.	 Dessvärre	 hann	 inte	 in	
på	 varuhuset,	 men	 colombianerna	 var	
nöjda	och	glada	ändå.	Vi	åt	 ju	köttbullar!		
(Och	 Monica	 o	 Tomas	 kunde	 köpa	 lakan	
eftersom	de	glömt	sina	egna	sovsäckar).	I	
Älmhult	mötte	Kirre	 (Erik	Borgström)	upp	
och	 guidade	 oss	 ner	 till	 Farmen.	 Denna	
kvälls	 överraskning	 var	 att	 Blondie,	 YCCs	
grundare	gjorde	ett	bejublat	besök,	samt	
att	Diana	på	Farmen	ordnade	en	fest	där	
alla	som	ville	kunde	delta.	Det	var	stort	för	
colombianerna	 att	 få	 träffa	 Blondie,	 och	
alla	ville	bli	fotograferad	med	honom.	Även	
Blondies	 överarmar	 rönte	 stor	 uppstån-
delse	och	blev	ett	 kärt	 samtalsämne.	Att	
både	vara	grundare	av	YCC	och	ha	armar	
lika	 stora	 som	 deras	 egna	 lår	 var	 –	 just	
stort!	Kamerorna	gick	varma.

Innan	vi	skulle	vidare	mot	Danmark	ville	
vi	att	colombianerna	också	skulle	få	se	lite	
av	Skåne,	bland	annat	Kåseberga,	där	YCC	
grundades.	 Iceman	mötte	 oss	 på	 farmen	
och	 guidade	 kortegen	 till	 Kåseberga.	 Då	
rökt	fisk	tallrik	avnjutits	och	ett	besök	vid	
Ale	 stenar	 gjorts,	 var	 det	 dags	 att	 köra	
vidare	 mot	 Malmö	 och	 Öresundsbron,	
guidad	 av	 Christer	 Holst.	 På	 andra	 sidan	
bron	mötte	Bill	 och	Dorte	med	 flera	 från	
YCC	 Danmark	 upp	 för	 att	 eskortera	 oss	
till	Lynge.	Där	hade	Jan	och	andra	danska	

medlemmar	 laddat	 upp	 för	 en	 riktig	 hel-
kväll,	 med	 en	 kanon	 grill	 buffé	 och	 live	
band.	Det	 blev	 en	 riktig	 helkväll	 som	 sig	
bör	och	även	några	av	colombianerna	tog	
över	 instrumenten	 och	 spelade	 för	 glatta	
livet.

Morgonen	därpå	fick	vi	 lite	sovmorgon	
och	 alla,	 inklusive	Carlos	 Julio	 som	väckt	
alla	colombianer	tidigt	varje	dag,	fick	sova	
ut.	Alla	var	nöjda	med	det,	 inte	minst	då	
de	blev	bjudna	på	YCC	Danmarks	brunch.	
Den	 går	 inte	 att	 beskriva,	 det	 fanns	 allt,	
tom	nybakade	choklad	croissanter!!	Mätta	
och	belåtna	var	det	dags	att	sitta	upp	igen	
och	 Fotö	 Uffe	 tog	 oss	 vidare	 över	 mot	
Stora	Bält.	Under	sen	eftermiddag	rullade	
vi	in	i	Jels	och	på	den	idrottsplats	där	träf-
fen	skulle	hållas.	

Som	arrangörer	av	själva	resan	till	och	
från	Jels	 för	colombianerna,	såg	vi	 till	att	
de	 kom	 på	 plats,	 fick	 någonstans	 att	 bo	
och	 kollade	 upp	 att	 allt	 praktiskt	 skulle	
fungera.	 Därefter	 kunde	 vi	 alla	 som	 rest	
tillsammans	med	dem	koppla	av	och	njuta	
av	den	 internationella	 träffen	vi	också.	Vi	
fanns	 naturligtvis	 alltid	 tillhands,	men	 nu	
var	 det	 inte	 längre	 vi	 som	 skulle	 arrang-
era	 något	 utan	de	 fick	 själva	 vara	 aktiva	

och	delta	 i	 träffarrangemanget.	 	Och	det	
gjorde	 de!	 De	 vann	 alla	 grenarna	 i	 de	
tävlingar	 som	 ordnades	 och	 på	 kvällarna	
var	 det	 högt	 i	 tak	 på	 dansgolvet.	 Fler	
lånemotorcyklar	dök	upp	från	alla	möjliga	
håll	 och	 de	 deltog	 med	 stor	 entusiasm	
i	 praktiskt	 taget	 alla	 arrangemang	 som	
fanns	på	platsen.	

Då	 söndagen	 kom	 och	 det	 var	 dags	
att	 åka	 hemåt	 igen.	 En	 del	 colombianer	
hade	 valt	 att	 åka	 vidare	 i	 Europa	 efter	
träffen,	 så	 gruppen	 reducerades	 till	 19	

personer.	 Men…	 på	 träffen	 dök	 en	 ny	
medlem	 upp	 och	 anslöt	 till	 oss,	 Alberto	
från	YCC	Venezuela,	 så	vi	blev	då	en	 till.	
Då	vi	kom	till	Öresundsbron	mötte	Robert	
Hansson	upp	och	guidade	till	Blå	Caféet	 i	
Lomma	där	 vi	 åt	 lunch.	 Efter	 småvägar	 i	
Skåne	anlände	hela	 kortegen	återigen	 till	
Farmen.	 Som	 vanligt	 blev	 det	 en	mycket	
trevlig	kväll	där.	

Nästa	dag	körde	vi	norrut	på	småvägar	

och	dagens	etappmål	var	Karlsborg.	Peter	
Thim,	som	var	med	 i	Colombia	2010,	gav	
colombianerna	en	guidad	tur	på	Karlsborgs	
fästning.		Detta	blev	ett	uppskattat	inslag	
på	turen	genom	Sverige.	

Tisdagen	blev	den	sista	dagen,	då	skul-
le	 vi	 ta	oss	 från	Karlsborg	 till	 Stockholm,	
via	 Hjälmaregården	 där	 vi	 åt	 lunch.	 Vi	
hade	klarat	oss	ganska	bra	ifrån	regn,	men	
på	eftermiddagen	kom	det.	Väl	 framme	 i	
Stockholm	hamnade	vi	i	en	rejäl	regnskur	
då	vi	till	fots	skulle	ta	oss	till	den	avslutan-
de,	 gemensamma	middagen	 i	 Stockholm	
innan	 colombianerna	 skulle	 vidare	 med	
nattbussen	 till	Oslo	 och	 till	 våra	 vänner	 i	
YCC	Norge.		Genomblöta	för	första	gången	
klev	 vi	 in	 på	 restaurangen.	 Det	 blev	 ett	
stort	 kramkalas	 och	 löften	 om	 att	 snart	
ses	 igen.	Många	var	vi	som	stod	där	och	
kramades	 och	 visste	 att	 ”Det	 alltid	 finns	
en	bror	och	en	 syster	 i	Colombia”	 för	de	
som	 haft	 lyckan	 att	 en	 gång	 har	 kom-
mit	 kontakt	med	 dem	 på	 något	 sätt.	 	 Vi	
hade	 en	 underbar	 resa	 tillsammans	 med	
underbara	människor	utan	några	allvarliga	
incidenter.	Detta	är	och	blir	ett	minne	för	
livet	för	oss	alla	som	var	inblandade	på	ett	
eller	annat	sätt.	

 leena engströM 
oCh MoniCa lööF
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Måndagen den 11 juli 2011
Frukosten	 var	 beställd	 till	 kl	 08.00	 och	

den	 var	 mättande	 och	 riklig.	 Nu	 var	 det	
”stora	 vägen”	 som	 gällde.	 Vi	 susade	 förbi	
Norrköping,	 Kolmårdens	 skogar,	 Nyköping,	
Södertälje	 och	 vidare	 ut	 på	 Essingeleden	
genom	 Stockholm.	 Det	 var	 rätt	 häftigt	 att	
glida	fram	genom	Stockholm	på	motorcykel.	
Vid	avfarten	mot	Vaxholm	svängde	vi	in	och	
längs	med	vägen	fanns	det	en	 fikaplats	där	
vi	 intog	 kaffe	 och	macka.	 Efter	 bara	 några	
minuter	 var	 vi	 framme	 på	 Resarö.	 Nu	 åter-
stod	problemet,	var	ligger	huset	Dallas	hyrt.	
Efter	att	ha	tagit	av	åt	vänster	istället	för	åt	
höger	 ringde	 Egon	 Dallas.	 Han	 mötte	 upp	
vid	 ICA-affären	 och	 vips	 var	 vi	 framme	 vid	
ett	 drömhus,	 ett	 tvåvånings	 gult	 trähus	 på	
en	2000	m2	 stor	 uppvuxen	 tomt	med	ekar,	
blodlönn	 och	 björkar	 samt	 en	 koltrast	 som	
sjöng	sin	välkomstsång.
Dallas	 hade	 lite	 att	 handla	 så	 Egon	 och	

jag	 installerade	 oss	 i	 ett	 rum	med	 dubbel-
säng	på	övervåningen.	Vi	 tog	en	promenad	
till	en	badbrygga	i	närheten	och	tog	lite	kort	
och	 njöt	 i	 värmen.	 Sen	 tog	 vi	 oss	 faktiskt	
en	 tupplur,	men	 snart	 blev	 vi	 väckta	 av	 tre	
motorcyklar	 som	 dundrade	 in	 på	 gården.	
Lennart,	Rraisa,	Kjell	och	Anette	hade	anlänt.	
Stort	 kramkalas	 och	 snart	 kom	 även	 Dallas	
som	varit	och	köpt	massor	av	mat,	öl	och	vin.	
I	väntan	på	Madeleine	grillade	vi	korv.
Madeleine	 jobbade	 men	 anslöt	 också	

efter	hand.	Made	hade	förberett	en	middag	
med	kassler,	champinjonsås	och	kokt	potatis	
till.	Mums!	
Efter	 en	 lång	 promenad	 längs	 stranden	

med	 månen	 speglande	 sig	 i	 vattnet	 sov	 vi	
gott	vår	första	natt	på	Resarö.

Tisdagen den 12 juli 2011
Vi	 var	uppe	vid	07.00-tiden	och	ordnade	

med	 frukost	 och	 sedan	begav	 vi	 oss	norrut	
mot	 Grisslehamn.	 Första	 stoppet	 blev	 vid	
Furusunds	hotell	och	brygga.	Här	stannade	vi	
och	tittade	på	de	stora	båtar	som	trafikerar	
vattnet	här.	
Efter	 en	 härlig	 motorcykeltur	 anlände	 vi	

till	 Grisslehamn.	 Dallas	 åkte	 och	 tog	 reda	
på	 var	 vi	 kunde	 inta	 vår	 lunch.	 Det	 blev	
på	 Grisslehamns	 badhotell.	 På	 balkongen	
med	utsikt	över	båtar,	vatten	och	fiskmåsar	
intog	 vi	 en	 lunchbuffé	med	 blomkålssoppa,	

sillbord,	 gös	 och	 kalvgryta.	 Avrundade	med	
kaffe	och	kaka.	
Mätta	 och	 belåtna	 for	 vi	 tillbaks	 mot	

Resarö.	Färden	gick	med	hjälp	av	Tomtom	till	
Skedbobruk	 och	 ett,	 tu,	 tre	 in	 på	 en	 privat	
väg.	 De	 som	 bodde	 vid	 sidan	 av	 vägen	 tit-
tade	 storögt	 på	 oss	 när	 vi	 dundrade	 in	 på	
denna	lilla	väg.	De	visste	men	inte	vi.	Vägen	
blev	 mindre	 och	 mindre,	 det	 blev	 mer	 och	
mer	 gräs	 i	 mitten	 av	 vägen.	 Plötsligt	 kom	
vi	fram	till	en	vägbom.	Som	tur	var	gick	det	
att	öppna	denna.	Vi	fortsatte	glatt	på	denna	
tvåfiliga	 väg	 med	 100-tals	 fjärilar	 surrande	
omkring	 oss.	 De	 undrade	 nog	 också.	 Efter	
lite	skuttande	i	”spenaten”	var	vi	framme	vid	
nästa	vägbom	som	också	turligt	nog	gick	att	
öppna	och	snart	var	vi	framme	vid	en	”van-
lig”	grusväg	som	helt	plötsligt	framstod	som	
en	riktigt	bra	väg.	Innan	vi	körde	in	på	denna	
s.k.	 genväg	 hade	 vi	mött	 en	man	 på	 cykel	
och	när	vi	nu	fortsatte	mötte	vi	samme	man.	
Vad	han	måste	ha	undrat.	Tokiga	stadsbor!
Sedan	 fortsatte	 resan	 lugnt	 till	 Resarö.	

Hemkomna	 slappnade	 vi	 av	 med	 en	 öl	 på	
verandan	 innan	 det	 var	 dags	 för	 middag.	
Made	 hade	 ordnat	 en	 utsökt	 middag	 igen,	
chili	 con	 carne.	 Efteråt	 hjälptes	 vi	 åt	 med	
disken	och	 kvällen	 avslutades	med	 lite	 prat	
och	skratt	i	vardagsrummet.	Så	var	det	dags	
att	sova	vår	2:a	natt	på	Resarö.

Onsdagen den 13 juli 2011
Dags	för	Mälaren	runt	eller	halva	Mälaren	

runt.	Anette	framförde	en	önskan	om	att	få	
komma	till	en	MC-butik.	Hon	ville	handla	nya	
handskar.	Dallas	 för	 oss	genom	Stockholms	
gator	 och	 vi	 känner	 igen	många	 gatunamn	
från	 spelet	 Monopol.	 Plötsligt	 händer	 det	
som	inte	får	hända.	Dallas	motorcykel	startar	
inte	vid	ett	trafikljus.	Lennart	hoppar	av	och	
hjälper	till	med	att	knuffa	igång	motorcykeln.	
Dallas	 MC	 kommer	 igång	 igen	 och	 Lennart	
får	komma	tillbaks	gående	på	ett	övergångs-
ställe.	 Allt	 lugnt	 igen.	 Dallas	 först	 och	 vi	
andra	 efter.	 Efter	 titt	 i	 två	MC-butiker	 är	 vi	
nöjda	och	längtar	ut	ur	staden.
Vi	 åkte	 söderut	 och	 sedan	 västerut	 och	

lagom	till	 lunch	körde	vi	 in	på	Taxinge	slott	
där	 ett	 makalöst	 fikabord	 med	 tårtor	 och	
småkakor	 i	 alla	 former	 stod	 uppdukade	 till	
oss.	Det	var	bara	att	ta	för	sig.	Vilken	lunch!!	
Enorma	bitar	av	tårta	och	kakor.	
Mätta	med	mycket	sötsaker	i	magen	åkte	

vi	vidare	förbi	Gripsholms	slott,	med	Garmin	
fick	vi	en	tur	mot	enkelriktat	i	Strängnäs	och	
så	 var	 det	 dags	 för	 Enköping.	 Där	 väntar	
Gudrun	 som	 vi	 mötte	 på	 Viragoträffen	 i	
Härjedalen.	 Efter	 en	 kort	 pratstund	 åker	 vi	
vidare	 till	 Sigtuna.	 Vi	 körde	 på	 pittoreska	
smågator	och	nere	vid	Mälarens	norra	strand	
visade	Dallas	oss	ett	våffla-fik.	Här	måste	vi	
stanna	och	äta	våfflor.	Sen	var	det	åter	dags	
att	ställa	kosan	mot	Resarö.
På	vägen	hem	fick	vi	lära	oss	att	det	går	

att	 köra	 i	 samma	 rondell	 flera	gånger,	men	
hem	kom	vi	och	koltrasten	väntade	om	igen	
med	sin	sång.	Made	har	fixat	en	god	middag,	
sjömansbiff.	 Oh	 så	 gott!	 Efter	 maten	 gick	
Anette,	Made	och	jag	ner	till	bryggan	och	tog	
ett	kvällsdopp.	Under	tiden	hade	Egon,	Kjell,	
Lennart,	Dallas	och	Rraisa	bastat	färdigt.	Nu	
var	det	vår	tur.	Skönt!	Efter	detta	sov	vi	skönt	
vår	3:e	natt	på	Resarö.

Torsdagen den 14 juli 2011
Stabil	 frukost	 igen	 och	 nu	 bär	 det	 av	 ut	

mot	 Södertörn.	 Via	 Drottningholm	 och	 en	
färja	far	vi	mot	Nynäshamn.
Vi	 fortsatte	 vidare	 ut	 i	 skärgården	 och	

vid	 Ankarudden	 som	 ligger	 långt	 ut	 i	 skär-
gårdsbandet	intog	vi	en	god	lunch.	Matstället	
var	 känt	 för	 sin	 strömming	och	potatismos.	
Det	 fanns	 även	 andra	 alternativ	 -	 boef	 och	
klyftpotatis.	
Här	börjar	de	gråa	klipporna	ta	över	mer	

över	den	gröna	växtligheten.	Dallas	berättar	
att	här	brukade	han	dyka	förr.	Efter	toalett-
bestyr	bär	det	iväg	mot	Dalarö.
I	Nynäshamn	som	vi	far	igenom	tar	Dallas	

oss	 ut	 på	 en	 vindlande	 liten	 väg	 precis	 vid	
strandkanten.	Den	mynnar	ut	vid	en	restau-
rang	 som	Dallas	 kan	 rekommendera.	Vi	 var	
för	mätta	för	att	äta	igen	så	vi	far	vidare	mot	
Smådalarö.	Glass-sugna	som	vi	är	hamnar	vi	
på	en	golf-klubb.	Här	känner	vi	oss	aningen	
malplacerade.	 De	 tittar	 på	 oss	 som	 vi	 vore	
banditer.	När	vi	sedan	tar	av	oss	hjälmar	och	
diverse	gråa	huvuden	kommer	fram	kan	man	
känna	 att	 det	 är	 många	 som	 drar	 en	 suck	
av	 lättnad.	 Vi	 känner	 oss	 inte	 så	 välkomna	
så	 vi	 drar	 vidare	 mot	 hamnen	 på	 Dalarö.	
Äntligen	glass	och	kaffe.	Nu	känns	det	som	
man	 verkligen	 är	 i	 skärgården.	 En	 mamma	
och	hennes	dotter	står	vid	kajen	vid	(som	jag	
tycker	 en	 hållplats)	 och	 väntar.	 Jag	 tänker,	
kommer	bussen	här	ute	på	kajen	då	står	 ju	

våra	motorcyklar	i	vägen.	Förklaringen	kom-
mer	när	en	färja	ankrar	kajen	och	mamman	
och	barnet	går	ombord.	Så	klart,	det	så	det	
fungerar	i	skärgården.	Här	åker	man	båt	som	
vi	åker	buss.
Nu	 går	 färden	 hemåt	 mot	 Resarö	 igen.	

Made	 och	 hennes	 arbetskamrat	 Eva	 har	
förberett	tortellini	med	en	gudomlig	sås	som	
Eva	 komponerat.	 När	 vi	 kör	 in	 på	 gården	
möts	 vi	 omigen	 av	 koltrastens	 sång.	 Det	
gjorde	vi	varje	kväll.	
Fredagen	skulle	vara	vilodag	och	vi	hade	

bestämt	oss	för	att	åka	en	skärgårdstur	med	
båt.
Torsdagskvällen	 blev	 därför	 lite	 senare,	

men	 fram	 emot	 småtimmarna	 somnade	 vi	
vår	4:e	natt	på	Resarö.

Fredagen den 15 juli 2011
Vilodag.	Dagen	börjar	med	en	lugn	frukost	

tills	Dallas	upptäcker	att	sightseeing-båten	går		
kl.	09.00	och	är	 tillbaks	kl	15.00.	Nästa	båt	
går	17.00.	Vad	snabba	vi	blev.	I	en	rasande	
fart	 kommer	 vi	 i	 rätt	 kläder,	 in	 i	 bilar	 och	
Made	och	Eva	skjutsar	oss	ner	till	hamnen	i	
Vaxholm.	Idag	är	det	faktiskt	en	lite	regnfylld	
morgon,	den	första	och	den	enda	på	Resarö.	
Det	klarnar	upp	fram	emot	förmiddagen.
Strax	 efter	 09.00	 glider	 båten	 ut	 ur	

Vaxholms	 hamn	 förbi	 Vaxholms	 fästning	
och	ut	mot	yttre	 skärgården.	Vi	 sitter	uppe	
på	däck	 inomhus	och	har	det	hur	 lugnt	och	
skönt	som	helst	och	ser	öar	med	sin	grönska,	
klippor	och	urtjusiga	hus	glida	förbi.	Det	lig-
ger	en	båt	vid	varje	liten	brygga.	
När	båten	glider	förbi	Furusund	går	vi	ut	

och	tittar	på	kajen	där	vi	stod	 i	 tisdags	och	
tittade	 på	 båtar.	 En	 stor	 gammal	 segelbåt	
glider	förbi	oss	och	även	en	stor	Viking	Line-
färja.	Vilka	kontraster.	Här	och	där	ser	vi	en	
ö	som	är	fullständigt	uppäten.	Bara	skelettet	
av	träden	finns	kvar.	Det	är	skarven	som	har	
härjat.
Norröra	 tilldrar	oss	 lite	extra	känsla.	Det	

var	här	Saltkråkan-filmerna	spelades	in.	När	
vi	lade	till	vid	bryggan	stod	en	man	med	en	
dragkärra	och	väntade	–	precis	som	handels-
mannen	Nisse	Grankvist	i	Saltkråkan	gjorde.	
Man	kunde	nästan	ana	Melker	bakom	något	
träd	 eller	 ramlande	 i	 plurret	 från	 bryggan.	
Även	kunde	man	ana	Pelle,	Tjorven	och	Stina	
som	 satt	 på	 bryggan	 och	 fiskade.	 Det	 var	

roligt	att	se	detta	i	verkligheten.
Ut	vidare	mot	Rödlöga	som	var	sista	ham-

nen	 innan	 vi	 skulle	 vända.	Då	 var	 kl.	 12.00	
och	vi	gick	ner	och	beställde	lunch,	rökt	lax	
med	romsås.	När	vi	precis	 fått	vår	mat	och	
är	på	väg	upp	 i	spiraltrappan	blir	det	väldig	
sjögång.	 Kapten	 varnade	 och	 bad	 oss	 hålla	
i	tallrikar	och	glas.	Där	stod	jag	i	spiraltrap-
pan	med	 tallrik	 och	 glas.	 Det	 var	 inte	 lätt.	
Jag	 kunde	 konstatera	 att	 några	 sjöben	 har	
jag	icke.	Efter	lite	gungande	hit	och	dit,	bl.a.	
rätt	 in	 i	 väggen	 kom	 jag	 bredbent	 äntligen	
på	plats	i	min	stol.	Allt	lugnade	ner	sig	när	vi	
gled	tillbaks	in	i	skärgården.	Solen	sken	och	
klipporna	 glänste	 och	 jag	 nästan	 halvsov,	
dock	 inte	 Kjell	 som	 helsov.	 Det	 gjorde	 vi	
väl	lite	till	mans.	Det	var	nog	en	välbehövlig	
vilodag.	
När	vi	åter	glider	förbi	Vaxholms	fästning	

är	vi	snart	i	hamn	i	Vaxholm.	Det	blir	bussen	
tillbaks	 till	 Resarö	 och	 efter	 en	 promenad	
från	 ICA-affären	 till	 vårt	 ”hem”	 på	 Resarö	
grillade	 vi	 kassler	 och	 korv	 och	 åt	 potatis-
sallad	 till.	 Lite	 småprat	 vid	 baren	 och	 efter	
diverse	 roliga	historier	 somnade	 vi	 sen	 sött	
vår	5:e	natt	på	Resarö.

Lördagen den 16 juli 2011
Idag	 är	 det	 dags	 att	 splittra	 vårt	 gäng.	

Lennart	och	Rraisa	ska	åka	hem	till	Kungälv	
och	Vårgårda.	Lennart	åker	till	Peru	på	tisdag	
tillsammans	 med	 Ulla,	 son	 och	 sonhustru.	
Madeleine	 är	med	 idag,	 roligt.	Vi	 åker	 först	
ner	till	Vaxholms	hamn	via	en	väg	som	vi	inte	
åkt	 tidigare.	 Vid	 ICA	 stannar	 Dallas	 och	 då	
sluter	en	ny	Virago-åkare	upp,	Lars,	och	und-
rar	om	han	 får	åka	med.	Det	 får	han.	Nere	
vid	 Vaxholms	 hamn	 hade	 Dallas	 bestämt	
möte	 med	 Anette,	 ännu	 en	 Virago-åkare	
som	skulle	 åka	med	 idag.	När	hon	 kommer	
har	hon	man	och	2	barn	med	sig.	Vi	blev	ett	
helt	 litet	 gäng	 igen.	 Via	 2	 färjor	 och	 Rindö	
åker	vi	vidare.
Nästa	 stopp	 är	 Marinan.	 Här	 stannade	

vi	och	tog	en	bensträckare,	åt	en	glass	och	
shoppade	 lite,	 bl.a.	 presenter	 till	 Madeleine	
och	 Dallas.	 Ett	 halsband	med	 ett	 hjärta	 till	
Madeleine	och	ett	ställ	med	flaskor	till	Dallas.	
Det	var	de	verkligen	värda	efter	allt	de	gjort	
för	oss.		
Nu	 bar	 det	 iväg	 till	 Ingarö	 där	 vi	 skulle	

sätta	 blommor	 på	Chrilles	 grav,	 Chrille	 som	
tyvärr	inte	finns	med	oss	längre.	Vid	bloms-

teraffären	 träffade	 vi	 två	 YCC-medlemmar	
Klasse	 Panthell	 (Stigfinnaren)	 och	 Bosse	
Engström.	 När	 blommor	 var	 införskaffade	
och	pratstunden	var	över	åkte	vi	till	en	kyrka	
på	 Ingarö	 och	 den	 kyrkogård	 där	 Chrille	
ligger	 begravd.	 När	 vi	 anlände	 dit	 var	 det	
bröllop	på	gång.	Vilka	fina	klänningar!	Vi	hit-
tade	inte	graven	direkt	men	via	Dallas	fick	vi	
hjälp	av	Chrilles	fru.	Blommorna	blev	fina	på	
graven.	Efter	en	stilla	stund	for	vi	vidare	mot	
Värmdö	och	Djurö.
På	Djurö	 var	 vi	 bjudna	på	 lunch	hemma	

hos	 Madeleine,	 en	 lunch	 som	 hennes	 två	
söner	 ordnade	 åt	 oss.	 Väl	 framme	 träffade	
vi	också	Dexter	en	stor	kisse,	som	efter	lite	
betraktande	 av	 oss	 äntligen	 godkände	 vår	
närvaro.	
Medan	 maten	 blev	 tillagad	 gick	 vi	 ner	

till	 bryggan	 och	 tittade	 på	 Madeleines	 båt.	
Egon,	 Dallas	 och	 Kjell	 passade	 även	 på	 att	
hälsa	på	Don	Pedro	som	nästan	bor	granne	
med	Madeleine.	Efter	en	lunch	med	omelett,	
kladdkaka	 och	 stor	 kanelbulle	 var	 vi	 mätta	
och	nöjda.	En	mycket	god	lunch.	
Upp	på	hojarna	igen	och	via	vacker	natur	

och	 broar	 åker	 vi	 sedan	 genom	 centrala	
Stockholm	med	slottet,	Operan	och	Slussen.	
Det	 var	 häftigt.	 En	 turist	 (ingen	 japan	 kon-
stigt	nog)	tog	fram	sin	kamera	och	fotade	oss	
när	vi	stannade	i	en	vägkorsning.	Nu	vankas	
en	 makalöst	 god	 grillmiddag.	 Dallas	 köpte	
oxfilé	 som	 Kjell	 grillade.	 Han	 gjorde	 även	
goda	råstekta	potatis.	När	bastun	var	avkla-
rad	åt	vi	en	sen	middag	som	smakade	under-
bart.	Sista	kvällen	på	Resarö	–	ledsamt.	Det	
är	även	dags	för	sista	natten	på	Resarö

Söndagen den 17 juli 2011
Hemresa	 idag	 för	 Kjell	 och	 Anette	 och	

Egon	 och	 jag.	 Vi	 börjar	 med	 frukost	 och	
sedan	städar	vi	efter	oss	i	detta	fina,	fina	hus	
som	vi	har	fått	bo	i.	
Nu	 är	 det	 tre	 motorcyklar	 parkerade	 på	

grässlänten	 vid	 bastun.	 Snart	 kommer	 två	
av	dem	ställa	kosan	mot	dels	Lidköping,	dels	
Marieholm.	Dallas	 och	Madeleine	 vinkar	 hej	
då	till	oss	som	ska	åka.
vid datorn Britt-Marie
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Efter	månader	av	planering,	så	sprack	allt	
redan	avresedagen

Vi	kom	från	YCC	Själlands	10-årsjubileum	
och	 inväntade	 minsta	 möjliga	 regn,	 innan	
vi	 kunde	 köra	 till	Maglarp.	Har	 det	 regnat	 i	
sommar?

Vi	 hade	 inte	 festat	 hårt,	 men	 andra	
mindre	 hänsynsfulla	 individer	 störde	 och	
förstörde	 nattsömnen,	 därför	 väljer	 jag,	 att	
sova	 ut	 i	 egen	 säng	 innan	 en	maratonresa	
tidigt	 måndag	 morgon!	 Bara	 vädret	 håller	
sig	i	schack!

Första	förmodade	stopp	och	övernattning	
kan	 bli	 mellan	 Örebro	 och	 Borlänge.	 Vi	 får	
se.	 Som	 tur	 är,	 vann	 vi	 en	ny	 regnrock,	 till	
motorcykeln	;-)

EARLY BIRD
Med	 tanke	 på	 “missad	 avgång”	 under	

söndagen	 -	 vaknade	 jag	 klarvaken	 kl	 0500,	
men	kom	ändå	inte	iväg	förrän	kl	07.54!

Frisk	 morgonluft	 längs	 hela	 108an	 och	
sedan	 motorväg	 till	 Östgötarasta,	 där	 väg-
skylten	 visade	 2	 avfartsmål	 men	 menade	
bara	 EN	 avfart.	 Därför	 fortsatte	 jag	 ett	 bit	
till,	 innan	 jag	 tog	av	mot	Vadstena,	Motala,	
Askersund	 osv.	 Ömsom	 regnskvättar	 och	
ömsom	regnstänk	från	fordon,	gjorde	att	jag	
trött	checkade	in	på	Scandic	i	Borlänge	efter	
dryga	70	mil	och	9	timmar	i	sadeln.

Nu	 blir	 det	 mat,	 lokalt	 kanske?	 Eller	
indiskt!	 Men	 aldrig	 kebab,	 pizza	 eller	 gyl-
lene	måsen.	Sedan	är	det	samling	för	nästa	
etapp,	som	blir?	Får	vi	se	vad	vädergudarna	
vill!

EN LäCKER åL FRåN OxBERg
Lugn	start	på	dagen	och	solsken,	tills	jag	

hade	stannat	i	Mora!

En	vänlig	polisman	påpekade	för	mig,	att	
stora	svarta	moln	norröver	skulle	garanterat	
ge	regn

–	”Ta	på	dig	regnkläderna!	Och	lev	livet	så	
länge	det	är	möjligt!”	

Träffade	Limpa	över	en	kopp	kaffe,	innan	
jag	 fortsatte	 genom	 Dalarnas	 friska	 och	
vackra	 natur,	 trots	 att	 det	 inte	 var	 snö!	
Denna	 vecka	 skulle	 ”cykel-wasan”	 gå	 av	
stapeln.	Vägarna	ger	upphov	till	en	jämn	och	
bra	 fart,	 genom	 orörd	 natur	 och	 välansade	
villaträdgårdar.	Ytterligare	43,6	mil	till	gårda-
gens	70,8	mil	och	det	blir	nog	ganska	exakt	
200	mil	på	denna	etapp.

Jag	har	hamnat	bland	3	busslaster	tyska	
turister	 i	Östersund,	 så	nu	är	 jag	mitt	 i	det	
hela,	kan	man	säga!	Inte	en	tanke	att	ta	mig	
till	 matsalen,	 eller	 åka	 buss	 in	 i	 byn!	 Efter	
halv	8	imorgon	bitti	är	hotellet	tömt	och	mat-
salen	disponibel	för	en	omsorgsfull	och	lång-

sam	frukost,	med	lokalpressen	på	bordet!

Igår	blev	det	”kia-batta”	i	Askersund	följt	
av	 Dala	 Indiskt	 i	 Borlänge,	 medan	 dagens	
blev	 kycklingkebab	 i	 Mora	 och	 sedan	 trött-
nade	 jag	 på	 att	 läsa	 menyer	 pizza,	 kebab,	
thai,	 sushi!	 Jag	 som	 trodde	 att	Dalarna	 var	
helsvenskt?

Nu	 väntar	 besök	 i	 Åre	 imorgon,	 hos	
Lennart	och	Åsa.	Sedan	bär	det	av	över	kölen	
till	 Norge	 och	 mot	 resans	 ena	 etappmål	 =	
Lofoten	via	färja	från	Bodö

Hoppas	det	finns	torsk	på	Lofoten,	för	jag	
har	inte	tagit	med	egen.

SOM EN TURIST
När	 lugnet	 hade	 lagt	 sig	 i	 frukostmatsa-

len,	 satte	 jag	 mig	 med	 lokaltidningen	 och	
långfrukost!	 Släpade	 väska	 mm.	 3	 trappor	
ner,	 genom	 den	 ena	 korridoren	 efter	 den	
andra	 förbi	 städpatruller	 och	 vagnar,	 och	
nådde	 ut	 till	 motorcykeln.	 Tankade	 och	
laddade	 med	 drickyoghurt.	 Proviantera	 på	
Systemet	i	Järpen!	Småflaskor	för	packning-
ens	skull.

Idag	 har	 jag	 kört	 laglydigt	 på	 samtliga	
vägar,	 t.o.m.	 stannat	 för	 att	 ta	 naturbilder.	
Lunch	 i	 Krokom	med	 tunnbröd	 och	 närpro-
ducerad	getost,	plus	lokal	reklam.	Strax	hos	
Åsa	och	Lennart!

KUL TUR MED KULTUR
Från	 lappkapell	 till	 Copper	 Hill	 Lodge!	

Åsa	 bjöd	 på	 öring,	 fångad	 i	 sjön	 nedanför	
tomtgränsen	 och	 Frösö-potatis.	 Sedan	 tog	
Lennart	mig	på	en	mc-tur	på	hans	hemma-
bana	med	kulturella	platser	och	händelser	 i	
lappmarken.	Han	 såg	en	björn	eller	 var	det	
Björn	som	såg	oss,	jag	hade	fullt	upp	omgiv-
ningen!	Men	det	var	kallt	och	stundtals	kän-
des	det	som	om	det	skulle	snöa?	Naturen	och	
scenerierna	 är	mäktiga	 och	 storslagna.	 Jag	
har	ju	inte	sett	detta	utan	snö	tidigare.	Efter	
sömn	i	husvagn,	fortsätter	färden	in	i	Norge.

FRåN DET ENA TILL DET ANDRA 
RIKET
Efter	en	god	natts	sömn	i	husvagn	i	Åre,	

serverade	 Åsa	 frukost	 med	 hembakt	 bröd	
och	hjortronsylt!	Stack	iväg	strax	efter	09.00	
iförd	 regnjacka,	men	 tog	 även	 på	 regnbyx-
orna	 innan	gränsen.	Naturen	kan	beskrivas,	
men	 inte	 rättvist.	 Den	 skall	 upplevas	 med	
alla	dess	nyanser	och	krafter.	Matdags	blev	
samtidigt	 med	 tankning	 och	 kontantuttag,	
en	 pizza	 i	 Grong.	 Precis	 vad	 den	 smakade!	
Loppis,	pizza,	kebab	och	dåligt	norskt	kaffe	
följer	 framöver	 också,	 tyvärr!	 Dock	 längtar	
jag	 efter	 färsk	 fisk!	 Kokt	 och	 i	 stora	 bitar,	
kanske	på	Lofoten?

Nu	 gäller	 vila	 och	 ytterligare	 en	 dags	
färd	mot	en	färja	i	Bodö	som	skall	ta	mig	till	

Moskenes.

MOSJÖEN MORgONDIMMA
Nu	 startar	 “jakten”	 på	 en	 färjeplats	 för	

överfarten	 till	 Lofoten.	 Man	 har	 övergivit	
sommarturlistan	 och	 jag	 hinner	 inte	 med	
10.15-avgången,	utan	hoppas	på	plats	17.45,	
som	 inte	 går	 att	 förboka!	Håller	 tummarna,	
så	 kan	 jag	 få	 2	 bra	 dygn	 på	 Lofoten	 innan	
resan	mot	Norrfällsviken	via	Tärnaby	påbör-
jas	på	söndag!	Jag	skall	vara	i	Sollefteå	ons-
dag	kväll	och	möta	Lotta.

äNNU EN DAg MED BETAgANDE 
VYER
E6	 som	 man	 aldrig	 trodde	 den	 kunde	

se	 ut!	 Och	 längs	 med	 berg	 med	 nysnö,	
bäckar,	 vattenfall	 och	 allehanda	 vattendrag	
och	dessa	vägskyltar!	Vilken	kombination	är	
vanligast?	Rastplats	plus	WC	–	ideligen!	Det	
regnade	 idag	 också,	 åt	 alla	 håll.	 Och	 trots	
dubbla	tröjor,	skinnjacka	och	väst	plus	kom-
plett	regnställ	så	frös	jag.	Fick	stanna	för	att	
skifta	 till	 vinterhandskar	 och	 innerhandske!	
När	 jag	 så	 körde	 in	 i	 Korgentunneln	 på	 6,7	
km,	 upptäckte	 jag	 nackdelen	 med	 solglas-
ögon!	Polcirkeln	passerades	och	jag	hann	ta	
en	bild,	 trots	 envist	 duggregn.	På	grund	av	
kylan,	kunde	man	ju

tro	att	det	var	snö?	Fjällen	var	ljusgrå	av	
snö,	och	mitt	ute	i	vildmarken	dök	samebyar	
upp.	 Varning	 för	 älg,	 får	 och	 renar,	 i	 olika	
varianter.	Hur	som	helst,	tog	färden	fram	till	
Bodö	dryga	5	timmar,	så	nu	återstår,	efter	3	
timmars	väntan	på	färjan,	ytterligare	3	tim-
mar	till	havs	och	en	knapp	timme	innan	jag	
är	vid	målet!	Lördag	blir	vila	och	gemenskap,	
och	söndag	skall	jag	vara	på	färjeterminalen	
senast	kl	12.00	för	att	”alla	motorcyklar”	kör	
ombord	 först.	 Då	 lär	 jag	 hinna	 till	 Tärnaby	
för	 kvällen	 ;-)	Har	 jag	 sagt	att	naturen	 inte	
går	att	beskriva?	Att	den	skall	upplevas!	Jag	
menar	det!

HALLELUJA-MOMENT!
När	jag	körde	av	färjan	(utan	regnkläder)	

kom	känslan	”är	detta	sant”?

Efter	218	mil	i	ur	och	skur	var	ett	drömmål	
uppnått!	Känslan	av	att	 jag	vill	och	 jag	kan	
klara	 av	 det,	 gjorde	mig	 euforisk!	 Per,	 som	
jag	 inte	mött	på	10	år	eller	 ens	hunnit	 tala	
med,	 fanns	 tillfälligt	 på	 plats!	 Nästa	 vecka	
skulle	 han	 ut	 och	 fisk	 en	 månad.	 Snacka	
om	 i	 grevens	 tids,	 eller	 bättre	 sent	 än	 ald-
rig!	 Han	 och	 hans	 Anne	 bjöd	 på	 gigantiska	
krabbklor,	 hälleflundra	 med	 äggsmör	 och	
nyplockade	hjortron	med	grädde!	Det	lägger	
sig	som	bomull	runt	hjärtat.	Vilken	välkomst	
till	Fredvagn,	i	duggregn	utan	regnställ!

HENNINgSVAER - äNTLIgEN!
Efter	 en	 brakfrukost	 på	 lördagen	

visade	 Per	 mig	 runt	 på	 Lofoten	 med	 mål	
Henningsvaer,	 allt	 från	 absolut	 bästa	 sidan!	
Vindstilla	 och	 solsken,	 landskapet	 vykorts-
likt.	 Fiskebyarna	vackra	och	pittoreska	med	
många	 nationaliteter	 bland	 turisterna.	 Ett	
lugn	och	en	stillhet	 som	man	nästan	kunde	
höra!	En	eldröd	solnedgång	avslutade	dagen	
eller	dämpade	ljuset.	Man	lyssnar	på	tystna-
den	och	njuter	av	stillheten!

På Väg ÖVER KÖLEN IgEN
En	 tidig	 start	 från	 Fredvang,	 för	 att	 ta	

plats	på	färjan	i	tid!	Och	den	blev	full!	Sista	
bilen	på	tvären	i	aktern,	total	tid	för	väntan	
och	 färjeöverfart	 blev	 6	 timmar	 följt	 av	 1,5	
timme	 till	Rognan,	och	vilket	 rum!	Med	kaj-
kanten	 utanför	 och	 midnattssol!	 Det	 gäller	
bara	att	kunna	somna.

SKOgSMÖSS
Levande	 och	 döda,	 var	 nästan	 de	 enda	

på	E6	från	Rognan	till	Mo	i	Rana	och	polcir-
keln	såg	bra	ut	 i	 solskenet.	Vinden	är	stark	
och	 kastar	 en	 hit	 och	 dit,	 så	 har	 det	 blivit	
kallare	 igen!	 Körde	 genom	 en	 tunnel	 utan	
solglasögon	och	den	var	iskall	just	nu.	Pizza	i	
Tärnaby,	eftersom	jag	missade	ett	par	värds-
hus	på	vägen.	Fortsätter	dock	ett	par	timmar	
till	österut,	men	har	ännu	ingenting	bokat?

STORUMAN
Tänkte,	att	de	återstående	18	milen	från	

Tärnaby	 till	 Storuman	 inte	 skulle	 innebära	
några	 problem!	 Om	 det	 inte	 hade	 varit	 för	
en	 vägsträcka	 på	 flera	 kilometer	 bestod	 av	
spårig	 makadam,	 för	 det	 skulle	 bli	 en	 bra	
väg!	Högst	30	km/tim.	Imorgon	blir	det	sight-
seeing	förmodligen	åt	Dorotea-hållet	kanske	
bland	österrikiska	bussturister,	som	vid	varje	
rast	 kokar	 egen	 korv	 och	 korkar	 upp	med-
havd	öl!	Hoppas	bara	att	jag	slipper	regn.

JAg KÖR MOT LUKTEN
av	surströmming?	Eftersom	regnet	verkar	

ihärdigt	 det	 närmsta	 dygnet,	 siktar	 jag	 på	
Norrfällsvikens	 campingstuga	 direkt!	 Och	
hämtar	Lotta	i	Sollefteå	imorgon	kväll,	sedan	
skall	 jag	 inte	 göra	 någonting	 förrän	 efter	
YCCs	årsmöte	och	dra	mot	Göteborg	i	sakta	
mak.	Kanske	följa	solen,	om	den	finns?

TJäNARE TJäDER!
Eller	 vad	 det	 nu	 var	 som	 flaxade	 iväg	

utmed	Blå	Vägen,	när	jag	lämnade	Storuman	
bakom	 mig.	 Jag	 hade	 tänkt	 diagonala	 från	
Storuman	till	Norrfällsviken	och	hade	gott	om	
tid,	tyckte	jag!	Dåligt	påläst	och	utan	GPS	var	
jag	plötsligt	i	Lycksele?	I	stället	för	Åsele,	och	
fick	 ta	 en	 ”genväg”	 till	 Bjurholm,	 som	mest	
bestod	av	nyrakat	grus	i	40	km/t.	Sedan	blev	
det	 fel	 igen!	Jag	hamnade	 i	Umeå,	som	jag	
trodde	 skulle	 vara	 Ö-vik.	 Regnet	 det	 bara	
ökade.	 Handskarna	 genomblöta	 och	 kallt	
regnvatten	 rann	 nedför	 hjälmen	 in	 under	
halsduken!	 Men	 jag	 kom	 fram	 nästan	 som	
planerat	 och	 träffade	 en	 massa	 bekanta	
ansikten.	 Imorgon	 skall	 jag	 hämta	 Lotta	 i	
Sundsvall	 och	 inte	 Sollefteå,	 så	 hon	 hinner	
med	surströmmingsfesten!	Det	ser	 jag	fram	
emot.	 Hoppas	 jag	 hittar	 till	 Sundsvall?	 Till	
höger	eller	vänster?

EN SOLIg MORgON
och	 tänk!	 Inga	 mörka	 moln	 på	 himlen,	

ännu!

Nu	 stannar	 vi	 här	 fram	 till	 lördag	 och	
följer	 sedan	 solen	 i	 en	 linje	 Delsbo,	 Falun,	
Uddeholm	 och	 Orust	 om	 nu	 detta	 blir	 en	
linje?	Här	skulle	man	också	kunna	lyssna	på	
tystnaden,	om	det	inte	vore	för	2	kråkor	i	en	
talltopp.	Pulsen	är	på	väg	nedåt	och	 lugnet	
kommer	 att	 infinna	 sig,	 innan	 nästa	 regn-
period!	 Det	 regn	 som	 dragit	 över	 Sverige,	
kommer	 förmodligen	 i	 retur!	 Synd	 vore	 det	
ju	annars,	man	kan	ju	sakna	det?	Vädret	har	
varit	 så	 pass	 ogynnsamt,	 att	 medhavt	 tält	
aldrig	har	utnyttjats!	Antingen	regn	eller	kyla	
har	gjort	att	 jag	 föredragit	booking.com	vid	
ett	 flertal	 tillfällen	 kanske	 skulle	 man	 sälja	
tältet?

BESäTTNINg KOMPLETT!
Vädret	 var	 positivt	 idag,	 så	 i	 st	 för	 att	

Lotta	 skulle	 åka	 buss	 flera	 timmar,	 och	
sedan	 motorcykel	 till	 träffen,	 så	 jag	 drog	
till	 Sundsvall	 och	 hämtade	 henne	 då	 hann	
vi	precis	vara	med	på	surströmmingsfesten!

För	 första	 gången	 åt	 jag	 4	 surström-
mingar	och	detta	utan	problem!

Men	i	kylskåpet	har	jag	norska	hjortron.

SKULEBERgET UTAN SNÖ?
Efter	 dagens	 årsmöte	 åkte	 vi	 iväg	 på	

en	 gemensam	 tur	 till	 Skuleberget	 och	 fick	
avnjuta	den	underbara	naturen	från	ovan!	I	
eftermiddag	fortsätter	vi	med	lekar	och	där-
efter	försiktighet	inför	morgondagens	avfärd!

SIMMAT ILAND!
Efter	4	underbara	dagar	på	Höga	kusten	

med	 glada	 bikers,	 god	 mat	 och	 dryck	 i	 en	
fantastisk	 avslappnande	 miljö,	 skulle	 vi	 dra	
oss	mot	Göteborg	 i	 sakta	mak.	 Info	om	ett	
annalkande	 regnoväder	 gjorde	 att	 vi	 valde	
kustnära	 väg	mot	Delsbo,	 Järvsö	och	 slutli-
gen	Bollnäs.

Strax	 efter	 Sundsvall	 var	 det	 dags	 för	
heltäckande	 regnställ,	 och	 det	 behövdes,	
för	 regnet	 bara	 ökade!	 Tankning,	 kaffe	 och	
V75	 gjorde	 att	 de	 ca	 30	 milen	 tog	 6	 tim-
mar.	Tröjor,	halsdukar,	strumpor,	kängor	och	
handskar,	 tur	att	det	 finns	handdukstork	på	
hotellet!	 Det	 blir	 en	 lugn	 kväll	 och	 en	 god	
natts	sömn	för	att	återhämta	krafterna.

FALUN BADAR I SOLSKEN
En	 lugn	 färd	 genom	 “kulturens	 vagga”	

och	 fika	 i	 en	 nedlagd	 skola	 efter	 en	 vådlig	
färd	på	11	km	grus-	och	makadamväg	igen!	
Denna	gång	med	Lotta	som	passagerare	och	
något	mera	packning	;-)	men	det	fungerade!	
Ville	inte	leka	krossförare	i	fortsättningen!	2	
hägrar	dansade	på	ängen	och	via	Carl

Larssons	 Sundborn	 kom	 vi	 mitt	 in	 i	 ett	
soldränkt	Falun,	det	känns	tryggt!

SLALOM MELLAN REgNSKURARNA?
Göran	 och	 Kia	 bjöd	 på	 grillat	 plus	 att	

Anders	 kom	 inom	 med	 sin	 familj!	 Den	 lille	
grabben?	Som	vi	inte	sett	sedan	han	var	7	år!	
Det	har	regnat	inatt,	så	motorcykeln	har	fått	

en	avsköljning.	Efter	sedvanliga	morgonruti-
ner,	drar	vi	till	Uddeholm	under	förmiddagen,	
söker	lugna	vägar	rakt	mot	målet.

RåDASJÖN
Vi	tog	regnet	med	oss	från	Falun,	nästan	

hela	vägen	till	Uddeholm,	men	där	anade	vi	
solen	i	Karlstad!

Om	 man	 tar	 det	 lugnt,	 hinner	 man	 se	
t.ex.	2	ripor	längs	vägen	och	massor	av	bär-
plockare.	Gott	om	lingon!	Med	husbåt	kom	vi	
ut	på	sjön	i	kvällssolen,	men	bada	var	ingen-
ting	att	tänka	på	idag	med	tanke	på	tidigare	
blötläggningar

SISTA DAgSETAPPEN
Solsken,	solsken,	solsken	och	barnbarnen	

mötte	på	Orust!

Ett	par	 timmar	 i	skuggan,	 innan	de	sista	
milen	till	Göteborg

SLUTET gOTT - ALLTINg gOTT
Nu	är	vi	hemma,	eller?	Jag	är	i	Göteborg,	

15	dygn	och	478	mil	senare!

JAg VILLE - JAg KUNDE!
Vad	blir	nästa	resa?	Kanske	till	drömmen	

i	Frankrike	nästa	år?	Ett	par	dagars	samling,	
sedan	 skall	 jag	 försöka	 sammanfatta	 de	
flesta	 intrycken	 och	 jag	 längtar	 redan	 till	
nästa	“äventyr”.

SAMMANFATTNINg
En	 dryg	 vecka	 i	 lugn	 och	 ro,	 trodde	 ni!	

Barnbarnen	har	åkt	hem	till	Dubai	och	Inez	
tyckte,	 att	 jag	 visat	mig	 för	 lite	 hos	 dom	 i	
sommar!	 ”Du	 har	 varit	 på	 Färöarna	 och	 på	
Lofoten!”	

Helhetsintrycken	från	denna	resa	tar	ald-
rig	slut!	Vilka	vyer!

Vilken	 natur!	 Dofterna	 avlöser	 varandra	
och	då	menar	jag	inte	surströmmingen	utan	
vedeldning,	granskog	och	diesel!

Regnstället	 höll	 tätt	 och	 jag	 lämnade	en	
handske	i	Uddeholm.

Man	blir	 nog	 lätt	 hemmablind	 i	 sin	 egen	
miljö,	 utan	 att	 imponeras	 eller	 förvånas	 av	
säsongsvariationerna.	När	man	då	får	se	och	
uppleva	fjällvärlden	utan	gnistrande	solsken	
och	snö!	Och	i	regnskura	både	högt	och	lågt	
förändras	ju	alla	intryck.	Tänk	att	vägen	kor-
sades	av	renar,	 får,	 lämlar	och	de	som	man	
aldrig	såg!	Som	t.ex.	björnen.	Jag	hade	mål	
(mera	 än	 ett)	 för	 min	 resa	 och	 tordes	 inte	
dröja	kvar	alltför	länge	vid	varje	moment.

Det	 var	 för	 kallt	 att	 bada	 i	 fjällbäckar,	
eftersom	 solen	 inte	 värmde.	 Tältning	 var	
uteslutet	med	våta	kläder	och	kalla	nätter.

Ställde	 fråga	till	 familjen,	om	vi	skall	 fira	
min	65-årsdag	på	Lofoten,	under	flera	dygn!	
Då	flyger	jag	upp	och	hyr	bil	på	platsen.

Nu	följer	ett	par	veckor	 i	Maglarp,	sedan	
en	 båttur	 till	 Kiel	 och	 en	 tur	 till	 Dubai	 plus	
Oman.	

För	att	jag	kan	och	vill.

Christer holst

LOFOTEN	PÅ	G
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Region SMåLAND
Regionchef:	Vakant
Mer	info	kommer	på	www.yccsweden.se

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

Kontaktpersoner	HALLAND

Regionchef

Peter	Ovik

Tele:	035-409	16.	

Mobil:	0709-76	13	21

E-post:	peterovik@yccsweden.se

Kontaktman	Laholm

Lars	Fritzon	

Tel:	0430-307	04

Mobil:	0730-36	49	57

E-post:	larsfritzon@yccsweden.se

Regionchefen har ordet

Halland 2011
Våren	kom	äntligen	och	vi	 fick	bestiga	

våra	älskade	hojar,	vi	började	med	en	tur	
utmed	 kusten	det	 var	 soligt	 varmt	 o	 luk-
tade	gott	precis	som	de	ska	göra.

Nu	var	det	dax	att	börja	se	fram	emot	
alla	 rallyn	 runt	 omkring	oss.	Det	 var	 god	
uppslutning	vid	första	träffen	och	det	blev	
bara	bättre	o	bättre	ju	längre	in	på	våren	
vi	kom.

Vi	 drog	 igång	 med	 våra	 körningar	 på	
onsdagar	 och	 träffen	 på	 torsdagarna	 i	
kajskjulet,	även	helg	körningarna	har	varit	
välbesökta	av	glada	medlemmar.

Det	 diskuterades	 lite	 vad	 som	 hänt	
och	vad	som	kommer	att	hända	framöver	
och	det	som	är	störst	 för	Hallands	del	är	
ÅRSMÖTE	2012	I	TYLÖSAND

Det	var	så	mycket	positivt	tänkande	så	
det	här	kommer	 inte	bli	någon	match	att	
fixa,	idéerna	sprutade	(Tack	för	er	positiva	
inställning,	utan	er	inget	Årsmöte)

Planering	 för	 hösten/Vintern	 är	 våra	
Pizza	kvällar	med	början	den	30	nov	alltså	
sista	söndag	i	varje	månad	och	jag	hoppas	
att	 det	 även	 där	 ska	 bli	många	medlem-
mar,	 det	 är	 där	 vi	 har	möjlighet	 och	 lära	
känna	varandra	ännu	mer	och	planera	alla	
våra	kommande	resor.

Festgruppen	fixar	en	Bowling	turnering	
på	ca	3	gånger.

Alternativt	 Julbord	 måste	 vi	 ju	 också	
ha,	har	ju	blivit	en	tradition	och	sen	brukar	
det	bli	en	tokig	grillkväll	i	svinkalla	vintern	
hos	fam.	Ovik.

Till	sist	vill	jag	tacka	alla	GAMLA	o	NYA	
medlemmar	 för	 den	 gångna	 säsongen	
utan	er	finns	inte	klubben.

PETER OVIK

REgIONCHEF HALLAND

Det	 blev	 en	 trevlig	 tillställning	 på	
Skärtorsdagen	 hemma	 hos	 Mike	 de	 kom	
43	medlemmar	dit	o	åt	sjöng,	dansade	och	
hade	 en	 bra	 karaoke.	 (Tack	 Mike,	 Ricky	
och	Cora)	tack	även	festgruppen.

Cora	hade	även	ett	eget	uppträde	med	
eldshow	de	var	såå	häftigt.

Halland	har	även	detta	år	varit	på	hug-
get	 och	 besökt	 de	 flesta	 träffarna	 runt	
omkring	vårt	avlånga	land	bl.a.	

Highchaparall	
Kristianopel
Mälarenrunt
Jels
Västervik
Högakusten

Sen	 kom	hösten	med	 sitt	 regn	 o	 rusk	
de	blev	en	mc	afton	på	Wild	West	med	ett	
20	 tal	medlemmar	 o	 det	 var	 som	 vanligt	
mycket	 trevligt.	 (Tack	 Festgruppen	 för	
detta).

Vi	 hade	 ett	 medlemsmöte	 den	 25	
november	 där	 de	 dök	 upp	 över	 30	med-
lemmar	 vilket	 jag	 uppskattade	 väldigt	
mycket	 och	 visa	 vilken	 gemenskap	 vi	
känner	 och	 det	 är	 ett	 av	mina	 stora	mål	
i	Halland.

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

Kontaktpersoner	SKÅNE

Skåne	NV

Jörgen	Persson	

Mobil:	0702-59	82	65

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

Ethel	Olsson

Mobil:	0705-40	60	57

E-post:	ethelohlsson@hotmail.com

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

Lars-Erik	”Eva-Lasse”	Andersson

Mobil:	0706-12	75	47

E-post:	eva.andersson11@comhem.se

Andreas	Hedblom

Mobil:	0708-12	97	97

E-post:	andreas.hedblom@telia.com

Skåne	NÖ

Per	”Buchman”	Nilsson

Tele:	0451-161	87

Mobil:	0706-80	84	57

E-post:	per55@telia.com

Blekinge

Ulf	Lundberg

Tele:	0456-155	54

Mobil:	0732-22	17	84

E-post:	flu2009@live.se

Mats	Alvarsson

Mobil:0763-45	84	50

E-post:	m.alvarsson@hotmail.com

Webmaster	Skåne/blekinge

Andreas	Hedblom

Mobil:	0708-12	97	97

E-post:	andreas.hedblom@telia.com

Regionchefen har ordet

Jag	blev	medlem	i	YCC	1999	och	inte	
kunde	 jag	 då	 drömma	 om	 att	 under	
årens	lopp	få	träffa	så	många	fantastiskt	
trevliga	människor.	Tänk	så	många	träf-
far	man	har	 varit	 på,	 50-60	 st.	 och	de	
flesta	 har	 varit	 toppen.	 I	 bland	 kunde	
det	 vara	 lite	 kämpigt	 på	grund	 av	 kyla	
och	regn,	en	gång	blev	jag	räddad	från	
frostskador	 på	 fingrarna,	 då	 jag	 stan-
nade	vid	en	 rastplast	 där	det	 fanns	en	
handtork	 på	 toan,	 mitt	 längsta	 toabe-
sök.	En	annan	resa	som	inte	vädret	var	
på	min	 sida	 var	 när	 jag	 körde	 Sverige	
runt	på	12	dagar	(500	mil)	hade	planerat	
att	 vara	 iväg	 tre	 veckor	men	 eftersom	

Hej alla medlemmar i YCC!
Nu	 är	 hojsäsongen	 över	 och	 så	 även	

styrelsemötet	och	hövdingamötet,	så	med	
facit	i	hand	meddelar	jag	följande:

Jag	 fortsätter	 att	 hjälpa	 kansliet	 som	
lovat	 men	 avsäger	 mig	 posten	 som	
Regionchef	 med	 omedelbar	 verkan	 på	
dags	 datum	 och	 backar	 tillbaka	 för	 den	
nyare	 moderna	 YCC-linjen	 med	 bl.a.	
Facebook.

Hoppas	att	det	kommer	att	tillsättas	en	
ny	Regionchef	nu	på	medlemsmötet	som	
alla	lyssnar	på	så	att	jag	och	fler	medlem-
mar	kan	se	fram	emot	en	fin	gemenskap	
i	 hela	 YCC	 Region	 Småland	 och	 många	
härliga	fina	körningar	tillsammans.

god Jul & gott nYtt År
Mvh kenth ”virre” lindkvist
vislanda 2011-10-20

det	kom	regn	varje	dag	så	blev	jag	lite	
less.	 Mitt	 regnrekord	 är	 sju	 träffar	 på	
rad	och	alla	givetvis	i	tält.	Tänk	om	man	
hade	 dokumenterat	 alla	 träffar,	 vilken	
läsning	det	skulle	blivit	på	hemmet.

Jag	 vill	 med	 dessa	 rader	 skicka	 ett	
stort	 tack	 till	 alla	YCC:are	 för	 allt	 roligt	
jag	har	haft	under	mina	mc-år,	ett	spe-
ciellt	 tack	måste	 jag	 givetvis	 skicka	 till	
region	Småland.

Med vänlig hälsning
toMMY `toMPa` Jeansson 
i kalMar

Tack och farväl.Sitter	här	 i	 sista	minuten	och	 försöker	
få	ihop	några	ord	om	sommaren	som	gått.	
För	min	egen	del	har	den	varit	minst	sagt	
händelserik.	 Våren	 och	 tidig	 sommar	 fick	
vi	ställa	in	Selmarundan	för	där	var	för	få	
deltagare.	 Tyvärr	 känns	 det	 som	 om	 det	
är	 något	 som	 genomsyrat	 hela	 året.	 Till	
internationella	 i	 Danmark	 var	 vi	 ett	 gäng	
som	 kom	 iväg	 och	 det	 var	 jätte	 trevligt.	
Kul	att	 se	 så	många	skåningar	där.	Vissa	
för	första	gången	på	träff	liggandes	i	tält.	
Kanske	 lite	 i	 kallaste	 laget	 för	vissa.	Men	
vi	hade	trevligt	i	alla	fall.	Sedan	blev	det	ju	
träff	i	Kristianopel	med	ca	60	deltagare.	En	
jätte	kul	 träff	som	tyvärr	nu	går	 i	graven	
då	 Hasse	 inte	 längre	 kommer	 att	 driva	
stället.	Så	nu	får	någon	annan	ta	över	och	
göra	våra	sommarträffar.	

Efter	detta	har	det	inte	hänt	så	mycket	
mc-relaterat	 för	min	del.	Var	 tvungen	att	
mycket	 sent	 lämna	 återbud	 till	 Årsmötet	
då	jag	hastigt	och	lustigt	bestämde	mig	för	
att	köpa	hus.	Tyvärr	har	detta	försummat	
massor	av	den	tid	jag	normalt	lagt	ner	på	
YCC.	Jag	vill	passa	på	och	be	om	ursäkt	för	
att	min	närvaro	 inte	varit	den	bästa	men	
samtidigt	känner	jag	att	jag	kan	inte	vara	
oumbärlig.	Vi	har	massor	med	jätteduktiga	
kontakt	personer	i	regionen	och	utan	dom	
hade	allt	stått	stilla.	Jag	hoppas	verkligen	

att	det	är	så	att	verksamheten	kan	fung-
era	 utan	 att	 regionchefen	 måste	 ha	 ett	
finger	med	i	spelet	hela	tiden.	Då	har	mitt	
budskap	inte	gått	fram.	Det	är	NI	medlem-
mar	 som	 gör	 klubben	 inte	 någon	 annan.	
Och	 om	 inte	 ni	 kommer	 med	 idéer	 och	
förslag	på	verksamhet	så	kan	inte	vi	göra	
något	 vettigt	 av	 klubben	 heller.	 Vi	 hade	
ett	medlemsmöte	för	någon	månad	sedan	
på	 Farmen	 och	 där	 var	 flera	 som	 tyckte	
vi	 skulle	ha	en	ny	pubafton	på	Syltan.	Vi	
fixade	 en	 sådan	 och	 vi	 blev	 8	 personer.	
Det	är	inte	konstigt	om	man	tappar	sugen	
om	där	inte	dyker	upp	mer	folk.	

Till	medlemsmötet	 hade	 inbjudan	 gått	
ut	till	samtliga	medlemmar	och	vi	blev	ca	
25	 pers.	 Det	 är	 10%	 av	medlemmarna	 i	
Skåne/Blekinge.	 Så	 innan	 ni	 hoppar	 på	
oss	som	funktionärer	så	fundera	på	vad	ni	
själv	vill	med	klubben.	

Det	 kommer	 att	 hända	 en	 del	 i	 vinter	
men	 det	 kommer	 ni	 att	 kunna	 läsa	 på	
nätet.	 Tyvärr	 hinner	 jag	 inte	 åka	 på	 allt	
men	 jag	 ska	 försöka	 synas	 och	 höras	 så	
mycket	som	möjligt	ändå.	Vill	passa	på	och	
önska	alla	en	God	Jul	och	ett	Gott	Nytt	År	
om	inte	annat.

roBert hansson

Skåne nordväst
Söndagar kl 14 på pizzerian på ättekullagatan 6

Skåne sydväst
Söndagar kl 12:30 på Blå Cafeet i Lomma

Skåne Nordöst
Carlssons taverna i Kristianstad och Perssons Taverna i Vinslöv kl 15

18/12 Vinslöv
15/1 Kristianstad
5/2 Vinslöv
26/2 Kristianstad
18/3 Vinslöv

Dessutom kommer vi att ha lite pubaftnar, medlemsmöten och lite annat 
smått och gott. Tänkte försöka få med ett gäng till mässan i göteborg i 
januari. För dom som är intresserade så går årets x-hoj till Riga Mer info 
om detta och annat kommer på nätet under vintern. 

Detta händer i vinter!
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Kontaktpersoner	i	Region	West

Kontaktman
Road	Captain	Göteborg
Lennart	Bengtsson
Tel:	O709-28	62	61

Kontaktman	Nol
Fred	Manninger
Tel:	0706-64	28	15

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

Kontaktman	Skara
Kent	Jornefelt
Tel:	0511-106	34

Kontaktman	Falköping
Göran	Kroon	
Tel:	0707-35	35	01

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

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

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

Kontaktman/	Arrangemang	West
Road	Captain	Göteborg
Frank	Jansson
Tele:	0706-40	42	44
E-post:	frank.jansson@bredband.net
	
Webbmaster	West
Stefan	Dolk	
Tele:	0705-91	03	93
E-post:	stefan.dolk@bredband.net

Webbredaktör	West
Catharina	Jansson

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

Regionchefen har ordet

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

Så är ännu en 
hojsäsong till ända!
Under	den	gångna	säsongen	har	
kontaktman	och	Road	Captain	lagt	ner	ett	
stort	jobb	på	att	veckokörningarna	och	
andra	aktiviteter	fungerar	i	Regionen.	Ett	
stort	tack	till	er!
Utan	er	medverkan	i	regionen	hade	det	

inte	fungerat.

Under	 året	 som	 gått	 har	 region	West	
fått	 en	 ny	 organisation,	 2	 nya	 kontakt-
män,	Göran	Kroon	i	Falköping	och	Magnus	
Wingård	i	Ljungskile	och	även	Håkan	Wall	
som	ny	Road	Captain.	Claes	Berg	lämnade	
oss	 som	 kontaktman	 i	 Borås	 och	 Örjan	
Karlsson	 som	 Road	 Captain	 i	 Göteborg.	
Jag	tackar	dessa	personer	 för	många	års	
samarbete	med	region	West.

Vi	har	även	fått	ett	nytt	fotogalleri	som	
Kjell	Jonsson	tar	hand	om.

Vi	 har	 genomfört	 vår	 planering	 som	
presenterades	 under	 medlemsmötet	 i	
mars	och	anordnade	veckokörningar	hela	
säsongen.

Region	West	har	fått	diplom	för	10	års	
vänskap	 och	 aktivt	 deltagande	 i	 Lynge,	
Danmark,	 med	 44	 deltagare	 som	 var	
något	 av	 ett	 rekord.	 Vi	 tog	 hem	 3	 av	 4	
möjliga	priser	i	kategori	bästa	Virago	(Stig	
Larsson),	bästa	1700,	1900	(Leif	Larsson)	
och	bäst	Bike	i	rally	(Dan	Erik	Jonsson).

Den	26-29	jan	2012	kommer	MC	Mässan	
till	Göteborg	och	vi	välkomnar	alla	YCC:are	
från	hela	landet	till	Göteborg.

Vi	 har	 tagit	 fram	 en	 del	 aktiviteter	 till	
Vinter/Vår	 2011/12.	 Detta	 är	 preliminärt	
och	 mer	 info	 kommer	 på	 vår	 hemsida	
inom	kort.

YCC	West	och	YCC	West	Långenäs	har	
gemensamt	månadsmöte	på	Hindås	MC.

Kolla	 Region	 West	 sidan	 för	 aktuellt	
datum.	 Adress	 till	 Hindås	 MC:	 Risbohult	
115,	430	63	Hindås

Undrar	du	över	något	så	tveka	inte	utan	
mejla	eller	ring.	Vi	är	till	för	dig!

HOJHäLSNINgAR 
BIJAN, REgIONCHEF WEST

Planering West Vintern 2011/12

Lördag	3/12	 North	&	South

Lördag	7/1	 Kråkans	krog

Torsdag	26/1	–	Söndag	29/1	 Mc	Mässa

Lördag	11/2	 Kråkans	krog

Torsdag	16/2	Bussresa	till	Rostock

Lördag	10/3	 Kråkans	krog

Biker	dagar	på	Yamaha	Center	Göteborg	(någon	gång	i	mars)

virago 1100, stig larsson. Midnight star, leif larsson. Best in show Warrior, 
dan-erik Jonsson.

BEST	BIKE	I	LYNGE

Senaste medlem i Region West 
Loui (Barn till Maria Holm) 
född 11-08-28
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Region Värmland/Örebro
Regionchef:	Sussie	“Pocahontas”	Wahlqvist	019-24	12	22,	
0707-49	99	94.	E-post:	sussieycc@hotmail.com

Kontaktpersoner	VÄRMLAND/ÖREBRO

Kontaktman	Örebro

Reino	Persson

Mobil:	0706-57	16	60

Eje	Österberg

Tele:	019-22	52	93

Mobil:	0708-22	52	93

Kontaktman	Karlstad

Tom	Ewen

Mobil:	0702-27	55	21

E-post:	ewen.tom@telia.com

Kontaktman	norra	Länsdelen

Pehr	Lekeborn

Tel:	0581-144	67

Mobil:	0704-47	41	72

E-post:	perh_lekeborn@hotmail.com

Regionchefen har ordet
Här	 kommer	 en	 liten	 information	 från	

Värmland/Örebro	vad	som	harhänt	 sedan	
förra	tidningen.

Vi	 hade	 ett	 par	 bowling	 kvällar	 med	
efterföljande	mat	och	dryck,	vi	brukar	vara	
ett	bra	gäng	på	dom	aktiviteterna.	

Vi	hade	ett	medlemsmöte	i	våras	där	23	
st.	 var	närvarande	och	kreativa.	Då	åt	 vi	
och	Bowlade	efter	mötet.

Vi	 var	 och	 åkte	 den	 årliga	 Valborgs-
kortegen	 med	 mat	 stopp	 hos	 Calle	 och	
Birgitta	 med	 den	 fantastiskt	 goda	 kräft-
soppan	som	vi	nu	kan	börja	kalla	tradition.	
Mums!

Sen	hade	vi	en	hemlig	resa	till	Mariefred	
med	 god	 uppslutning,	 stackars	 Stefan	
(numera	 Roland)	 fick	 stå	 i	 Stadsparken	
och	 vänta	 en	 extra	 timme	 för	 jag	 bytte	
lite	färdriktning	från	den	planerade	vägen.	
Men	 det	 blev	 kanon,	 för	 då	 trodde	 dom	
som	 var	 med	 på	 färden	 att	 vi	 skulle	 till	
Nyköping.

När	 sent	 om	 sider	 kom	 fram	 till	
Mariefred	 så	 gjorde	 vi	 en	 Guidad	 tur	 på	
Gripsholms	slott.

Mkt	intressant,	det	vi	verkligen	rekom-
mendera.

Vi	 var	 med	 arrangörer	 till	 det	 årliga	
Poker	Run	som	ett	gäng	av	våra	YCC	med-
lemmarna	stod	på	en	station	och	grillade	
korv	och	hade	pilat	upp	vägen.	Det	är	en	
tur	 som	 är	 på	 ca:20	 mil	 runt	 Värmland/	

Örebro	 .	 Där	 gjorde	 jag	 bort	 mig	 totalt,	
det	fanns	ett	 jätte	fint	prisbord	med	pre-
sentkort	på	1000-lappar,	fina	däck,	Gortex	
jackor	 men	 vad	 gör	 en	 halvtokig	 region	
chef.		Jo	jag	och	Gunbritt	snöar	in	oss	på	
en	 frukt	 korg	 som	bara	 är	 så	HIMLA	 fin.	
Så	när	mitt	nummer	kom	upp	i	början	på	
dragningen	 där	 prisbordet	 fortfarande	 är	
fullt,	så	tar	jag	den	kanon	fina	fruktkorgen	
till	ett	värde	av	ca:200:	-

	Sen	hade	jag	ågren,	Clintan	trodde	jag	
hade	blivit	knäpp.

Vi	 var	 20	 st.	 från	 regionen	 som	 åkte	
upp	till	Höga	Kusten	på	årsmöte.

En	 fantastisk	 natur	 och	 jätte	 trevlig	
träff.

I	 år	 blir	 det	 ingen	 Marsipan	 resa,	
men	 ev.	 kanske	 vi	 åker	 till	 Åland	 eller	
Helsingfors	 på	 en	 Lakritsresa	 under	 sen-
vintern.

Medlemsmöte	med	Bowling	och	mat	är	
i	skrivande	stund	inplanerad	till	den	29/10

Och	 som	 säkert	 alla	 vet.	 Så	 förlorade	
vi	en	kär	vän	Ander	Hedlund	 i	en	 tragisk	
olycka	 på	 motorcykeln	 den	 9:e	 juli.	 Han	
kommer	 alltid	 fattas	 oss,	 som	 hade	 den	
stora	glädjen	att	få	lära	känna	honom.

ha en god vinter alla vänner i YCC
Mvh sussie ”PoCahontas”

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

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

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

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

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

Kontaktpersoner	Stockholm	norra
Bengt	Carlsson
Mobil:	076-641	14	77
E-post:	bengt.carlsson@yccsweden.se	
	
Tomas	Holmberg
Mobil:	070-536	81	86
E-post:	tomas.holmberg@yccsweden.se	

Kontaktpersoner	Stockholm	södra
Mats	“Raider”	Andersson
Mobil:	0730-44	48	58																							
E-post:	mats.andersson@yccsweden.se
	
Christer	Lindberg
Mobil:	073-04	04	966
E-post:	Christer@Bakeoff.se

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

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

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

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

Regionchefen har ordet

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

När	jag	blickar	tillbaka	på	vad	som	hände	
under	 2011	 inser	 jag	 att	 vi	 haft	 många	
mycket	lyckade	aktiviteter	med	högt	med-
lemsdeltagande.	 East	 har	 deltagit	 och	
arrangerat	 många	 aktiviteter	 under	 det	
gångna	året	och	jag	känner	mig	nöjd	med	
hur	 Easts	 kontaktpersoner	 jobbat	 med	
dessa.	Det	går	inte	att	nämna	alla	här	men	
jag	vill	framhäva	några	stycken.

I	 januari	 fick	 jag	 äran	 att	 åka	 med	 på	
en	 resa	 i	 södra	 Sverige	 för	 att	 titta	 när-
mare	 på	 lämplig	 plats	 för	 Internationella	
Träffen	 2012.	 Flera	 platser	 besöktes	 och	
möten	 ordnades	 under	 resan.	 Det	 slut-
liga	 valet	 blev	 Lundegårds	 camping	 på	
Öland.	 Platsen	 har	 stora	 ytor	 både	 inom	
och	utomhus	som	jag	tror	kommer	lämpa	
sig	 mycket	 väl	 för	 internationell	 träff.	
Värt	 att	 notera	 är	 att	 alla	 Svenska	 YCC	
medlemmar	 kommer	 in	 gratis	 på	 träffen,	
alltså	 ingen	 träffavgift.	 Så	 jag	 hoppas	
många	medlemmar	passar	på	att	utnyttja	
erbjudandet	med	fritt	inträde	och	besöker	
Internationella	Träffen	2012.

Tolles	bjöd	i	februari	in	YCC	för	diskussion	
om	vad	vi	medlemmar	var	 intresserad	av	
att	bygga	om	på	våra	motorcyklar.	Vi	fick	
en	intressant	återblick	över	långgafflarnas	
historia	 och	 blev	 visade	 en	 del	 smarta	
detaljer.	Några	förslag	samlades	in	och	om	
något	av	detta	kommer	ut	på	marknaden	
återstår	att	se.

I	 april	 startade	 de	 sporadiska	 veckokör-
ningarna	 som	 utgick	 från	 bland	 annat	
Årsta	 och	 Upplands	 Väsby	 i	 Stockholm,	
Uppsala	 och	 Nyköping.	 Jag	 hoppas	 det	
finns	 intresse	 för	 fler	orter	 inom	East	att	
hålla	veckokörningar	på	och	som	kan	star-
tas	upp	under	2012.

I	maj	arrangerades	en	av	de	årliga	höjd-
punkter,	”Hemliga	resan”	som	i	år	gick	till	
Åland.	Henrik	Olofsson	på	Åland	hade	fått	
uppdraget	 att	 arrangera	 årets	 Hemliga	
resa	tillsammans	med	Tomas	Holmberg	på	
den	svenska	sidan.	Över	40	deltagare	blev	
vi	på	denna	resa	som	blev	mycket	lyckad.	

I	 juni	 kom	 35	 colombianer	 på	 besök	
och	 skulle	 tillsammans	 med	 oss	 åka	 till	
Internationella	träffen	i	Jels,	Danmark.	Det	
här	 var	 ingen	 YCC	 aktivitet	 men	 vi	 hade	
fått	ok	från	styrelsen	att	YCC	namnet	fick	
användas	eftersom	mycket	gjordes	 i	 YCC	
anda.	 Cirka	 50	 personer	 var	 vi	 som	 åkte	
med	kortegen	från	Stockholm	till	Danmark.	
Många	var	det	som	hjälpte	till	med	arrang-
emanget	 och	 jag	 vill	 tacka	 er	 alla,	 spe-
ciellt	 vill	 jag	 framföra	 ett	 stort	 tack	 till	
Monica	 Lööf,	 Leena	 Engström,	 Roslagens	
Företagarkonsult,	 Yamaha	 Scandinavia,	
Farmen,	 och	 inte	minst	 de	 YCC	medlem-
mar	som	lånade	ut	sina	motorcyklar.	Utan	

er	hjälp	hade	vi	aldrig	kunnat	genomföra	
detta	arrangemang.	

I	 juli	arrangerade	Stefan	och	Anna	Ström	
Sörmlandsrundan	 som	 lockade	 deltagare	
ända	från	Dalarna.	Jag	kunde	personligen	
inte	delta	på	denna	träff	men	har	fått	höra	
från	flera	håll	att	det	var	en	mycket	lyckad	
aktivitet.	Kanske	får	vi	se	en	repris	2012.

När	många	 av	 oss	 i	 augusti	 åkte	 upp	 till	
årsmötet	 i	 Höga	 kusten,	 trotsade	 Bengt	
Carlsson	vädergudarna	och	gav	sig	ut	att	
åka	 Mälaren	 runt.	 Vad	 jag	 hört	 regnade	
det	en	hel	del,	men	har	man	sagt	att	det	
blir	samling	och	körning,	då	kör	man.	Värt	
att	notera	är	att	Bengt	bor	 flera	mil	 från	
startpunkten	 så	 han	 gjorde	 en	 bragdin-
sats.	

Det	 har	 blivit	 lite	 av	 tradition	 att	 Towe	
arrangerar	Tipsrundan	 i	Uppland	och	 i	 år	
tog	han	hjälp	av	Bengt	Carlsson.	Till	årets	
Tipsrunda	kom	hela	59	deltagare	och	även	
våra	 Åländska	 Eastare	 dök	 överraskande	
upp	 till	 mångas	 glädje.	 Vädret	 var	 helt	
perfekt	 och	 vi	 leddes	 ut	 på	 små	 härligt	
krokiga	 vägar.	 Ett	 toppen	 arrangemang	
under	sommarens	sista	varma	dag.

I	slutet	av	november	arrangerade	Christel	
Stigbehrt	bowling	med	middag.	Förra	året	
drog	denna	aktivitet	många	deltagare	och	
det	 gjorde	 den	 säkert	 även	 i	 år.	 Hur	 det	
gick	och	vem	som	vann	vet	jag	inte	efter-
som	detta	skrivs	i	oktober.				

Nu	 finns	YCC	Sweden	på	 Facebook.	 East	
avsikt	 är	 inta	 att	 skriva	 där	 om	 allt	
som	 händer	 och	 sker	 i	 vår	 region,	 men	
vissa	 inlägg	 kommer	 säkert	 hamna	 på	
Facebook.	 Jag	 vill	 vara	 tydlig	 med	 att	
informationen	som	står	på	YCC	webben	är	
den	som	gäller	och	Facebook	ska	ses	som	
ett	komplement.	Ingen	ska	känna	att	man	
måste	gå	med	i	Facebook,	all	information	
kommer	 finnas	på	YCC	webben	och	bara	
en	del	av	den	informationen	publiceras	på	
Facebook.	

Jag	 vill	 passa	 på	 att	 välkomna	 två	 nya	
kontaktmän,	 Peter	 Rönnbäck	 och	 Mikael	
”Ludde”	 Benedicks	 Lundahl.	 De	 kommer	
främst	hjälp	Stefan	Ström	med	aktiviteter	
och	körningar	i	Södermanland.	

Nu	när	vintern	är	här	ses	vi	inte	på	motor-
cyklarna,	men	kanske	ses	vi	på	någon	av	
pubkvällarna	 i	Uppsala	eller	någon	annan	
vinteraktivitet	i	region	East.	Om	inte	annat	
önskar	 jag	er	alla	en	trevlig	vinter	så	ses	
vi	igen	2012.

BO ENgSTRÖM 
REgIONCHEF EAST

Region EAST

Bonden kom till 
kvarnen för att tippa av 
och mala sin skördade 
säd. När han gick 
bakom vagnen för att 
fälla ner baklemmen 
och lossa säden 
ramlade den ner rakt 
på stortån, som blev 
krossad.
I sjuksängen tyckte han 
det var så konstigt att 
sköterskorna fnittrade 
och försökte se under 
täcket, och alla ville 
tvätta honom.
Tills han läste sin egen 
journal:
“Vid sädestömning 
råkade lemmen falla ner 
och krossade stortån.

En äldre dam blev intervjuad på ålderdomshemmet.
– Säg mig fru Olsson, när hade ni sex senast?
– Tja. Det var nog kring 1945...
– Jaha då är det rätt så länge sen?
– Ni ungdomar har inget begrepp om tid... klockan 
är inte mer än 2030 !

– Vet du vad kalorier är?
– Nej...
– Det är små otäcka djur som smyger omkring på 
natten och syr in dina kläder medans du sover!!



30 yamaha custom club sweden 31yamaha custom club sweden

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

Kontaktpersoner	i	region	Norr	

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

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

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

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

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

Sandfors
Håkan	Holmgren
Tel:	0910-910	30
E-post

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

Regionchefen har ordet
Hej på er alla!
På	 årets	 årsmöte	 i	 Norrfällsviken	 blev	

det	 officiellt	 att	 jag	 Ingela	 ”skataragata”	
Tanneskog	tar	över	nycklarna	till	YCC	Norr.	
Det	är	för	mig	ett	ärofyllt	uppdrag	och	jag	
hoppas	 verkligen	 att	 jag	 kan	 fylla	 ut	 det	
utrymme	av	ansvar	 som	min	 fritidspappa	
”rondellen”	nu	lämnar	till	mig.

Jag	 kom	 i	 kontakt	 med	 YCC	 då	 jag	
lyckligtvis	hamnade	i	samma	uppkörnings-
grupp	 som	 Åsa	 Nylund	 Vängbo.	 -03	 och	
året	 därpå	 fick	 jag	 möjligheten	 att	 följa	
med	dessa	 fantastiska	människor	 på	min	
första	träff.	Vårträffen	i	Sollefteå.	

Efter	denna	träff	kände	jag	att	jag	hit-
tat	”hem”	Vilka	härliga	människor!!

Och	trots	att	jag	då	körde	en	Kawasaki	
zx-750	så	var	jag	lika	välkommen	i	alla	fall!

Åren	har	både	givit	mig	kunskap	 inom	
klubben	samt	massor	av	nya	vänner	i	hela	
vårt	 land!	 Vetskapen	 om	 att	 alla	 är	 väl-
komna	(även	bikers	som	kör	annat	märke)	
gör	 att	 alla	 har	möjligheten	att	 få	 del	 av	
vår	gemenskap

Idag	 delar	 jag	 mitt	 liv	 med	 Micke	
Bäcklund,	 som	 inte	 alls	 körde	 hoj	 när	 vi	
träffades,	 jag	 satte	 honom	 bak	 på	 bön-
pallen	 och	 lät	 honom	 åka	 23	 mil	 i	 regn	

innan	vi	 stannade	 för	 rast.	Första	 träffen	
för	 honom	 var	 DELTATRÄFFEN	 i	 Timrå.	
Det	dröjde	inte	länge	förrän	han	tog	eget	
körkort	och	köpte	egen	1300,	för	bak	ville	
han	inte	sitta	mer!	Men	han	kände	samma	
sak	som	jag	gjorde	en	gång,	vilka	härliga	
människor!!

Numera	äger	han	en	blå	1900	-07	och	
jag	kör	lillebror	950	-09.	Fina	hojar!

Han	 har	 stort	 ansvar	 redan	 för	 Norrs	
aktiviteter.	 Skoterträffen	 och	 Blaikträffen	
är	 träffar	 som	 jag	 och	 Micke	 arrangerar	
tillsammans.

Han	 är	 även	 vald	 till	 Revisor	 för	 YCC	
Riks.	 För	 ska	 man	 ha	 ett	 stort	 engage-
mang	 i	 klubben	 så	 behövs	 stödet	 hemi-
från!!	Och	det	har	jag!

Jag	 skall	 verkligen	 försöka	 fortsätta	 i	
samma	anda	och	energi	som	Tommie	med	
familj	hela	tiden	gjort	för	YCC,	Jag	hoppas	
bara	att	 jag	kan	återgälda	en	liten	del	av	
den	 enorma	 värme	 jag	 upplevt	 genom	
åren	från	hela	klubben...TACK!!

Jag	vet	att	vi	möts	framöver	på	träffar	
och	MC	arrangemang	i	hela	vårt	land	Och	
kalla	mig	gärna	Skatan.

INgELA ”SKATAN” TANNESKOg. 
0703-85 40 97 

Vi	har	52	jackor	kvar	blandat	med	tryck	på	
rätt	sida	och	fel	sida	i	följande	storlekar.
Det	 gäller	 den	 jackan	 som	 ni	 har	 på	 er	
hemsida	som	är	länkad	till	mig.
Detta	 priset	 gäller	 från	 och	 med	 Fredag	
21/10-2011.
Rätt	tryck	ord	pris:	1500:-	nu	1200:-
Herr:	 2st.	 S,	 1st.	M,	 4st.	 L,	 7st.	 XL,	 3st.	
2XL	och	2st.	3XL
Dam:	 1st.36,	 2st.	 38,	 3st.	 40,	 3st.	 42,	
2st.44	och	2st.	46
Fel	tryck	ord	pris:	1000:-	nu	800:-
Herr:	 2st.	 S,	 1st.	 M,	 2st.	 L,	 5st.	 XL	 och	

2st.	4XL
Dam:	1st.	38,	3st.	40,	2st.	42,	1st.	44	och	
1st.	46
Passa	på,	Först	till	kvarn..........
Best	 Regards/Vänliga	 hälsningar	 Ulf	
Skarebrand
Flying	Eagle	Wear	AB
Hjalmar	Petris	Väg	48
352	46	Växjö,	Sweden
Tel:	0470-203	57
Fax:	046	470-74	94	60
Mobil:	0709-96	72	48

Planerade 
aktiviteter i Norr 
2012

YCC planerade aktiviteter i 
Norr 2012 (ändringar i plane-
ringen kan ske)

Skoterträffen 2-4 mars 
Vårvinterns stora händelse

Karlborn 18-20 maj Favorit i 
repris

Blaiken 29/6-1/7 Inlandsträff i 
Storuman 

Delta träffen 27-29 juli 

Höstträffen möjligen 8-9 eller 
15-16 sept	

Flakasand rock och blues festi-
val i mitten på juli.

Datum ej fastställt vid tidnings 
tryck!

//skata

Kontaktpersoner	i	Region	Mitt.

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

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

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

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

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

Kontaktman:	Västernorrland
Peter	Kaarle
Tele:	060-50	11	11
Mobil:	0705-59	57	79
E-post:	peter.kaarle@telia.com

Kontaktman:	Västernorrland
Dan	Bryneholt
Tele:	060-61	29	02
Mobil:	0730-94	65	62
E-post:	bryneholt@telia.com

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

Kontaktman:	Jämtland
Lars	Pettersson
Tele:	0693-313	17
Mobil:	0703-66	95	04
E-post:	britt-p@spray.se
	
Kontaktman:	Järvsö
Roland	Sand
Mobil:	0706-40	81	86
E-post:	rollesand@hotmail.com

Regionchefen har ordet

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

Nu	 har	 ännu	 en	 hoj	 säsong	 gått	 mot	
sitt	slut	och	vintern	är	förmodligen	här	nu	
när	detta	nummer	av	vår	eminenta	tidning	
finns	i	din	hand.

Även	älgjakten	börjar	lida	mot	sitt	slut	
då	 vi	 i	 mitt	 jaktlag	 lyckade	 skjuta	 fullt	
på	 stora	 djur	 under	 första	 veckan,	 även	
undertecknad	 fick	nedlägga	en	kviga	och	
kalv	under	denna	vecka	men	nog	om	älgar	
i	skogen.

Som	 sagt	 vintern	 är	 i	 annalkande	 och	
med	allt	 vad	det	 innebär.	Skidåkning	och	
skoterkörningar	 och	 förmodligen	 en	 hel	
del	skottande	av	snö.	Men	det	är	även	en	
period	då	vi	har	chansen	att	utsmycka	och	
serva	våra	hojar	 för	säsongen	som	ligger	
framför	 oss!	 Själv	 ska	 jag	 i	 alla	 fall	 byta	
olja	och	putsa	på	wilden	så	att	”hon”	è	ny	
smord	 och	 grann	 när	 snön	 är	 ett	 minne	
blott.

Säsongen	som	nu	ligger	bakom	oss	har	
varit	 kanon	 tycker	 jag	 då	 man	 har	 haft	
möjlighet	 att	 åka	mycket	 hoj	 och	 besökt	
lite	 träffar.	 Träffen	 i	 Sandviken	 där	 vi	
samlades	 för	 att	 visa	 upp	 vilka	 vi	 är	 och	
Lingvalls	motor	visade	upp	några	hojar	(Vi	
får	hoppas	att	Yamaha	Scandinavia	tar	 in	
fler	customhojar	till	Sverige)	och	Ica	bjöd	
alla	 knuttar	 på	 grilltallrik	 och	 något	 att	
dricka	 till,	 detta	 resulterade	 i	 alla	 fall	 i	 2	
nya	medlemmar.	Senare	samma	eftermid-
dag	 så	bar	det	 av	 till	 hemliga	 resan	 som	
region	 Norr	 och	 Mitt	 anordnat	 istället	
för	 Karlborn	 (som	 vi	 hoppas	 kunna	 åter-
komma	 till	 nästa	 säsong)	 resan	 gick	 till	
Orbaden	camping	och	vi	var	väl	ca:	40-50	
YCC:are	som	hade	det	riktigt	trevligt.

Deltaträffen	 besöktes	 och	 som	 vanligt	
träffade	 man	 alla	 goa	 människor	 som	 är	
med	i	klubben.

YCC	vann	pris	för	största	klubb	på	träf-
fen	samt	att	herrlaget	tyvärr	inte	lyckades	
försvar	 titeln	 i	 dragkampstävlingen	 utan	
slutade	 som	 2:a.	 Men	 det	 roligaste	 var	 i	
alla	fall	att	YCC:s	damlag	slutade	som	4:a	
i	 dragkampstävlingen	då	det	 annars	bara	
var	 herrlag	 som	var	 anmälda!	 Bra	 jobbat	
tjejer!!!	

Nästa	 träff	 jag	var	på	var	 ju	självklart	
årsmötet	 i	 Norrfällsviken,	 vilket	 härligt	
ställe	och	vilka	vägar	att	åka	hoj	på.	Det	
var	 en	 sak	 som	 inte	 var	 bra	 och	 det	 var	

fisken	man	serverade	när	vi	kom	upp	och	
jag	kan	inte	begripa	hur	så	många	kunde	
äta	av	denna	sura	och	ruttna	fisk.	Men	jag	
lyckade	i	alla	fall	få	i	mig	en	HEL	surström-
ming	efter	att	ha	fått	hjälp	och	instruktio-
ner	från	gänget	från	region	Norr.

Slutsatsen	 av	 denna	 prövning	 att	 för-
söka	 äta	 surströmming	 blir	 att	 jag	 får	
fortsätta	 hålla	 mig	 till	 kräftskivor	 i	 fort-
sättningen!

Efter	 Sandvikenträffen	 som	 jag	 skrev	
om	några	rader	upp	så	kontaktade	Roger	
Ågren	från	Avesta	mig	om	han	fick	prova	
att	 köra	 samma	 upplägg	 som	 vi	 gjort	
i	 Sandviken.	 Och	 som	 jag	 såg	 det	 var	
det	 bara	 att	 köra.	 Efter	 att	 Roger	 varit	 i	
kontakt	 med	 Stefan	 ”Calzone”	 Karlsson	
om	 hur	 han	 gjort	 i	 Sandviken,	 Detta	
resulterade	 i	 Avestaträffen	 17/9	 där	 YCC	
visade	 upp	 sig	 som	 klubb	 och	 ett	 försök	
i	att	ragga	nya	medlemmar.	Jättekul	med	
driftiga	 medlemmar	 som	 kommer	 med	
nya	idéer	och	tar	egna	initiativ!	Bra	jobbat	
gubbar	och	gummor!

Den	15	oktober	hade	vi	hövdingamöte,	
tyvärr	kunde	jag	inte	delta	själv	så	skick-
ade	 jag	vår	 förre	regionchef	Rolf	”Wilden	
från	 Delsbo”	 Andersson.	 Info	 om	 detta	
tänkte	jag	dra	på	vårt	regionmöte	i	Gävle	
den	10/12.

Ja	 då	 fick	 jag	 ihop	 några	 rader	 till	
vinternumret.	 Nu	 skall	 jag	 bara	 försöka	
kurera	 mig	 fån	 segdragna	 förkylningen	
jag	 dragit	 på	mig.	 Just	 i	 skrivande	 stund	
så	har	vi	haft	12	grader	varmt	och	vi	går	
in	i	november	i	morgon.	Måste	bara	hinna	
med	ett	par	åk	 till	med	wilden	 innan	det	
vita	snötäcket	lägger	sig	över	våra	vägar.	

Ha	det	gott	alla	”Mitt:are”	och	så	passar	
jag	på	att	önska	er	alla	en	riktigt	God	Jul	
och	Gott	Nytt	Hojår!

erik kernehed
regionCheF Mitt
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YCC’s Klubbsaker

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

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

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

Namntagg/
Regiontagg 
Pris:	50:-/st

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

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

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

Klubbemblem 

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

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

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

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

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

Detta	är	ett
högermärke

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

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

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

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

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

Numera kan du beställa klubbsaker på två sätt:

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

Nya artiklar beställer du via hemsidan.

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

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

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

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

Summa:

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

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

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

Ring, maila eller skicka in beställningen till ”Butiken”

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

		6	 Klubbväst,	mörkbrun,	S-XXXL	 	 	 	 895:-

		7	 Keps,	svart,	one	size	 	 	 	 50:-

		8	 Kepa,	svart,	one	size	 	 	 	 120:-

		9	 Keps	med	röd	rand,	one	size	 	 	 	 95:-

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

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

11	 Sissyväska,	svart	 	 	 	 750:-

12	 Vimpel	(25	x	35	cm)	 	 	 	 75:-

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

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

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

16	 Klubbpin	 	 	 	 45:-

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

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

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

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

25	 Ryggmärke,	33x16	cm	 	 	 	 150:-

25	 Ryggmärke,	20x11	cm	 	 	 	 75:-

27	 Buff	med	klubblogga	 	 	 	 130:-

27	 Vinterbuff	med	fleece	och	klubblogga	 	 	 	 190:-

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

UTgåENDE ARTIKLAR

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

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

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

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

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

19	 Hood-jacka,	S-XXL    175:-

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

22	 Buckle,	loggan	som	bältesspänne	 	 	 	 50:-

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

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

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

med	regionstillhörighet,	skriv	
regionen	med	versaler	i	stor-
leksrutan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



B Porto	
betalt

Avs. YAMAHA CUSTOM CLUB SWEDEN	Friskens	väg	75,	692	72	Kumla

Fräcka hojar med förmånlig försäkring

Midnight Star-serien
www.yamaha-motor.se

There’s no substitute for  
cubic inches

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

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

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


