
          ÅRSMÖTE
VIRAGOTRÄFF

YCC IN THE ROCKIES 2018

YAMAHA CUSTOM CLUB   Sweden  
NR 1 2019

Yamaha Custom Club - Grundat 1997

VILKEN VÄG KOMMER 
YAMAHA 
ATT VÄLJA?



KONTAKTER

Kansliet: 

Yamaha Custom Club Sweden

c/o Gunilla Johansson

Strandvägen 30

613 35 Oxelösund

070-253 96 37

kansli@yccsweden.se

Webbmaster:

Vakant

YCC:s Klubbtidning

Redaktör: 

Kjell Jonsson

Strö Hyllingsund 27

531 98 Lidköping

Mobil: 0705-88 68 27

redax@yccsweden.se

Produktion: 

Lena Mårtensson

Mobil: 070-339 41 43

MANUSSTOPP NÄSTA TIDNING: 

1 DECEMBER 2019

UTGIVNING: 

FEBRUARI 2020

STYRELSEN

President

Internationell kontakt

Ansvarig utgivare:

Clas Blomberg (East)

0708-14 11 14 

presidentycc@gmail.com

Vice President:

Per ”Buchman” Nilsson (South)

070-680 84 57 

regchef.south@yccsweden.se

Sekreterare:

Anette ”Nettan” Pettersson (West)

0704-15 08 61 

sekreterare@yccsweden.se

Kassör:

Gunilla Johansson

0702-53 96 37

kassor@yccsweden.se

Ord. Ledamot:

Lars Fritzon (Halland)

0730-36 49 57

regchef.halland@yccsweden.se

Arnold Nyström (Småland)

070-371 25 60 

regchef.smaland@yccsweden.se

Mohammad ”Bijan” Eghlima (West)

070-746 33 74 

regchef.west@yccsweden.se

Michael Ohlin (East)

070-347 43 56

regchef.east@yccsweden.se

Hans Lindsten (Värmland-Örebro)

070-222 17 20 

regchef.vo@yccsweden.se

Mats Wendin (Mitt)

070-697 41 63

regchef.mitt@yccsweden.se

Stefan Larsson (Norr) 

070-556 45 37 

regchef.norr@yccsweden.se

Adjungerad:

Tommy ”Blondie” Nilsson (South)

0708-98 72 77

founder@yccsweden.se

Revisorer:

Ingalill Skoog

Olle Hedberg 

Valberedning:

Tommy ”Blondie” Nilsson (South)

founder@yccsweden.se

Tommy ”Rondellen” Nylund

 ycc.rondellen@gmail.com 

Thomas Welander 

tomas.welander@bredband.net 

REGIONCHEFER

South: 

Per ”Buchman” Nilsson

070-680 84 57 

regchef.south@yccsweden.se

Halland: 

Lars Fritzon

0730-36 49 57

regchef.halland@yccsweden.se

Småland: 

Arnold Nyström 

070-371 25 60 

regchef.smaland@yccsweden.se

West: 

Mohammad “Bijan” Eghlima 

070-746 33 74 

regchef.west@yccsweden.se

East: 

Michael Ohlin

070-347 43 56 

regchef.east@yccsweden.se

Värmland/Örebro: 

Hans Lindsten

070-222 17 20

regchef.vo@yccsweden.se

Mitt: 

Mats Wedin

070-697 41 63

regchef.mitt@yccsweden.se

Norr: 

Stefan Larsson 

070-556 45 37 

regchef.norr@yccsweden.se

Medlemsavgiften är 300: - för enskild medlem och 500: - för familj

 (2 pers. i samma hushåll).
Skall vara betald senast 31/12 2019.

Betalas på BG 5506-3937 ange namn och medlemsnummer på inbetalningen.

Vid utebliven betalning stängs inloggning på hemsidan ner maj-juni.

Kontot raderas sedan vid årsskiftet.

Nya medlemmar anmäler sig via hemsidan: www.yccsweden.se/medlemsansokan



I slutet av maj blev det en ny långtur, denna gång bar det 

av till Örnsköldsvik där Norr och Mitt hade Vårträffen på 

Gullviks Havsbad. Jag åkte upp på fredagen tillsammans 

med Ola Andersson och vi hade en mycket trevlig kväll 

tillsammans med dessa härliga medlemmar i vår norra 

del av Sverige. På lördagen hade Norr sitt medlemsmöte 

där Stefan Larsson blev omvald till Regionchef för Norr. 

Efter mötet åkte vi på en ride-out till Mannaminne – 

ett friluftsmuseum som är helt otroligt och bara måste 

upplevas. På eftermiddagen när de andra skulle tillbaka 

till campingen vände jag och Ola våra hojar söderut för 

hemfärd, det blev 100 mil fram och tillbaka för oss.

Men som älskare av värme så njöt jag i fulla drag hela 

sommaren och vi som åkte till Danmark på den Interna-

tionella Träffen hade soliga dagar under hela träffen. På 

nerfärden övernattade vi på Lynge och hade en trevlig 

pratstund med Janell – President för YCC Danmark. 

Vi fick låna Lynge övernatten och på bara 3 personer så 

behövde vi inte trängas.

Virago MC Danmark bjöd på en trevlig träff i en 

fantastisk miljö med alla dessa gamla byggnader 

som vi bodde i. Här poserar vi efter vårt President-

möte som vi alltid har när vi träffas alla länder. 

Då passar vi på att utbyta erfarenheter, betygsätta 

årets Rally och även planera de Internationella 

PRESIDENTENS ORD PÅ VÄGEN

Hej alla Bikers i YCC
Hur ska man sammanställa denna säsong? Varmt – och så varmt att många inte ens 

åkte hoj för man fick ingen svalka ens i fartvinden, då är det varmt i vårt nordliga land. 

Den första riktiga långturen för mig blev i början på maj och bar iväg till Vrigstad där 

Småland höll sitt medlemsmöte. Ett jättetrevligt möte med många medlemmar som 

slöt upp, Arnold Nyström blev vald till ny Regionchef för Småland. Det blev en härlig 

dag och turen slutade på 70 mil innan jag var hemma igen – det är bra dag på hojen.

Rallyn som kommer under åren framåt. Kul är att både 

Norge och Spanien kommer att arrangera Rallyn – närmast 

i tid av dom två är Norge som kommer att vara värdland 

2022. Nu i år bär det av till Tyskland och 2020 blir det i 

Finland. Om ni tänker åka till Tyskland i år bör ni tänka på 

att planera resan tidigt, speciellt bokning av färja för 

resorna tar slut fort och antal platser för motorcyklar 

varierar mellan olika sträckor. 

OMSLAGSBILD FRAM: 
Vart leder vägen för motorcyklar? År 2020 höjs kraven då alla två- och tre-hjuliga fordon ska leva upp till kraven i Euro 5-standarderna. Hur kommer motorerna att se ut och vilken typ av modeller kan vi förvänta oss av till-verkarna? Är modellen Venture som säljs i USA något som kan komma här i Europa eller kan vi förvänta oss en helt ny modell i vårt segment? Eller kom-mer vi att stå helt utan custom modeller där MT & R modellerna tillsammans med Ténéré & FJR blir det framtida utbudet. Helt klart är att ovissheten är stor för oss i Sverige och övriga Europa.
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Årsmötet i Degernäs 

blev en trevlig helg med 

en massa trevliga möten 

med många medlemmar 

från vårt avlånga land. 

Hasse & Co hade slitit 

hårt för att få ihop träffen 

och det lyckades dom 

bra med. 
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I slutet på oktober åkte jag och Ola Andersson till Örebro 

för att lämna över en gåva till Gunsan och Reino som tack 

för åren på kansliet. Det blev en trevlig stund med fika och 

trevliga berättelser. Det är alltid kul att få komma hem till er 

medlemmar på en fika så det gör jag gärna hos flera av er.

Som sista aktivitet för detta år blev det en medlemskryssning över dagen den 1: a 

december med East, då hann vi med medlemsmöte, julbord och en hel del besök 

i taxfreebutiken. Vi blev totalt 19 st som hade en jättetrevlig dag på havet förutom 

att det var en ganska hård sjögång som fick fartyget att gunga en hel del. Under-

tecknad som tyvärr lider av sjösjuka fick ett jättebra piller i receptionen på båten, 

åkte ner med en storstark och sen gick resan alldeles utmärkt : )

Det var allt för denna gång. Se till att fundera ut 

nya aktiviteter för denna säsong som kommer, det 

är alltid kul att kunna gå in på hemsidan och se att 

det finns körningar som är inplanerade.

Tack för ordet – snart sitter vi på hojarna igen. 

Er president – Clas Blomberg 



 
Årsmöte YCC 15–17 augusti 2019 

Äntligen är det dags för årsmöte i Norr! Vi kommer att hålla till på Byske Camping. 
Ett stenkast norr om Umeå, långt från palmer, bastkjolar, spettekakor och 
sillamackor. Nu är det dags för renar, Samer, midnattssol, norrsken, vidsträckta 
skogar, orörda älvar och någon enstaka mygga.  

Priset för träffen är 700 kr per person. Då ingår middag torsdag, frukost och middag 
fredag, frukost lördag. Gratis kaffe och the under hela träffen. Träfftröja kommer att 
kosta 150 kr/st. 

Bokning av boende (stuga, husvagn eller tält) startar i februari med koden, YCC 19. 
Ni bokar direkt till Byske Havsbad 0912–61290. Och all betalning av boende sker på 
campingen.  

Inbetalning av träffavgift sker till vårt årsmöteskonto BG 166–4994 eller Swish 
123 298 04 49. Ni anger medlemsnummer, antal deltagare, storlek på träfftröja. 
Exempel: 0123, 2 Pers, M och XL. 

Vi kommer att ha vårt ordinarie årsmöte på fredag 16/8 kl.10.00. Fullständigt 
träffprogram kommer på hemsidan under sommaren.  

    



SÖNDAG:
Efter samlingsfrukost i Hyllingsund så drog Västgötarna 

(Rraisa, Snidarn och Mazter) vidare mot Laxå med Rraisa 

som körledare (Dit hade även Mazter kunnat leda, E20). 

Det blev fikastopp med glass i Mullhyttan, det var varmt 

och skönt. Fikat i Mullhyttan serverades av fyrasystrar.se 

som också hade lite loppis, vi blev erbjudna en soffa till 

riktigt bra pris. Efter fika så hade Garmin bestämt att vissa 

grusvägar i Närke är att jämställa med asfalt, hm trodde 

det var TomTom som inte hade koll.

Lunch inmundigades i Mogetorps Värdshus. Buffé så 

klart, och då måste man ju smaka på alla rätter. Det är inte 

helt lätt ibland.

Efter framkomst till Skinnskatteberg och snabb installa-

tion, så fick vi en Sightseeing med Irene runt Skinnskat-

teberg, med besök på 

Kolmilan. Sedan blev 

det kvällen.

VIRAGOTRÄFF
TEXT & FOTO: BRITT-MARIE, LENNART & 
LILLA SICKAN.
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Vidare for vi via Fläckebo och Fläcksjön, där vi blev vi-

sade en runsten som hedra kvinnan, den enda i Norden.
MÅNDAG:
Irene började dagen med en bildvisning från Salabranden 

(skogsbrand 2014).

Vi åker sedan till Öjesjöbränna eko park där branden bl.a. 

dödade en skördare (skogsmaskin).

” Gode bonden Holmgöt lät resa (stenen) efter Oden-

disa, sin hustru. Det kommer icke till Hassmyra en bättre 

husfru som råder för gården. Rödballe ristade dessa 

runor. Till Sigmund var Odendisa en god syster.” Källa: 

http://spraktidningen.se/artiklar/2007/10/tidig-tribut-till-

kvinnan.
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Visare till Klackebergs Gruvfält där Blå Grottan är en av sevärd-

heterna.

På vägen hem tar vi en fikapaus hos Elsa Andersson i Norberg.

Inhandlade några pilsner och korvar till grillen på hemvägen. 

Sedan blev det lite biljard.

Dagens etapp blev 16.5 mil.

TISDAG:
Efter frukost transportsträcka till 

Torsång, där vi åt en macka.

Varmt och skönt väder.

Besökte ett motormuseum och 

tittade på gamla mc och fick lite 

historia av ägaren.

Vi åker sedan vidare till Väster Färnebo, där man 

har en god brandplatsutsikt. Man förstår här bran-

dens styrka. (De store bränderna 2018 har ej startat 

ännu)

Lunch på Nya Serveringen i Engelsberg, Kåldolmar 

med gräddsås, det satt inte fel.

Sedan stannade vi vid Nya Lapphyttan Medeltida 

järnverk, här har man byggt en miljö från medelti-

den för att forska om hur man framställde järn.
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Vidare till Sundborn och Carl Larsson gården, vi stan-

nade dock utanför pga. dyrt inträde. En glass hade vi råd 

med och så klart en liten extrasväng till Leksand och den 

Gröna skylten…

Sedan skulle vi ta en fika på Marias Nostalgi café i Sun-

nansjö, men tyvärr så hade hon bestämt sig för att jobba 

korta dagar denna veckan. Så det blev ingen fika där. Så 

kan det gå.

Ganska mycket ”transportsträckor” vilket medförde att 

dagens körsträcka drog iväg till 40 mil.

ONSDAG:
Efter frukost begav vi oss till Tidö slott, där mötte Sven 

”Sladden” Elmqvist upp för att åka med resten av veckan.

Eftersom vi missade den guidade turen så åkte vi vidare 

till Fiskarhustruns café i Ängsö för lite lunch. Medan 

vi lunchade så hörde Dallas av sig och meddelade att 

de var framme i Skinnskatteberg, de valde att stanna 

och vila. Vi andra for vidare till ”Gröna skylten” i 

Västerås för att proviantera.

Efter det så for vi vidare till Skultuna mässingsgjuteri 

där vi fika och tittade lite. Efter en välbehövlig vila i 

gräset så for vi till ”Mashed Kidneys Mc-Klubb” och åt 

kvällsmat, redigt go hamburgare.

Väl tillbaka i Skinnskatteberg så blev det kramkalas med 

”dallas” och ”made”. En liten pilsner slank ner medan vi 

”tjöta” på kvällen. Det blev bestämt att vi ska åka till Re-

sarö nästa år. Så tidigt har vi aldrig bestämt oss tidigare.

Dagens vägar var slingriga och mysiga. Dagens körsträcka 

blev 23 mil.

TORSDAG:
Efter frukost åker vi en kort bit till Uttersberg bruksmiljö 

för att titta på lite konst och fotoutställning.

Sedan vidare till Suraham-

mar och för tankning och 

bensträckare. På vägen mot 

Sala silvergruva stannar 

vi till hos Arne i Gullvalla 

(Irenes jaktkompis) han fö-

revisade älgslakteriet och ett 

gäng gamla motorsågar.
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Innan vi besöker Sala silvergru-

va så får vi lite mat på Månsols. 

Efter maten fick vi en guidad 

tur på 155 meters djup i Sala 

silvergruva.

På vägen tillbaka stannade vi till vid brandplatsen för att 

visa ”sladden” som inte var med i början på veckan. Kväl-

len avslutades med någon pilsner och massa tjöt.

Massa fina krokiga vägar idag, blev totalt 21 mil.

FREDAG:
Efter frukost åker vi till favoritmacken (Q-STAR i Skinn-

skatteberg) och fyller på lite soppa. Sedan drar vi vidare 

till Kloten stugby där vi tog en bensträckare och kollade 

in deras Skotska bar i källaren. Reste vidare till Operan på 

näset, där vi fick en spontan guidning Skärfrun.

Lunchen intogs med fantas-

tisk utsikt från Toppstugan.  

Kaffe och glass intogs på 

Pralinfabriken vid Strippa 

gruva i Grythyttan.

L
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När vi kommer till Skinn-

skatteberg så säger Iréne 

att det blir grill hemma 

hos henne ikväll.

Väl där så visar det sig att 

Iréne vackra dotter Sara 

har stått i köket hela efter-

middagen och marinerat 

älgkött till grillspett, gril-

lad Haloumi och smaskig 

efterrätt. Det var bara att 

sätta sig till bords och 

njuta av härligheterna, vi 

är lite bortskämda, men 

det kan vi stå ut med.

Dagens körsträcka 22 mil.

LÖRDAG:
Frukost och packning, kramkalas och sedan for vi hemåt 

igen. Rraisa ledde som vanligt.
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TUR OCH RETUR TILL DANMARK 

Om det är en av anledningarna till att Boa och Göran 

kom på att dom inte skulle kunna följa med redan på 

tisdag som jag föreslog. Det går inte sa Boa vi startar 

onsdag men vi kör ikapp er, jaha du skrattade jag, lycka 

till. Sagt och gjort på tisdag morgon startade vi, Rolf och 

undertecknad ifrån centralorten Holmsund i spöregn 

och inte speciellt varmt, det är ju inte så ovanligt. Regnet 

hade vi med oss nästan ända ner till Delsbo, (38 mil) som 

vi hade som ett av delmålen denna dag, jag har sett fram 

emot mötet med Wilden där vi hade beställt kaffe, inte 

bara för kaffet utan kanske mest för presentationen av min 

följeslagare Rolf Andersson och Rolf Wilden Andersson, 

dom hade ingen aning om att dom har en namne i 

klubben, kul va?  

Efter en trevlig stund med Anita och Rolf så drar vi 

vidare via kalvstigen söderut, nu var vädret betydligt 

mycket bättre, så vi bestämde att vi tar oss till orten där 

innevånarna inte flyttar så ofta, Borlänge. Nu hade vi 

fått ihop sextiotvå mil så vi lyxade till det och tog in på 

Scandic. 

Efter en natt med snarkningar från båda håll onsdag mor-

gon och strålande väder med siktet inställt på Hanksville 

Farm, via bland annat svenska Route 66. Rolf hade några 

månader tidigare kört Route 66 i USA så jag var ju bara 

tvungen att påpeka att vi minsann har väg 66 i Sverige 

också!  Nå väl, framme hos Ann och Stiffe på Farmen 

välkomstkramar och inkvartering i varsitt enkelrum. 

Nu hägrade en kall ute i trädgårdssoffan i sol och 25 - 26 

grader varmt, Stiffe berättade att Classe ”Stigfinnare och 

Hasse från Värmland också bestämde sig för att övernatta 

här när dom hörde att vi skulle hit. Efter en god middag 

och frågan från Classe om hur vi planerat resten av resan, 

så kom jag ihåg att jag måste ta reda på hur det låg till 

för Boa och Göran dom som skulle köra ikapp oss, hi hi. 

Ringer upp Boa, hur har det gått för er idag, Boa; jo det 

har nog funkat skapligt, jaha var är ni då, Boa; Helsing-

borg, var är ni. Va, hur är det möjligt, Boa; vi la in trean, 

hur gjorde ni?  Så gott, vi kunde men det räckte tydligen 

inte. Hur gör ni i morgon? Boa; vi tar färjan till Helsingör 

sen får vi se, men vi ses ju på träffen om inte förr. Ja så 

kan det gå om man är lite spydig. Hur som helst så ska vi 

ansluta med Skåningarna Lasse Norrland och Mule med 

flera vid en Shellmack inte långt ifrån Öresundsbron i 

morgon bitti. 

Torsdag, upp tidigt och på väg till avtalad plats, om jag 

hittar, det ska väl inte vara så svårt att söka sig ut på E6a, 

jag har ju rutinerat folk i släptåg, som Stigfinnaren som 

brukar visa mer än han tänkt sig han också. Det gick 

faktiskt klockrent att hitta Shell macken där skånegänget 

väntade, oj va härligt nu kan man slappna av med Mule i 

täten och Lasse som kökarl, bara att hänga på. Det visade 

sig att vi tog samma vägar som jag hade tänkt mig när jag 

la upp rutten hemma i våras, det kändes bekant på något 

sätt, vi tog E20 fram tills vi hade kört över stora Beltbron 

sen väg 8a till Böjden och färja över till Fynshamn. När 

vi betalar in till färjan så ser vi att det står några mc åkare 

och väntar på färjan det kanske är andra YCC:are, jodå 

och man kan knappt tro att det är möjligt, där står Boa 

och Göran det är ju helt otroligt hur det kan slumpa sig. 

Nu är det inte så långt kvar till Rudböl så nu får dom 

snällt anpassa sig till oss andra. 

Incheckning på träffen, och så var det de där med att resa 

tält. Jag har ett Mega Bikertält som brukar funka bra att 

få upp, men inte den här gången, jag lyckades bryta av en 

av pinnarna som får tältet att stå upp, jaha hur gör jag nu? 

Sätter mig i den medhavda stolen och tänker, det be-

hövs vätska i 30 gradig värme så jag tar en cider. En liten 

spännrem i packningen blev räddningen så att jag fick 

tältet att stå upp hela träffen. Nu blir det tid för kram ka-

laset som hör till öppningsceremonin på alla träffar, man 

Berättelsen handlar om resan till internationella träffen i Danmark, och resan 

hem.  Det började redan förra året på väg tillbaka från Holland, Boa och Göran 

frågade om jag kunde lägga upp rutten för träffen i Rudböl nästa år, okey det 

kan jag väl göra. Det blev en del sökande efter kartunderlag för att hitta lämp-

liga vägar, jag är ju av den gamla modellen som vill läsa in mig så gott det nu 

går.  Dessutom har mitt öknamn ”Rondellen” någon anspelning på att jag kan 

ha lite problem med att hitta kortaste vägen till våra resmål, men vi får ju se en 

del extra av nejderna vi passerar. 

TEXT: TOMMIE ”RONDELLEN
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har ju lärt känna en massa goa människor i YCC genom 

åren. Kvällarna innehöll som vanligt en massa mingel och 

lyssnande till mycket bra musik och någon svängom på 

”dansgolvet”. 

En av morgnarna pratades det om att vi skulle fara till 

Kalles i Tyskland för att handla billigt, det var ju fortfaran-

de tropisk värme så jag var tveksam om jag skulle hänga 

på, ja ja okey då, så jag tar på mig skinnkläder och annan 

skyddsutrustning, varmt och svettigt. Vad gör du säger 

någon? Va skulle vi inte iväg nu? Jo men vi tänkte ta en 

promenad det är ju bara 400 meter, jaså ja då går nog jag 

också! Det är ju sagt för några år sen att vi inte ska skriva 

om vad vi äter hela tiden, men största anledningen att jag 

ville hänga på till Danmark var att jag har hört så mycket 

om den suveräna maten. Maten var väl okey men snitseln 

i Tyskland var godast. 

Söndag förmiddag packa hojarna för färd hemåt, på 

väg tillsammans med Rolf. Boa och Göran åkte ti-

digt. Ösregn nästan fram till Öresundsbron, när vi 

kom över densamma kom jag på att vi skulle ringa 

till Blondie och Maria i Trelleborg för en kopp kaffe, 

och på den vägen blev det, vi frågade om dom hade 

något bra tips om var man kunde övernatta, Åhus 

tyckte Maria. Sagt och gjort mot Åhus via Österlen,                                                                                                            

kanonfina vägar, för oss norrlänningar känns det som att 

man är nånstans vid medelhavet med alla badstränder 

restauranger och folk som badar överallt, framme i Åhus 

kullerstensbeläggning på gator och torg ner mot kanalen 

och Åhus gästgiveri, vilket ställe. Har ni vägarna förbi så 

måste ni stanna och kosta på er en natt där, måste upple-

vas. 

Måndag. Nästa övernattning en Campingstuga utanför 

Katrineholm. 

Tisdag. Målet för dagen blir Handelsboden i Gävle för att 

klaga på tältet, in i butiken och berättar vad som hänt med 

tältet. svaret jag fick var att när man spänner fast det på 

motorcykeln så får det för mycket stryk, det händer aldrig 

för dom som transporterar det med bil, min fråga blev 

följaktligen, vad heter tältet? Det heter ju Bikertält! Jag fick 

nya reservdelar hemskickade gratis. 

Dags för att hitta övernattning, jag föreslår Stenö utanför 

Söderhamn. Har hört att man kan bo gratis i ett annex 

som ligger där Stenöträffen håller till, (YCC brukar vara 

största märkesklubb på den träffen) Vi svänger in till 

grusplanen, där står en skolbuss så vi frågar chauffören 

om han vet hur det ligger till med att övernatta där. Det 

kan jag ordna men det ser ut som f-n därinne, ok vi ska 

bara sova så vi överlever nog, gratis är gott, så nu tjänade 

vi igen lite av kostnaden i Åhus. Så blev det och nästa dag 

onsdag, tog vi dom resterande 40 milen hem, oskadda och 

i ganska bra skick efter ca 330 mil på värdens bästa mc. 

(Eller hur Rolf) 

Ps. Boa och Göran var hemma sen länge 

Ds.  Tommie ”Rondellen”.
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Torsdagen den 25 kom Tomas Holmberg redan kl 10.00 

med färjan.Vi ställde i ordning på Anderssons Gästhem i 

Eckerö. Hojfolket från Sverige började trilla in under fre-

dagen. De kom med 13.00- och 18:00-avgång-

arna med färjan från Grisslehamn till 

Bergshamn i Eckerö. Fredagskväl-

len blev en skön stund för alla 

med grillning och givetsvis 

en hel del diskussioner om 

hojkörning med mera. 

Lördagens utflyck på 

två hjul hade jag för-

berett in i detalj.

Ålänningarna 

anslöt vid Anders-

sons Gästhem på 

lördagmorgon och 

vi startade kl 09.00. 

Färden gick från 

Eckerö till Soltuna i 

Geta med cirka 45 ki-

lometer i avstånd. Men 

först ville flera i säll-

skapet tanka vid Hugos i 

Hammarland. Trots no-

grann planering av körrutten 

bjöd Ålands Landskapsregering 

överraskningar i form av långa ytbe-

läggningsarbetsstreckor med grusväg. Sol-

tuna är den högst belägna restaurangen på Åland. 

Det blev att utforska stället och givetvis fick jag förklara 

en del om Soltuna. Någon i sällskapet frågade mig uppe 

på berget om det finns några vägar norrut på berget. Jag 

svarade att det finns bara berg och naturstigar och sedan 

Norrhavet i horisonten. Det roliga var att jag efter denna 

träff fick ett jobb med grävmaskin norr om Soltuna. Till 

min förvåning fick jag lära mig någonting nytt: det finns 

en hel del vägar som jag inte kände till norr om Soltuna 

och Getaberget.

När alla var nöjda med att ha fikat och beundrat naturen 

gick färden vidare från Soltuna till Bomarsunds fästning 

i Sund. Den här etappen mätte cirka 41 kilometer. Bo-

marsunds fästning är egentligen ruinerna 

av fästningen som förstördes 1854. 

Huvudlinjen av fästningen var 

den största byggnaden nå-

gonsin på Åland. Stoppet 

i Bomarsund blev även 

vår lunchrast. Efter 

lunchen fanns det 

tid för runtvand-

ring för dem som 

så önskade. Från 

Bomarsund valde 

två i sällskapet att 

återvända till An-

derssons gästhem 

på grund av en 

punktering på 

ena hojen.

Nästa köretapp var 

betydligt kortare: 

cirka 8 kilometer 

till Kastelholms slott i 

Sund där vi kunde lägga 

oss i gräset i skuggan av 

stora träd vid slottsruiner och 

fortsätta att smälta lunchen samt 

promenera i omgivningen av den enda 

medeltida borg på Åland och i Jan Karlsgår-

den, en hembygdsmuseiområde intill slottsruiner.

Efter siestan gick färden vidare till Herröskatan, fasta 

Ålands sydligaste udde, ett populärt friluftsområde och 

naturreservat i Lemland, vår hemkommun. Köretap-

pen mätte cirka 48 kilometer varav de sista kilometrarna 

var igen under ytbeläggningsarbete med ett tjockt lager 

av grus. I Herrö tog vi kortare och längre promenader i 

naturskyddsområdet. Somliga klättrade upp i fågelskåd-

ÅLANDSTRÄFFEN 26-28 MAJ 2018

Hej Alla i YCC runt hela landet!
Jag heter Stefan Nordqvist och är kontaktman för härliga Åland: YCC Åland.

Som du säkert vet redan vid detta laget så bjöd jag in YCC East till Åland den 25-27 maj.

TEXT & FOTO: STEFAN & TIINA NORDQVIST
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ningstornet i Herröskatans 

sydligaste spets och blickade 

över färjfarleden som rundar 

udden. Under dagens färd 

hade det vuxit fram en plan 

om att fika på vår altan på 

vägen tillbaka från Herrö 

men de flera kilometer långa 

vägarbeten sinkade oss och de flesta i sällskapet längtade 

efter att åka vidare till Langnes, södra udden av Järsö söder 

om Mariehamn. Färden dit från Herrö mätte cirka 43 kilo-

meter. I Langnes hade vi en fotosession med gruppbilder på 

samtliga.

De flesta började känna för att få grilla så vi började 

återfärden på 43 kilometer mot Anderssons Gästhem. 

Runtkörningen på Åland avslutades med gemensam 

grillning och trevligt samvaro vid Anderssons. Vi hade 
en härlig kväll efter cirka 250 kilometers runda på lilla 

Åland en solig, varm och vacker majdag. Vädergudarna 

var med oss - alla väggudarna var inte med oss. Jag och 

frun hade ännu en strecka på ca 60 kilometer att avverka 

före vi var hemma.

Om du inte kunde komma med denna gång så är du väl-

kommen att komma med under 2019.

Jag ska försöka få så många med som möjligt under 2019 

till vårt härliga örike.

Vill du komma i kontakt med mig under 2019 så är jag 

anträffbar på Gsm +358 400 740030

Även på hemtelefon går bra +358 18 32544 eller om du 

vill sända epost på  nordqvist.t.s@aland.net

PS.Vi finns även på facebook så kom med i gruppen YCC 

Åland.!

På återhörande och som sagt välkommen till Åland 2019.

HÄLSNINGAR FRÅN BLÅSIGA & 
STORMIGA NOVEMBER-ÅLAND,

STEFAN & TIINA NORDQVIST
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Förberedelser inför träffen 

och årsmötet började 

tidigt i Region Värmland/

Örebro och de som hade 

det övergripande ansvaret 

och sedan tog hjälp av övriga 

medlemmar var Tina Bergström och Hans 

Lindsten. Ett kanonjobb som de gjort!

Vi var några som åkte ner redan onsdag kväll för att 

förbereda en hel del och som vanligt hade vi kul redan 

då. Det blev några öl och hamburgare och lite samkväm i 

tältet. 

På torsdagen började det rulla in en hel del hojar och vid 

incheckningen var det  

full fart. Likaså på fredagen var det full rulle i incheck-

ningen med alla som anlände då. 

Vi var 187st (om jag minns rätt) och alla fick en träffpåse 

med märke och lite annat smått och gått samt lite vär-

mande dryck innan det var dags för dem att inta sin hyrda 

stuga eller slå upp sitt tält. 

ÅRSMÖTET I DEGERNÄS 2018

Årsmötet blev en lika lyckad tillställning som det blivit alla år tidigare och vi har 

alltid lika roligt när vi träffas. Detta är 6:e gången vi har årsmötet i Degernäs 

och jag misstänker att det inte är den sista. 2002, 2003, 2004, 2005 och 2010 

har vi varit där förut och lika bra har det varit varje gång. Tyvärr styr man ju inte 

över vädret men i år var det övervägande bra medan vi någon gång tidigare år 

haft regn och blåst.

TEXT & FOTO: MAGGAN ANDERSSON, KARLSKOGA.

Festen drog igång och det var kanongod mat, dryck, bra 

musik och dans till småtimmarna. Några passade även på 

att ta kvällsdopp och bastu och några kanske inte sov alls.

Årsmötet gick av stapeln och efter det blev det en åktur 

som leddes av Bosse ”Baloo” Andersson på smala och 

krokiga vägar i ca 8 mil med ett fikastopp efter vägen.

Tyvärr var det inte så många som ville åka (eller inte 

kunde) men 18st blev det i kortegen.

Det blir alltid lite vemodigt när träffen är slut och alla 

återvänder hemåt och så även denna gång. 
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BEST BIKE Degernäs

Man träffar de flesta bara på denna träff varje år men ändå 

känns det som man träffades igår när man ses. Så mycket 

goa och glada människor vi är i YCC och ses vi inte förr så 

ses vi på årsmötet nästa år i Byske. 
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ATT KÖRA 14 000 MIL! 
(ELLER VAD KOSTAR DET ATT KÖRA 14 000 MIL)

14 000 mil på en motorcykel är väl inget som gemene 
man uppnår. När man tittar på annonser så verkar det 
svårt att hitta någon som ens närmar sig 8000 mil. Jag 
köpte min xv1900 ny våren 2008. Det betyder att jag kört 
11 somrar med i snitt ca 1270 mil per sommar. Vissa år 
har det blivit mer och vissa år mindre. Det som är viktigt 
när man vill ha många mil ur en mc är service. Min har 
fått service var 800 mil ca. Ventiljustering vid 4000, 8000 
och12000 mil. Jag gör all service själv. Vid ca 4000 mil 
monterade jag Vance & Hines avgassystem och Power-
commander. Detta tog jag bort och skruvade på original 
igen vid ca 12 500 mil, eller i våras. Vidare har 
jag bytt hjullager i förebyggande syfte och 
akut en gång på framhjulet. Tätningar 
på framgaffeln bytta en gång p.g.a. 
läckage. Man skall motionera fram-
gaffeln några gånger varje vinter 
så slipper man läckage. Jag gör 
service alltid varje höst när jag 
ställer in även om den inte gjort 
milen fram till nästa service. 
Alltid färsk olja i motorn över 
vintern. Vidare har jag kört av 
en drivrem vid ca 8000 mil p.g.a. 
stenar som hittade in gjorde hål 
i remmen. Detta hände under en 
1: a maj runda så det blev bärgning 
hem. Vintern 2012 lackerade jag om 
motorcykeln och passade även på att 
även lackera väskorna. Lacken är en s.k. Can-
dylack där man lackerar i många lager. Motorcykeln 
var svart från början, så alla delar slipades matta och 
primades. Sedan lade vi en grov metallic guld som bot-
ten och efter diverse klarlack och slipningar lades 4 lager 
Shimring Tangerine, ytterligare klarlack och slipningar 
och sedan gjordes flammorna med några lager Candy 
Apple Red och sedan ytterligare några lager klarlack och 
slipningar. Under sommaren 2012 så fick jag en del priser, 
en andra plats på Internationella på Öland och en första 
plats på årsmötet i Tylösand. Senare under året fick jag 
förta pris i USA på en fototävling för snyggaste 1900. 200 
USD i pris. Vart har jag då kört för att det skulle bli 14 
000 mil. Dom längsta turerna har varit till Tylösand och 
Skåne samtidigt (ca 300 mil). Internationella på Öland, 
Yteri i Finland och Västervik. Årsmötena i Degernäs, 
Mora, Tylösand, Norrfällsviken. Många år på Deltaträf-
fen och vårträffen i Karlborn 3 eller 4 gånger. Vårträffen 
i Borlänge. 3 gånger har jag varit upp till Nordkapp och 
en gång på Lofoten. Jag kanske glömt någon men ingen 

av dom längre turerna. Resten har varit normala dagskör-
ningar mellan 10 och 50 mil. Längsta sträckan på en dag 
var hem från Västervik via en massa krokiga smala vägar, 
p.g.a. vägarbete, någonstans runt Norrköping vill jag min-
nas. Det blev 137 mil och 15 timmar. En annan lång resa 
var när jag hälsade på några vänner utanför Västerås och 
körde hem därifrån, 108 mil. 

Vad kostar det då att köra 14 000 mil. Bränsle ca 7500 
liter och snittpris på 12 Kr/L blir 90 000 kr. Servicekost-
nad olja, filter och tändstift ca 1000 kr/service och ca 18 

gånger blir 18 000 kr. Reservdelar i form av 
drivrem, tätningar och lagersatser ca 7000 

kr. Däcken 12 bak och 6 fram kostar 
ca 27 000. Försäkring 11 gånger ca 

1700 blir ca 19 000. Bromsklos-
sar 1500. Kontrollbesiktning 

5 gånger, ca 1500. Alltså 164 
000 kr, eller 11,71 kr/mil. Jag 
kanske glömt några kostnader 
under åren men till detta kom-
mer onödiga kostnader som, 
Öl och annat på alla träffar. 
Lackeringen som jag inte tar 

med här. Ej heller ombyggnad 
till diodblinkers, byte till stål-

omspunna slangar och vajrar, byta 
av grepp, handtag och fotplattor, 

Mustangsadel, byte till V&H plus Po-
wercommander och mappning är heller inte 

med. Inte heller all personlig utrustning i form av 
skinnställ, hjälmar, skor och handskar är med. Om man 
lägger till kostnaden för inköp av motorcykel blir milkost-
naden 24,57 kr/mil.

 Om man inte servar själv blir ju kostnaden lite högre. 
Jag gissar att en vanlig service kostar ca 4000 kr och med 
ventiljustering kanske det dubbla. Ingen av servicen, som 
en motorcykel kräver, är egentligen svår. Den tar visserli-
gen lite tid och en service med ventiljustering den tar en 
hel dag. Det gör det kanske också på en verkstad. Jag tror 
gemene man kan lära sig att göra servicen själv eller om 
man är flera slår man ihop sina kloka huvuden och hjäl-
per varandra. Jag har en service/verkstadshandbok som 
jag laddade hem från nätet. Den är skriven på engelska 
men det är ett språk jag använt ganska flitigt under mina 
arbetsår, så den funkar bra för mig. Dessutom är den 
ganska välförsett med bilder och skisser som förklarar det 

mesta.

TEXT & FOTO: KJELLE.
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Træffet er: 

 D. 2/8 > 4/8 – 2019 
 

 

Musik: Fredag. 
Lotteri: Lørdag. 

 
 

 
 

Pokaler til de flotteste MC’er i flere kategorier. 
Mulighed for fælles MC-tur lørdag. 

Massere af , god  og  :-) 
 

Yamaha Custom Club Denmark  
Krogenlundvej 4 

3540 Lynge 

 
 

Det vil være muligt at købe sandwich.  
 

 
Pris: DKK. 200,- Pr. dag 1 x Aftensmad, 1 x Morgenmad. 

. 
 

Tilmelding: Senest d. 21/7 meget  TAK  

   Janell@yccs.dk  Tlf. +45 2336 6968 www.yccs.dk 
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Hojåkandet startar i Denver, CO den 1 augusti & vi 

kommer köra dit med bil från Chicago, bil & bil det 

blev den största dylik tingest jag någonsin kört, Nissan 

Armada 5,6l, 

V8, 390 hk, 

varför denna 

gigant – jo för 

den var billigast, 

den enda vi inte 

behövde betala 

”one way fee” för 

– den var superb! 

Efter 59 mils 

körning hamnade vi i Winterset, IA för att besöka John 

Waynes födelseort & hus, 

som synes var jag dagen 

till ära klädd i korrekt 

T-shirt.  

Nästa dag fastnade vi vid 

denna järnvägsövergång 

i Kearney, NE där ett 

jättelååångt tågsätt passerade. Vi fick vänta i nästan 1 

timme, puh, vet inte exakt hur många vagnar det var 

men minst 100 & med 3 lok framme & 2 baktill och 

hastigheten var extremt långsam. 

Även detta år måste vi, Ronnie & jag (Arne) tacka SAS allra 

ödmjukast tacka för att vi lyckats via Eurobonuspoäng boka 

in oss i Business Class! Ja vi har det riktigt bra, äter & dricker 

med superkvalitet – kan säga att de som eventuellt gnäller 

på SAS & ganska många gör sålunda, har om ni frågar mig 

fel, kanonbra service med mera. Vi flög ut från Copenhagen 

till Chicago, fredagen den 27 juli!

YCC IN THE ROCKIES 2018

Nästa stopp var planerat & 

det blev i Göteborg, i USA 

heter det dock Gothenburg, 

en liten stad med 5 574 

innevånare, vilken grundades 

1882 av svenske utvandraren 

Olof Bergström.

Gick extremt 

snabbt att bli 

”amerikaniserad” 

tydligen eftersom vi nu 

sitter med stora Café 

Latte muggar i bilen.

Besökte 

William 

Frederick 

Cody´s (alias 

Buffalo Bill) 

ranch utanför 

North Platte, 

NE

Framme i Denver, 

CO, bland det 

första vi fick 

syn på var en 

kommunalarbetare 

där, han såg 

faktiskt lite ”slow” 

ut. 
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Denver, CO
Dagen började tidigt, eftersom vi skulle ta en liten 

tupplur vid 18:30 tiden igår, men vaknade först vid 05:00 

snåret idag, ja herre, min någonting, i vilket fall som så 

började det med en ”som vanligt i USA” urusel frukost 

på Hotellet (fy f-n vad de där ingående frukostarna är 

dåliga). Med andra ord snabbt ut på stan & till första 

Starbucks & dagen kan börja. 

Vidare färd till ett, visade det sig helt fantastiskt 

Museum, Forney Museum of Transportation, vilket låg 

en bra bit ut från Downtown – så vi tog lokalbussen. 

Hade listat ut vilket bussnummer (18) vi skulle åka med, 

steg ombord & frågade chauffören om bussen gick till, 

4303 Brighton Blvd, han hade absolut ingen som helst 

aning - visade sig att dit vi skulle var hans ändhållplats.

Väl inne på museet tappade Ronnie in sina glasögon 

under elbilen (1916 DETROIT ELECTRIC Brougham 

Model 60 Typ 16A Duplex Drive) & fick krypa in under 

avspärrningen.

Tillbaka till Downtown, med samma busschaufför, 

troligen skämdes han lite när vi kom åter igen, men nu 

steg på ”där han inte visste han körde” så vi slapp lösa 

biljett – kanon!

Hamnade på Wynkoop Brewing Co, ölbryggeri vars öl 

man enbart 

kan dricka på 

bryggeriet, 

där vi 

kombinerade 

öl provning 

med lunch 

– kan inte 

bli mycket 

bättre! 

Denver, CO till Torrington, WY
Äntligen dags för hojåkande, tog taxi ut från Downtown 

& trodde efter en bra stund att vi åkt för långt, men 

herre min skapare vad långt utanför stan det låg.

Lavin´s MC skulle det kunnat heta på svenska, men här 

hette det Avalanche Harley Davidson.

Efter någon timmes körning, dags för lunchstopp, 

då Ronnie upptäckte min udda nummerplåt – en 

papperslapp ”Thirthy Day Vehicle Permit” with expire 

dat 06/30/18 (dvs gick ut för över 1 månad sedan) – jo 

det kommer bli minst sagt spännande att se vad ”farbror 

blå” tycker om detta, men han tyckte inget alls eftersom 

vi aldrig blev stoppade.

Torrington, WY till Custer, SD
07:30 snåret körde vi runt kvarteret för att tanka, var 

mycket enkelt tyckte jag (som vanligt bara ”köra in” 

Amexkortet, inga 

koder eller annat 

tjafs). Ronnie fick 

springa (eller ja vad 

det nu kallas på 

pensionärs språk) 

fram & åter mellan 

kontoret & pumpen. 
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I Custer, SD, en liten mycket 

trevlig stad (vilken vi om ett par 

dagar återkommer till), fann vi 

självfallet ännu ett utmärkt lokalt 

ölbryggeri där vi spenderade ett 

antal timmar. 

Custer, SD till Sturgis, SD
Sovmorgon, lämnade Custer, SD först vid 07:30 & hade 

cirka 15 mil till Sturgis, SD. Första kulturella besöket 

idag blev Crazy Horse Memorial - trevligt & intressant! 

Nästa kulturbesök blev på Mount Rushmore National 

Memorial. 

Kom fram till Sturgis, SD vid 13:00 tiden, 33 grader 

varmt, puh. Har nog aldrig sett så mycket konstiga 

människor (alla jättevänliga dock) & så många 

motorcyklar samlade på ett & samma ställe.

Sturgis, SD
Vi vet inte hur många motorcyklar som finns här, med 

det brukar vara runt 500 000 under Black Hills Motor 

Classic, vilket hålls för 78 året i rad, häftigt minst sagt.

Vi kollade självfallet 

Yamahas stora 

utställning, inte minst 

de nya Venture & 

Eluder cyklarna, vilka 

inte tycks komma till 

Europa & andra sidan 

kan det kvitta, för 

dom är möjligen bra, 

men fula som stryk. 

Budweiser & Bud 

Ligth kanongott i 

värmen (31 grader 

i skuggan idag), 

givetvis ”for free” för 

oss såsom varande 

HOG-members, 

åtminstone trodde 

man sålunda i Harley-

montern, kanske 

för att jag hade min 

Harley Davidson 

Woodstock T-shirt 

på. 
Var det värt att besöka 

Sturgis? Ja absolut, att 

faktiskt få se denna 

mängd motorcyklar 

var givetvis häftigt 

& så var det ju 

även en gigantisk 

marknadsplats där 

du kunde handla 

allt med anknytning 

till motorcyklar & 

framförallt till Harleys 

– själva höll vi oss 

mestadels till mat & 

dryck! 



24    YAMAHA CUSTOM CLUB 1 - 2019 WWW.YCCSWEDEN.SE

Sturgis, SD till Custer, SD
Lämnar Sturgis, SD & kör tillbaka till 

Custer, SD för att därifrån utforska ännu 

mera utav the Black Hill´s, turen idag 

blev ca 36 mil & faktiskt även lite regn 

under resan (med betoning på lite). 

Körde via Spearfish Canyon & Devils 

Tower. 

Sen vidare till vår nyfunna ”home base” 

Custer, SD, en mycket trevlig liten stad & 

för att variera sig något bodde vi denna 

gång på EconoLodge istället.

Custer, SD
En helt fantastisk dag med körning i 

Black Hills, kört ca 17 mil i underbart 

landskap på fantastiska vägar – Henry 

Cole detta vore något för dina program 

”Worlds Best Motorcycle Rides!

17 Miles – 314 Curves – 14 Switchbacks 

– 3 Pigtails – 3 Tunnels – 2 Splits – 4 

Presidents är lite av vad dagen bjöd 

på. Om man jämför med Tail of the 

Dragon som vi körde förra året i Great 

Smokie Mountains (vilket verkligen var 

en enastående upplevelse) överträffade 

denna dag på Needles Highway, Iron 

Mountain Road & Wildlife Loop Road all 

tidigare motorcykelkörning jag varit med 

om – osannolikt häftigt. 
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Något kom faktiskt ringlande mellan Ronnie som gick 

först & mig, vad det var hann vi aldrig se & tanken på att 

följa efter ut i gräset slog vi tack & lov bort. 
Bodde två nätter 

på Buffalo Bill´s, 

Irma Hotel 

& Restaurant 

i Cody, WY 

(alltså det Hotel 

som William 

Frederick Cody, 

alias Buffalo Bill 

lät bygga åt sin 

dotter Irma) & 

det var riktigt 

häftigt!

På uteserveringen träffade vi ”Mr. & Mrs. Texas” vilka 

arbetade som volontärer/hjälparbetare i Ukraina, ganska 

udda jobb, jättetrevliga människor dock.  Dom bjöd oss 

på Rocky Mountain Oysters, inte så 

dumt även när man visste att det var 

slicade friterade tjurkulor. 

Cody, WY
Har väl sagt det 

tidigare, men ännu 

en fantastisk dag med 

otroliga hojvägar & 

scenerier i form av 

oslagbara Beartooth 

Pass & Joseph Senic 

Highway.

På Rock Creek Vista 

Point (en utsiktsplats) 

blev jag ”attackerad” 

av en otroligt söt 

”Piff eller Puff ” som 

klättrade upp på 

benet kanske var 

hen sugen på Rocky 

Mountain Oysters 

olala. 

Custer, SD till Sheridan, WY
Möjligen var vi lite trötta idag, blev en mycket trevlig 

kväll igår med livemusik av 2 blues grabbar (ja 60+) 

på ”vårt bryggeri” (Mt Rushmore Brewing Company). 

Därefter blev det samkväm med ett bikers-gäng från 

Chicago, supertrevligt, möjligen någon Bourbon för 

mycket.

I vilket fall som så gick dagens färd NW & första delen 

genom Black Hills National Forest vilket är en trevlig tur 

både avseende scenerierna & ganska trevlig hoj väg ned 

till Newcastle, WY.

Därefter ca 30 mil utan något som skulle ens kunna 

kallas böj, i princip spikrak väg (ganska tråkig rent 

körmässigt), däremot fantastiska scenerier. Man satt 

faktiskt & väntade på att indianerna skulle komma 

ridande ned för kullarna, men det kom ingen alls.

Om inga indianer, så mängder av Bisons. 

Sheridan, WY till Cody, WY
Uppsittning 07:30 & färden gick rakt norrut till Little 

Big Horn Battlefield National Monument, var verkligen 

intressant. Sitting Bull & Crazy Horse med krigare 

utplånade stor del av framförallt general Custer´s 

kompani, merparten gravstenar där uppe är arméns 

vilket troligen beror på att det var enklare identifiera 

soldaterna via deras id-brickor & med indianerna var 

det ju svårare att veta vem som var vem!? 
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Cody, WY till Jackson Hole, WY
Lämnade Cody, WY redan vid 07:00 & körde väster ut 

mot Yellowstone National Park. Väg-mässigt var det en 

”mellan dag”, betydande att det var varken fantastiska 

vägar & ej heller enbart raka tråkiga sådana – med andra 

ord ganska OK hojåkning! 

Hur var Yellowstone National Park? Tja de delar av 

parken vi såg var inte en sagolik upplevelse, utan snarare 

jaha. Mest spektakulära händelserna var dels Bison 

flockarna & när Ronnie höll på att köra över en hjort 

som hoppade ut på vägen alldeles framför honom.

Så kom vi fram till Jackson Hole, WY en liten stad med 

10 529 innevånare, en mycket populär vintersportort 

(sades att det var mycket avancerad skidåkning, med 

andra ord tur att det inte var vinter), även en mycket 

trevlig sommarort skall sägas! Checkade in på ”The 

Ranch Inn – in the heart of Downtown Jackson!”

Ett par Margaritas på den kända Million Dollar Cowboy 

Bar, absolut inget fel på dom & sen middag på The Silver 

Dollar Saloon runt hörnet, samt en promenad i stan. 

Jackson Hole, WY till Rock Springs, WY
Trevliga hojvägar även idag, hade en långtradare bakom 

mig & vi var tvungna att köra över 75 miles dvs 120,7 

km ”för att hänga av honom” Holy Macaroni & detta 

på en väg som i Sverige varit troligen 70 eller max. 80 

km. Skall dock sägas att oavsett om det är lastbilar eller 

personbilar, så är dom mycket hänsynsfulla i trafiken, 

åtminstone mot motorcyklar – väsentligt mycket bättre 

här än hemma i Svedala.

Blev 34 mil idag & detta inkluderade besök hos Flaming 

Gorge Harley i grannby Green River, för att byta mitt 

bakdäck (tålde bevisligen inte morgonens burnout). 

Verkstadschefen som såg till att de fixade däckbyte & ett 

glödlampsbyte omgående, samtidigt bjöds vi på Hotdogs 

med tillbehör & dricka därtill (det är verkligen service 

det).  

Rock Springs, WY till Price, UT
Ingen frukost på Hotellet, eller rättare sagt man kunde 

beställa ett antal olika amerikanska frukostar vilka säkert 

var jättegoda, men till det fanns enbart ”jänkeslabb” 

(deras så kallade kaffe, fy f-n) att dricka. Med andra ord 

for vi till närmsta Starbucks (inte första gången vi blev 

räddade därav).

Tankning innan avfärd från Rock Springs, WY, som 

vanligt fick Ronnie springa (eller vad det nu kan kallas) 

mellan pumpen & kassören för pengautväxling, som 

Amex-kund slipper man som sagt sådant trams. 

Äntligen startade då färden mot Price, UT varav 

de första 10 – 12 milen var mycket trevliga vägar 

med Lååånga, sveeepande böjar – underbart! Sen 

ett parti med lite rakare vägar, för att när vi kom in 

i Mormonlandet (Utah) förändrades sceneriet till 
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att mera likna grushögarna på Lastbilscentralen – ja 

väsentligt större & eftersom ingen hämtat grus på länge 

växte det faktiskt buskar & små träd också. Vägarna 

slingrade sig mellan högarna faktiskt ungefär precis 

som på Lastbilscentralen & detta blev till riktigt trevlig 

hojåkning!

Price, UT till Moab, UT
Första drygt 10 milen var spikrak väg med om man 

tolkar det positivt möjligen 2 böjar (räckte att sticka ut 

foten lite så svängde hojen tillräckligt i dessa 2 böjar).

Vad landskapet beträffar verkade det som om vi 

fortfarande befann oss på Lastbilscentralen, men att 

de sålt slut på gruset – ett ökenliknande landskap där 

inte ens kossorna kunde beta, fanns absolut ingenting 

förutom grus & några fula små buskar.

Dagens sista 7 – 8 milen följde vi Colorado River & se 

nu blev det med ens såväl trevliga hojvägar som jättefina 

scenerier. Det var ju Colorado River som en gång i tiden 

skapade dessa bergsformationer & gjorde detsamma 

med Grand Canyon, helt otroligt fantastiskt!

Väl framme i Moab, UT började vi med att utforska 

Arches National Park, med ett otal olika vackra 

klippformationer.

Anlände till Moab Hotel Downtown i Moab, UT lite för 

tidigt, dvs rummen var inte färdigstädade, så det blev till 

ett besök på Moab Dinner för glass & Cola! Därefter ett 

besök på ”Department of Alcoholic Beverage Control”, 

dvs i Utah har man Systembolag precis som hemma – 

dom hade för övrigt ett mycket omfattande sortiment.

Dagens körning blev totalt 183,4 miles / 295,15369 km 

& temperaturen var 38 grader med 10% luftfuktighet vid 

ankomst till Moab, UT. Dax att testa första utepoolen 

(har med andra ord hittills varit enbart inomhus 

pooler & det är inte lika fräckt tycker vi).  Fast även om 

poolvattnet skulle vara 30 grader så kommer åtminstone 

jag att ”skrika typ fucking cold”

Moab, UT till Durango, CO
Alla dagar tycks börja på samma sätt; ingen frukost 

(fanns ingen på detta Hotel & kanske lika bra det), 

därefter tankning varvid Ronnie ”far runt som ett 

skållat” för att få lite bensin & ja som ni redan vet har jag 

inga som helst bekymmer – ha ha

Så lämnade vi Moab, UT strax efter 07:00 & det var 

redan 22 grader varmt (ganska svalt & skönt jämfört 

med 38 igår e.m.) fina scenerier på väg ut ur byn. Kort 

därefter upphörde sevärdheterna för denna dag, som 

blev 153,6 miles dvs 247,19524 km & 28 grader med 

19% luftfuktigheters framkomst till Durango, CO.

Om man skall försöka sammanfatta körningen så gick 

första halvan i Utah & andra halvan i Colorado, markant 

skillnad att komma in i Colorado, för helt plötsligt blev 

det betydligt renare, mera växtlighet, betande kossor 

samt inte minst trevligare människor!

Rummet var inte färdigstädat, fick därför promenera till 

ett lokalt bryggeri för öl provning & lättare lunch (Clam 

Chowder soppa & sallad – gott) 

istället & verkligen ingen större 

uppoffring.

Durango, CO till Montrose, CO
Dagens körning var på US 

Highway 550, vilken mellan 

Silverton – Quray är mera 

känd som ”the Million Dollar 

Highway” en riktigt läcker 

hojväg med fantastiska berg- & 

dal vyer, dessutom stundtals 

utan skyddsräcken med stup på 

åtminstone flera hundra meter.

 

Silverton, CO en liten gammal 

silver-gruvstad som var riktigt 

charmerande & dessutom blev 

det första gången på denna resa 

– en riktig amerikansk frukost, 1 

pannkaka & 2 ägg & 3 baconskivor – det är frukost det 

innehållande hela näringscirkeln & dessutom Café Latte 

med ett par extra shots, så blev det riktigt bra!

I Montrose blev det så småningom middag på Ted 

Nelson´s Steakhouse, proceduren ungefär som vanligt – 

en Margarita som hjälp att välja från menyn – utmärkt 

mat! Natalie (vår servitris) hon hade stenkoll på hur få 

ut mesta möjliga dricks, förutom att hon hela tiden var 

charmerande trevlig, så avslutade hon med varsin kram 

när hon överlämnade notan, bra approach!
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Montrose, CO till Salida, CO
Avfärd 07:00 som vanligt, därefter inträffade ett mirakel 

– Ronnie lyckades tanka & betala med kortet ute vid 

pumpen…, varför detta då? – jo han satte för första 

gången i kortet på rätt sätt. Därför blev det ett segerfoto 

istället med uppvisandet utav kvittot. 

Nästa stopp blev Black Canyon of the Gunnison, 

kan säga att scenerierna minst var i klass med Grand 

Canyon, blev ännu påtagligare eftersom det var en 

ganska smal skreva (om det nu heter så) – sanslöst 

otroligt vackert! 

Fikastopp på Donkan i Gunnison, CO & när vi tittade 

över huvudgatan såg vi Gunnison Pioneer Museum, 

vilket vi självfallet inte kunde motstå (personalen blev 

minst sagt impade över att två svenska gentleman 

dessutom från Sverige besökandes deras Museum) & 

kan verkligen inte säga att vi ångrade besöket, mycket att 

titta på & inte minst bildelen var otrolig! 

Salida, CO till Denver, CO
Dagens körning började på US Highway 50, som 

slingrande följde Arkansas River, mycket trevlig körning 

& vackert dessutom!

Till Cascade, CO kom vi efter ett par timmars körning 

& målet där var att köra Pikes Peak som ligger i Pike 

National Forest. Berget är troligen mest känt för att 

varje år i juni körs Pikes Peak International Hill Climb. 

Banan startar på 2862 meters höjd och har sin målgång 

på 4301 meter höjd, längden är cirka 2 mil & totalt finns 

det 156 kurvor, flertalet med ett stup rakt ned oftast utan 
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skyddsräcken, på vissa ställen 

är det typ 1000 meter.

Ronnie stannade där 

nedanför, så jag kämpade 

själv med denna härliga 

utmaning, stundtals var det 

som sagt verkligt häftiga stup 

& räcken fanns inte. Allt var 

jättekul, förutom ett antal 

bilister & även motorcyklar 

vilka körde allt för långsamt. 

Dagens tur blev för min del 

256,8 miles dvs 413,27954 

km & totalt under dessa 17 

dagars hojande avverkade vi 

3 067,0 miles dvs 4 935,85805 

km.

Andre’ S Patay, CEO på 

JoyRides Tour Inc. (trots 

namnet är han faktiskt norrman) tog emot oss & troligen främst sina 

cyklar (hade hyrt cyklarna utav Explorify, ett dotterbolag till JoyRides, 

avsevärt mycket billigare än Eagleriders offert). Han var jättejuste & 

körde oss till Hotellet som låg på andra sidan om Denver jämfört med 

Harleyhandlarn.

Denver, CO till Chicago, 

IL till Copenhagen, DK
Så var då hojåkandet slut för denna 

gång, som brukligt avslutade vi 

med ett par dagar i den underbara 

staden Chicago, IL, med att bara 

turista samt att äta & dricka gott & 

bara ha det bra!

Den 20 augusti, efter 4 veckors 

äventyrande i USA, var det dags att 

flyga hem igen!

När vi stod & väntade på våra 

väskor på Kastrup, kom denna 

åkandes på bagagebandet.

Så har det blivit tid ”att tacka för denna gång”, finns en blogg 

för den som vill läsa mera & framförallt se flera foton:

https://yccintherockies2018.wordpress.com 
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ÅRETS HEMLIGA RESA MED  Vad har hänt i South sedan sist

Som vanligt så har vi haft våra fikaträffar om söndagarna med start i 

månadsskiftet oktober/november i Helsingborg, Åkarp (Lomma from 

oktober 2018), Kristianstad och Hässleholm. 

2017 slutade med en boulekväll i Malmö med efterföljande samkväm. 

2018 började med South mästerskap i bowling med efterföljande middag 

och prisutdelning, Bo Gyllarp tog den första inteckningen. Sedan så rullade 

det på med pubkväll och som avslutning på vinternsaktiviteter den tradi-

tionsenliga turan mellan Helsingborg och Helsingör i början av mars.

I slutet av april så hade vi en upptaktträff i Älmhult tillsammans med 

Småland och Halland, kontaktmännen i regionerna är de som fixade och 

höll i träffen. Efter att vi installerat oss på IKEA hotellet hittade några av 

deltagarna IKEA museet med tillhörande lunchrestaurang. Kvällen gick i 

gemskapens täcken med allt vad det innebär. Detta var förhoppningsvis 

början på en lång tradition med upptaktsträff.

Sedan så rullade det på med veckokörningar och planerade turer. Ett 

antal medlemar från South bevistade internationella träffen i Danmark. 

På årsmötet i Degernäs var vi ett trettiotal från den södra landsändan. Vår 

hojsäsong avslutades som traditionen bjuder med dels hemligaresan denna 

gång var även Småland inbjudna, och som sista gemensamma körning 

i början av oktober ett besök på äpple marknaden i Kivik med detta årets 

unika äppletavla.

När tidningen kommer i era brevlådor så har vi haft vårt bowling mästerskap 

och några av oss har kanske också bevistat MC-mässan i Stockholm eller i 

Köpenhamn. Några av oss har kanske även kört hoj under vintern, man vet 

ju inte hur den skånska vinter blir. Planering av säsongens körningar är på g 

och kommer under aktiviteter.

När vi nu snart skall ta fram våra järnhästar från vinterdvalan så se upp för 

älgarna speciellt de med fyra eller fler hjul, de har inte sett en järnhäst på 

månader och blir lika förvånade varje vår.

Per ”Buchman” Nilsson
Regchef South och vicepresident 

Det var som vanligt Per o Anita Nilsson som 

arrangerade den. Den startade vid McDonalds 

i Hässleholm. 

När alla var samlade och vissa tankat upp, åkte vi 

vidare på härliga småvägar uppåt landet. 

Hej, välkommen till  REGION SOUTH
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YCC- SOUTH

Vi hann med en bensträckare innan vi var framme vid Calles i Urshult 

för lunch. Fantastiskt god lunch som bestod av kycklingfilé med tillbehör, 

samt kaffe och kaka. Stämningen var på topp när vi drog vidare, på ännu 

mer fina vägar och härlig stämning.

På eftermiddagen var vi 

framme i Korrö som var slutmålet.

Hantverksgård, hotell och 

vandrarhem. Med fantastisk 

natur och omgivning, där 

man kunde hyra kanoter och cyklar. Men det gjorde inte vi, för 

vi skulle ju umgås. Samling runt långbord utomhus för lite förfest 

innan vi skulle äta middag.

Till förrätt serverades vi varm matjefilé o skivad potatis. Wiener-

snitzel till huvudrätt som var så stor det var inte många som kla-

rade äta hela, avslutade med brylépudding och hallonsorbet.

Detta ställe kan varmt rekommenderas och jag kommer att besöka 

det igen.

Tack igen till Per och Anita!

Av Siw Baech Fd Vihlborg

Regionchef

Per ”Buchman” Nilsson

Tele: 0451-161 87

Mobil: 0706-80 84 57

E-post: regchef.south@yccsweden.se

Skåne NO

Sten Eriksson

Mobil: 0703- 46 28 16

E-post: stoner53@live.se

Skåne NV

Arne Hanson

Mobil: 0708-77 56 18

E-post:  arne.hanson@dazzel.se

Rolf Sidgren

Mobil: 0706-95 04 54

E-post: rolf.sidgren@telia.com

Ronnie Lejon 

Mobil: 0706-63 04 90

E-post: ronnielejon@hotmail.com

Skåne SV

Christer Holst

Mobil: 0707–44 23 30

E-post: christer.holst@yccsweden.se

Andreas Hedblom

Mobil: 0708-12 97 97

E-post: andreas.hedblom@yccsweden.se

Blekinge

Sivert Rosander

Mobil: 0709-78 74 29 

E-post: sivert.rosander@tele2.se

KONTAKTER REGION SOUTH
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Hej alla smålänningar!

Nu sitter man här i vintermörkret och undrar var sommaren tog vägen och 

varför det är så långt till nästa. Allt som har med hojåkning att göra verkar 

vara en hel evighet bort.

I en sådan stund kan det ju vara trevligt att veta att vi är en region som 

växer i medlemsantal, sakta men säkert, och anledningen till att vi växer 

är att NI smålänningar gör ett FANTASTISKT jobb med att göra reklam för 

regionen. Stort tack för allt jobb som ni lägger ner, utan er blir det ingenting 

av någonting.

 Under året 2018 gjorde vi det mesta. Allt från curling till gokart och 

däremellan lite olika äventyr på två hjul och ett par tre träffar. Nästa år siktar 

vi på att vara med på Hojrock, Dacketräffen, Lyngeträffen i Danmark och 

säkert ett par till. Däremellan ska vi nog kunna klämma in ett antal tillfällen 

då vi i regionen har chans att träffas och umgås och kanske till och med åka 

lite hoj ;)

Jag tror och hoppas att 2019 blir ett ännu bättre år. Ett år då jag får chansen 

att träffa ännu fler medlemmar och uppleva lite nya äventyr och nya vägar.

 

Glöm nu inte att gå in på hemsidan emellanåt och titta under fliken ”Akti-

viteter” så att ni inte missar något. Självklart är ni också varmt välkomna att 

lägga gärna upp en körning själva!

 

Har ni tankar eller idéer om något som ni vill göra eller tycker att vi ska göra 

så tveka inte att ta kontakt med mig eller någon av alla våra kontaktmän ute 

i länet så ser vi till att det händer saker :)

Vi ses snart!
Arnold/Småland

Hej, välkommen till  REGION SMÅLAND

LÄNSKAMP SMÅLAND 

VS SOUTH
Fredag eftermiddag och allt var klart för avfärd. Under 

morgondagen skulle det avgöras vilken region som var 

bäst, Småland eller South. Vi startade färden från Habo 

och tog oss till Kristdala där vi smålänningar skulle sam-

las och lägga upp taktiken inför morgondagens batalj.

Det fanns ingen anledning att klaga på vädret i alla fall 

(förutom att svetten rann under utrustningen så fort has-

tigheten gick ner under 60 km/h) och under turen ner till 

Kristdala fick vi uppleva en hel del vackra vyer och vägar.

Väl framme så blev det lite mat och dryck samt en massa 

prat om hur vi skulle lägga upp taktiken för att ta hem 

hela klabbet.

Lördag morgon började tidigt med frukost och körning 

ner till Kalmar och Skogstorp motorbana för att möta 

upp Region South.

På plats blev det glada skratt och hälsningar från alla håll 

(med lite gliringar om vem som skulle dra det längsta 

strået) jag tror att båda regionernas deltagare led av lite 

tävlingsfrossa i hettan.

Till slut var det i alla fall hög tid att hitta sig en hjälm och 

rätt gokart, självklart ville alla ha den som var snabbast :)

Efter en liten stunds allmän förvirring var det dags för 

race. 
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Vi blev uppdelade i två grupper som skulle få ett 

antal testvarv och efter det skulle vi köra 6 varv på 

tid för att få startpositionerna klara.

Solen stod vid det här laget ganska högt på him-

melen så värmen på banan var hög även i Celsius 

räknat. Nu var det allvar, nu skulle det avgöras, 

nu startade racet. Det diskuterades taktik och hur 

man skulle göra för att komma först ut ur första 

kurvan och på så sätt ta hem äran.

Efter ett antal race och väldigt många skratt 

blev vi uppdelade i en A och en B final. B fina-

len fick starta först. Det gick fort och var spän-

nande för åskådarna! Sen blev det då dags för 

racet som skulle avgöra det hela. Med lätt ner-

vösa steg gick åtta förare ut till sina bilar och 

tog plats.

Nu var det lite mer sammanbitna miner och 

något tystare på startplattan och de tävlande 

sneglade lite på varandra för att avgöra om 

det i förväg gick att se vem man skulle behöva 

hålla ett extra öga på under loppet.

Regionschef

Arnold Nyström

Mobil: 0703-71 25 60

E-post: regchef.smaland@yccsweden.se

Vrc/kontaktman Växjö

Magnus Söderström

Mobil: 0706-29 14 52

E-post: magnusodenstrom73@gmail

Kontaktman Jönköping

Maria Oskarsson

Mobil: 0703-88 31 18

E-post maria.oskarsson@gmail.com

Kontaktman Sävsjö

Peter Evertsson

Mobil: 0708-42 64 35

Kontaktman Västervik

Magnus Algotsson

Mobil:0763-45 05 01

Kontaktman Kalmar/Öland

Daniel Malmvärn

Mobil: 0709-68 63 85

Kontaktman Skillingaryd/Värnamo

Vakant

KONTAKTER REGION SMÅLAND
Det gick fort och det där extra ögat fick man se till att ha på banan för det 

gick verkligen undan. Bra rapp i bilarna och det gällde att lätta på gasen 

vid rätt tillfälle annars gjorde man en piruett och hamnade sist.

Förarna var tvungna att ha tungan rätt i mun och inte bromsa för tidigt 

på flygrakan, dessutom fick man se till att man hade farten med sig ut ur 

kurvorna för att inte riskera att bli omkörd av föraren som låg tätt, tätt 

bakom.

Till slut var det klart och alla kunde andas ut, glada skratt och ivriga dis-

kussioner om hur det hade gått följde. Vem hade snurrat runt, vem hade 

kört om vem osv. Själv var jag mest nöjd över att inte ha snurrat runt 

en enda gång och att jag lyckades komma före hustrun. Hustrun var av 

samma anledning mindre nöjd.

Det var en väldigt lyckad dag och jag hoppas att vi kan göra om det hela 

sommaren 2019 och då någonstans i region South.

Efter körningen var det hög tid att ta sig till Kristdala för grill och pool-

party för de som hade lust. Det kalaset och alla bildbevis därifrån är en 

hemlighet mellan våra två regioner, vill ni veta hur det gick och vilken 

region som vann så får ni fråga någon av oss som var med :)

Arnold Nyström/Småland
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HEMLIG RESA MED SOUTH

Rapport från inbjuden medlem i Region Småland Till att 

delta på Region Skånes Hemliga resa som ägde rum 8–9 

september 2018 Med andra ord…  Så här upplevde jag 

Ann-Sofi ”Fia” Persson Resan!

Resans start var kl. 09:45 från Mc Donalds i Hässleholm 

(Storby). För att kunna delta behövde resan påbörjas redan 

den 7/9 för min del (från Västervik).

Våra toppenvänner i Växjö ”Magnus Söderström” med 

sambo ”Pia” ställde upp med övernattning, supergod mat 

på kvällen samt en lyxig frukost i hotellstil =0} För att vi 

sedan skulle kunna fortsätta resan tillsammans till sam-

lingsplatsen för den ”Hemliga resan”. Ett haveri bestående 

av punkterat framdäck vid ankomsten till Växjö kunde ha 

satt stopp på resan för min del, men de andra hjälptes åt att 

ta min packning samt även mig!! Så jag kunde fortsätta att 

bli med på resan. Mitt hjärta smälter när jag tänker på vilka 

fina vänner jag har omkring mig.

Varm välkomnade fick vi av alla i region Skåne när vi an-

slöt i Hässleholm och man kände sig sådär mysigt hemma! 

Alla var glada och gick omkring och småpratade för att 

hinna hälsa på alla. Sen bar det iväg på mysiga vägar med 

väl planering vad gällande säkerhet, vid vägkorsningar osv.

Första stoppet! Bensträckare som kom väl till pass gjordes 

vid Spegeldammen.

 

Lunch stoppet gjorde vi i Urshult i Kronobergs län, där fick 

vi äta en mycket god lunch som bestod av kycklingfilé med 

potatisklyftor, sås och grönsaker. Mums!!

Mätta och belåtna

”Gubbar” och Tjejer.

  

 

Efter lunch tog min fina vän Magnus Söderström med mig 

tillbaka till Växjö för att hämta min hoj som var klar från 

punkteringen.  Nya fina vägar genom skogen, direkt till 

slutmålet som var vid Korrö bruk. Ett mycket mysigt vand-

rar hem med flera små byggnader där vi blev inhysta. Olika 

små bodar att titta i med lokalproducerat.  

 

Vädret var strålande vacker så vi samlades ute för lite sam-

kväm och löst prat ;0} Innan det var dags för middagen 

Förrätt! 

 

Middag!

 

Portion för EN person!

Så ljuvligt gott 

Träff och prat efter middagen! 

 

 

Med lite prisutdelning! -kommer inte ihåg om det före-

gicks av lotteriköp.

 

Resan hade arrangerats av Per ”Buchman” med ”Fru” Anita 

Nilsson som hade gjort ett fantastiskt jobb med planering 

och genomförandet. Så stort Tack!  Riktar jag och region 

Småland till dessa två underbara personer.

Ann-Sofi ”Fia” Persson! 

REGION SMÅLAND
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Regionchef West

Bijan Eghlima

Tel: 0707-46 33 74

E-post: regchef.west@yccsweden.se 

Vice Regionchef

Mats Linden

E-post: mats.linden@volvo.com

Kontaktman Skara

Kent Jornefelt

Tel: 0706-52 95 75

Kontaktman Borås/ Ulricehamn

Lennart Andersson

Tel: 0706-50 01 43

Kontaktman Bohuslän/Ljungskile

Magnus Wingård

Tele: 0702-66 12 06

Kontaktman/Planering West

Leif Larsson

Tele: 0735-46 99 66

E-post: leif.larsson@yccsweden.se

Kontaktman 

Kenneth Brånlid 

Tel: 0733-84 72 79

E-post: branlidk@hotmail.com

Kontaktman

Freddy Jensen

Tel: 0705-20 72 25

E-post: freddy@maddys.se

Kontaktman Kungälv

Lennart Pettersson

Tel: 0725-89 86 88

E-post: lennart.pettersson@mbox308.swepnet.se

Fotogalleri West

Kjell Jonsson

Tele: 0705-88 68 27

E-post: kjell@virago.se

KONTAKTER REGION WEST

Hej i rusket!

Efter Yamaha Custom Clubs medlems-

möte den 29:e september så har jag 

fått ert förtroende att bli Region Wests 

nya regionchef för andra gången. Jag 

kommer att göra mitt bästa såklart och 

sedan så får vi se hur långt det räcker! 

Min ambition och vilja är att vi ska ha 

det trevligt tillsammans och köra på fina turer, rallyn och träffar m.m.

Yamaha Custom Club och alla dess medlemmar har under åren fått en allde-

les särskild plats i mitt hjärta och jag behöver er hjälp att göra regionen ännu 

bättre med fler aktiviteter, körningar, möten, fester och annat som gör att vi 

kan känna en ännu större gemenskap med varandra!

Vi håller på att bilda en ny grupp av Road Captain’s inför nästa säsong för att 

komma igång med våra söndag- och torsdagskörningar. Är du intresserad att 

jobba som Road Captain i region West så tveka inte att kontakta mig.

I West har vi förmånen att ha tillgång till Långenäs YCC Wests klubbhus via 

Hindås MC.

Det ger oss möjligheten att samlas när som helst på året vare sig det är jul-

fest, nyårsfest, afterwork, kräftskiva eller liknande, där alla YCC:are är självklart 

välkomna.

Under vintersäsongen träffas vi även första lördagen i varje månad på en av 

våra medlemmars krog (Kråkan krog i Mölndal) över en god middag.

Ett annat vinterevenemang som vi börjat med är våra spellördagar och en av 

våra travexperter lämnar in en rad som vi köpt in oss på.

Så snart vädret och temperaturen tillåter igen i april månad så kommer vi att 

återuppta våra tisdags fika/grillkvällar i klubbhuset.

Vi börjar nå ut till allt fler och i år har vi haft förmånen att få besök av många 

MC-åkare från andra märkesklubbar och även fri-åkare. 

En del av dem har vi förhoppningsvis värvat som medlemmar i YCC. Det ar-

betet pågår kontinuerligt.

För att inte missa viktig information om vad som pågår så håll ett öga på vår 

regions sida.

Ni kan alltid kontakta mig eller någon annan av våra kontaktpersoner om ni 

undrar över något. Vi är till för er i en demokratisk förening där alla medlem-

mar har samma värde.

Nu blickar vi fram emot den kommande vintern och alla trevliga aktiviteter.

Keep Riding!

Bijan Eghlima 
Regionchef West

Hej, välkommen till  REGION WEST
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Hej, välkommen till  REGION HALLAND

HEMLIGA RESAN 2018

Helgen 29–30/ 09 2018 genomförde Region Halland en 

hemlig resa med några av regionens medlemmar.

Vi samlades i Ljungby, vid Biltema för att ta en fika. Men 

det var svårt att få en plats i fiket på grund av att det var en 

reservdelsmarknad för amerikanska bilar, väldigt mycket 

folk och bilar.

Färden fortsatte genom de småländska skogarna och på 

krokiga vägar. Plötsligt svängde vi av och kom in på en 

parkering till bilkyrkogården på Kyrkö mosse i Rydh.

Hej!  

Nu är vi på väg mot sommarn 2019 

och nya mc äventyr. 

 

2018 var ju en varm sommar inte så 

kul att sätta på sig mc kläderna för en 

tur när det är över 30 grader. Men en 

del turer blev det ju. Säsongen började med en träff i Älmhult där Småland, 

South och Halland träffades. En mycket trevlig träff på Ikeas hotell och när 

denna tidningen kommer ut är det snart dags för nästa träff.

Sedan rullade det på, ett besök vid Tydinge sjön måste göras varje sommar. 

Men det är svårt att få någon riktig fart på regionen. Det kommer inte särskilt 

många på aktiviteterna. Men vi är en grupp på ca 10 personer som är gan-

ska aktiva. Med tanke på att vi bara är 18 medlemmar i Halland så är det ju 

ganska ok.

Det blev ju naturligtvis besök på årsmötet i Degerfors. Degernäs camping var 

ett trevligt ställe. Örebro-Värmland ordnade ett mycket roligt årsmöte.

Vi avslutade säsongen med en hemlig resa med besök på Ryds bilkyrkogård 

och övernattning på Bellas Place i Bromölla. Mer om detta finns i en artikel 

i tidningen.

Sedan under vintern fortsätter vi med våra pizza träffar i Halmstad och  

Falkenberg. Nu behöver vi alla jobba för att höja medlemsantalet i klubben.  

De flesta av oss är ute och åker tillsammans med mc åkare som inte är  

medlemmar det kostar inget att fråga om dom vill bli medlemmar.  

Vill vi kunna fortsätta att ha våra mycket trevliga årsmöte till rimliga pengar 

måste vi bli fler i klubben.

 

 
Med vänlig hälsning
Lars Fritzon
Regionchef Halland
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Regionchef

Lars Fritzon

Tel: 0430-307 04

Mobil: 0730-36 49 57

E-post: larsfritzon@yccsweden.se

E-post: regchef.halland@yccsweden.se

Kontaktman Varberg 

Allan Ekström 

Tel: 0340-307 37 

Mobil: 0705-63 07 37 

E-post: allan45_7@outlook.com

Kontaktman Getinge

Lars Farnestam

Mobil: 0761-88 63 67

E-post: lassekarin1@gmail.com

KONTAKTER REGION HALLAND

Efter någon timma gick färden vidare in till Tingsryd till 

Börjes Café, där blev det kaffe och räkmacka till otroliga 

priser. Två kaffe och två räkmackor kostade 70: -, tala om 

knutte vänliga priser. Efter fika och en stund i affären, där 

detta fik fanns fortsatte färden ner mot Blekinge, och efter 

några mil hamnade vi i Bromölla på Bellas Place.

Efter inkvartering i rummen samlades vi hos vår Region-

chef till förfest, för att sedan ta oss över till restaurangen 

för lite mat. Det blev en fin och trevlig kväll med god 

mat och lite dricka. Efter ett par timmar samlades vi åter 

hos Lars och Birgitta för avslutning av kvällen.

 

PIZZERIA CAPRI
Söndagen 2/12–2018 samlades vi på Pizzeria Capri i 

Falkenberg för att äta lite gott och prata lite.

Vi var Tio medlemmar som kom, alltid lika roligt att träffas.

Lite prat om kommande årsmöte och hur långt och hur 

man skulle ta sig dit, det är ju några mil att åka.

Lite Snack om motorcyklar blev det också.

Återigen tar vi Upp och uppmanar både gamla 

medlemmar och även Nya att komma och vara med på 

våra träffar, hjärtligt Välkomna.  

Vid Pennan
Allan Ekström

Efter några timmars sömn samlades vi för att äta frukost, sedan var det tid 

att packa för hemresan, på parkering blev det avsked på resan och helgen.

Ett stort tack till de medlemmar som var Med. Hoppas att vi kan samlas 

och göra om en liknande resa och att det kan bli fler som följer med.

Ett stort tack till Lars och Birgitta som har jobbat med att planera denna 

resa. 

Vid tangenterna

Allan Ekström.
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Hej, välkommen till  REGION VÄRMLAND ÖREBRO

Hej alla YCC:are

Idag i skrivande stund är det i varje fall plusgrader hos oss i regionen men 

det dröjer nog inte länge till innan snön kommer. 

Vad har hänt sedan början på året egentligen. Vi var några som drog till 

Göteborg för att besöka MC-mässan. Alltid lika trevligt att komma dit. Tack 

för trevlig efterfest hos West.

Sedan hade vi vårt medlemsmöte där undertecknad fick kämpa för att få 

förtroendet att bli regionchef. Som tur är så har man många fantastiska 

kamrater som ställer upp, speciellt i är som vi ska stå som värd för årsmötet. 

Vi blev några som trotsade kylan på Valborg genom att i samlad trop bege 

oss till Kumla torg. Träffade en hel del f.d. YCC:are som bjöd hem oss till 

sin klubblokal efteråt på kaffe. Med tanke på kylan så var vi inte svåra att 

övertala. Trevligt besök hos Starliner. 

Vår mönstring i Örebro den 1 maj var det några från oss som deltog i.

Poker Run

Vi på YCC Värmland/Örebro har under flera år haft en station på sträckan 

som SMC arrangerar. I år blev det premiär för ny sträckning varvid vår station 

hamnade vid berömda Riseberga Kloster. Fantastiskt väder på molnfri him-

mel. Vi hade som vanligt med oss grill för grillning av korv. Trots otroligt fint 

väder så blev det bara strax över 100 MC-åkare som tog sig tid denna dag. 

Hemliga resan med YCC West

Lördag den 26 maj var vi 7 st. förväntansfulla som startade mot okänt mål i 

strålande fint väder. Vi sammanstrålade med West på torget i Mellerud där 

lunch intogs. Sedan åkte vi gemensamt till akvedukten i Håverud för lite 

kulturellt vetande. Snart satt vi i sadeln igen och fick åka på en av Sveriges 

mest krokiga väg till vårt mål i Dals-Långed. Incheckning i gemensamt 

logement med våningssängar. Stekande hett så man undrade hur natten 

skulle bli. Naturligtvis blev det tvärtom såklart. Platsen vi kom till låg vi 

en fin och varm sjö så snart var de flesta nere på stranden där någon kyld 

dryck intogs. Senare blev det grillning och mer dryck. Badade en hel del 

också. Morgonen därpå var det strålande solsken så de flesta var på topp vid 

frukost och vi packning av hojar för återfärd. Efter sedvanligt adjö kramande 

bar det iväg hemåt. Tack West

5/6 var det några som besökte ”Vårt fik” som Jonny och Therese från YCC 

driver

6 juni år det många örebroare som åker Annikas minnesfond. 

Jag och Klasse drog till Internationella i Danmark via övernattning på 

Hanksville Farm. Alltid lika trevligt att besöka Internationella.

27/7  Vi blev några som tog en tur till Norrköping för att hämta lite priser till 

årsmötet som fam. Ohlin fick släpa på från Danmark. 

Lyngeresan

Lite felplanering gjorde att jag ej kunde resa ut från Uskavi förrän på fredagsmorgo-

nen kl. 06:00 Eftersom jag var själv så blev det sträckkörning hela vägen (56 mil). 

Snart klev man ombord på färjan i Helsingör och kunde beställa i 2 röda och 1 grön. 

Härlig lunch. Strax efter 12:00 rullande man in i Lynge. Snart var tält uppe och allt 

ordnat. Lördagens busstur blev till containerdelen av Köpenhamn. Där fanns en och 

annan grön. Trevligt som vanligt att besöka Lynge. Fler bör nog passa på i framtiden. 

Naturligtvis blev det en hel del priser vid lotteriet. Fick hjälp med hemforsling 

samt att fler priser skänktes till årsmötet. Tack fam. Holm bl.a.  Hemresan gick i lite 

lugnare tempo. Fint väder. Härligt.

Årsmöte Degernäs 17/8 - 19/8 2018

Vi tjuvstartade lite redan på torsdagen med uppträdande av våra egna trubadurer 

Kenht, Danne och Hasse. Bra start tyckte många. Testade även hur varmt vattnet 

var på kvällen. Efter en hel del jobb med många av våra YCC:are från regionen var 

det äntligen dax att årsmötet officiellt öppnades. Skapligt väder hade vi fått så det 

var inte så mycket att klaga på. VI hade dukat upp med diverse grillvaror och kylda 

drycker som kunde inhandlas från morgon till kväll. Under dagen checkade de flesta 

in.  Middagen som Torgkällaren i Degerfors dukade upp blev en succé. Senare på 

kvällen drog B B Brain från Karlskoga igång så många hade svårt att sitta still. Natur-

ligtvis så skulle många bada. Tur man satt upp många marschaller på bryggan. 

Efter frukost så var det dags för årsmötets öppnande. Efter mötet var det många 

som tog en promenad in till metropolen Degerfors. Själv utsåg jag två specialister 

från West för att arrangera prisbordet till kvällen. Tack Bea och Tobbe. Senare på 

eftermiddagen så började försäljningen av lotterna. Bea och Tobbe hanterade allt 

perfekt. Tack igen. Naturligtvis kom det en kraftig regnskur precis när maten skulle 

serveras, men härdade bikers hanterade även detta utan knorr. Maten var som går-

dagen delikat. Tack Torgkällaren. Kvällens musik stod Red Carpet från Örebro för. Tack 

för bra genomförd spelning. Kvällen avrundades med lite bastu samt obligatoriska 

badet i Möckeln.

Söndag morgon inleddes med frukost vartefter många började packa för sin 

hemresa. Fick gehör från de flesta att de tyckte att träffen var lyckad.

Stort tack till alla som ställt upp före, under samt efter årsmötet. 

25/8 Arrangerades Hjälmaren Runt. Vi blev 4 YCC:are som deltog. 

8/9 hade vi ett trevligt medlemsmöte hemma hos Tina och Håkan.

22/9 arrangerades kräftskiva hemma hos Sussie och Kenth

Utöver allt detta så har fler aktiviteter utövats, bl.a. besök på Lovisas, fest hos 

Lodbrok MC, resa till Uskavi för att besöka mig, samt en pubkväll på Stora Örebro 

genomförts.

Ha det så bra alla
Hans
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KONTAKTER VÄRMLAND ÖREBRO

Regionchef

Vakant

Kontaktpersoner Örebro

Hans Lindsten 

Mobil: 0702-22 17 20 

E-post: hans.lindsten@ahlsellmaskin.se 

Tina Bergström 

Mobil: 0702-66 03 82 

E-post: tina_bergstrom@hotmail.com

EN LITEN RESA
Den 10 maj bjöd Fenix MC i Örebro in till hemlig tur. Ett event de har fixat 
i några år nu och som blir större för varje gång. Av de ca 150 hojar som åkte 
var det 6 YCC:are med. Vi samlades vid Elektro Skandia i strålande sol. Efter 
vi gått runt och hälsat på gamla och nya bekanta drog vi iväg. En häftig känsla 
när så många hojar åker på en gång. De flesta skötte sig i kortegekörningen 
och arrangörerna skötte sig exemplariskt! Det första stoppet blev i Arboga 
där de som behövde tankade och vi andra fick i oss kaffe och glass.

Färden gick vidare på fina vägar. Vi 
åkte bara fel några gånger. Vid ett till-
fälle fick vi oväntat hjälp från brandkå-
ren som stoppade trafiken i en rondell, 
med blåljusen på! 
Första stoppet var hos Greven, Hog-
tech Sweden. Han är världsberömd för 
sina långgafflar. I deras trädgård fick vi 
korv o bröd och titta på fina hojbyg-
gen. Fantastiskt kul! 

Inte lika kul med en felkörning som slutade med köbildning och ett benbrott. 
Som tur var fanns det en sjukvårdskunnig som tog kommandot. Drog rätt 
benet och styrde upp med ambulans mm. 

Efter ett antal mil till var vi framme vid 
No Name MC i Strängnäs. Ett kanonställe 
med stora ytor, både ute och inne. Där 
hade de fixat pytt i panna som smakade 
fantastiskt efter timmarna på hoj. Trevliga 
människor som visade oss runt och berät-
tade om jobbet de lagt ner och visade sina 
hojar.

Efter några timmar där åkte vi vidare. Sista stoppet blev i Eskilstuna och ett 
besök hos HA. Lite kaffe och snack 

innan vi drog vidare hemåt.
Nu ser vi fram mot 30 maj när de 
ordnar en ny resa, i år går den genom 
Östergötland. Alla är välkomna så 
är ni sugna på att hänga med kan ni 
höra av er till Örebro/Värmland för 
mer info. 

Tina, kontaktman Värmland/Örebro 
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Hej, välkommen till  REGION EAST

Hallå gott folk

Nu när vi har passerat årsskiftet 

så börjar man att längta till våren. 

När man äntligen kan förpassa alla 

snöskyfflar, snöslädar och alla andra 

ting som hör vintern till längst in i 

förrådet.  Men alldeles snart innan vi 

vet ordet av är tiden här då det bör-

jar droppa från taken, snödrivorna 

krymper och de första snödropparna 

börjar titta fram.  Om vi sedan ställer oss i lä mot en södervägg och känner 

solens strålar värma i ansiktet så vet vi att det inte är långt kvar till mc-säsongen 

tar sin början. Så håll nu ut gott folk för snart är vi där, tiden då vi kan ta fram 

motorcykeln och njuta av fina turer på våra vackra vägar.

Men innan vi kommer så långt tänkte jag försöka mig på att summera några 

stycken av mc-säsongen 2018 begivenheter och som jag deltog i.

1: a Majkortegen i Norrköping var en av de första körningarna som jag var 

med på. Där samlas vi på en förutbestämd mötesplats i god tid innan kortegen. 

Därifrån kör vi i klubben gemensamt fram till samlingsplatsen för starten. Där 

kan det samlas omkring femtonhundra motorcyklar om vädergudarna är på 

gott humör. Man går runt på området en stund, tittar på motorcyklarna, ser ett 

bekant ansikte i mängden byter några ord och går vidare. Efter en stund är det 

så dags att förbereda sig för start. Man hör mullret när motorcyklarna startar 

upp, känner avgasdofterna, ser på alla förväntansfulla ansikten och sedan rullar 

man sakta iväg. Utmed kortegevägen har det samlats folk i stora mängder för 

att se alla motorcyklar passera.  Det är en speciell känsla som infinner sig när vi i 

klubben som en samlad grupp genomför kortegen.  Efter vår ”målgång” samlas 

vi traditionsenligt ihop oss i klubben för att de som vill gemensamt åka för att 

fika eller äta någonstans. Platsen för detta blev denna gång vår egen trädgård 

och eftersom vädret tillät kunde vi plocka fram grillen och fixa till lite käk med 

efterföljande fika. 

Griprallyt som körs på Kristi himmelsfärd är en av de aktiviteter som vi i 

klubben alltid är representerade på. För er som inte vet så är det en tipsrunda 

på omkring 8–10 mil på fina vägar i Nyköpingstrakten. Vi åkte runt banan i 

samlad tropp för att lösa klurigheter och svara på frågor utmed vägen. Vid mål-

gången samlas vi för fika och prisutdelning.

Denna gång så passade vi på att överlämna en gåva till Anna och Stefan Ström 

som tack för allt engagemang och arbete som de gjort för oss i YCC/East genom 

åren.  De har tagit ett kliv tillbaka i sina åtaganden för att lämna över stafettpin-

nen till andra nya förmågor. De lämnar dock inte oss helt utan finns glädjande 

nog fortfarande med i klubben.

2018 fick tyvärr hemliga resan strykas som aktivitet. Det har de senaste åren 

tyvärr varit ett sviktande antal medlemmar som visat intresse för att delta på 

den. Jag hoppas dock att vi kan ta upp den igen under detta år, Nu hoppas jag 

att det blir fler som vill vara med för visst vill vi väl träffa varandra för att umgås 

och åka motorcykel.

 Ålandsresan: Då hemliga resan tyvärr inte kunde genomföras detta år valde 

vi att i stället anordna en resa tillsammans med Star Riders till Åland. Ansvariga 

för denna träff/resa blev Tomas Holmberg och vår kontaktman på Åland Stefan 

Nordqvist. Det blev en väldigt uppskattad resa och alla tillgängliga platser blev 

snart fullbokade. Det startade med grillning på fredagskvällen och sedan en 

körning på lördagen där vi fick se mycket av denna vackra ö. Alla vi som med-

verkade hoppas på en fortsättning på denna mycket trevliga träff.

Jag måste ju även nämna det internationella rallyt som 2018 var i södra Dan-

mark.

I East anordnade vi en gemensam körning till träffen.  Vi blev till slut fjorton 

personer som färdades gemensamt mot internationella träffen. Färden gick via 

YCC/Danmarks klubbstuga i Lynge där vi hade fått inkvartering över natten. 

Våra danska vänner hade ordnat med middag som stod färdig när vi anlände.

Ett stort tack riktas till våra danska vänner för all den gästfrihet och 

service som vi möttes av i Lynge. Efter frukost, dag två fortsatte vi färden mot 

målet. Nu åkte vi tillsammans med ett antal av danskarna som tog till uppgift 

att leda oss den sista biten. Det blev i ett raskt tempo som vi färdades vidare för 

att senare under dagen komma fram till det internationella rallyt.

Årsmötet: ett av de sista eventen på säsongen jag deltog på var klubbens eget 

årsmöte. Tyvärr kunde jag bara närvara under lördagen pga. arbete. Det blev 

en hel del frågor och diskussioner på årsmötet så det tog sin lilla tid. Men efter 

mötet fick man tid att hälsa och prata med alla vänner och innan det var tyvärr 

var tid för hemfärd.

Ett tack till Hasse och YCC Värmland/Örebro för ett väl genomfört årsmöte.

Årets sista anordnade aktivitet för YCC-East blev en dagskryssning med  

Rosella (Viking Line) den 1:e december. Det blev en subventionerad resa med 

ett medlemsmöte/julbord. Trots att vi hade gott om platser och att resan 

var subventionerad med nästan halva priset blev vi endast 20 personer som 

deltog. Jag tycker dock att det var synd att det inte blev fler som valde att följda 

med.

Så om vi nu skulle blicka framåt vad är förväntningarna av 2019?

Förhoppningsvis kommer vi få en bra och lång säsong. Med fint väder många 

mil på motorcykeln och många trevliga tillfällen att mötas. Både på träffar och 

andra körningar.

Jag skulle varmt rekommendera att de som kan och har möjlighet vara med 

på en avrostning i vår ska försöka vara det. Oavsett hur bra förare man tycker 

sig vara är så är det ett bra sätt att bli varm i kläderna och känna sig säker inför 

säsongens aktiviteter. Tyvärr så har vi som det ser ut för stunden inte någon 

möjlighet att anordna någon avrostning i klubben regi. Men håll gärna koll 

på SMC:s hemsida där brukar det dyka upp några stycken och det borde vara 

någon som passar.

Vi kommer även att ha ett medlemsmöte i början på säsongen där vi kommer 

att kunna redogöra för en hel del aktiviteter som är på gång till säsongen 2019. 

Vårt medlemsmöte är ett ypperligt tillfälle för er att komma och träffa alla an-

dra. Här har du även chansen att få din röst hörd och komma med förslag och 

synpunkter.
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Kontaktpersoner East

Regionchef

Michael Ohlin

0703-47 43 56

regchef.east@yccsweden.se

Vice Regionchef/Områdesansvarig  

Stockholm

Bo Lindblom

0723-32 15 05

bo.lindblom@yccsweden.se 

Sekreterare

Bengt Carlsson

0766-41 14 77

bengt.carlsson@yccsweden.se

Kansli/medlems/register-frågor

Gunilla Johansson

kassor@yccsweden.se

Arbetsgruppen East

arbetsgrupp.ycceast@gmail.com

Områdesansvarig Uppsala län

Tomas Holmberg

0705-36 81 86

tomas.holmberg@yccsweden.se

Kontaktman Södermanland/Oxelösund

Jerry Johansson

0706-09 44 92

roxxer@live.se

Kontaktman Västmanlands län

Ronny Bejefalk

0706-68 49 86

ronny.bejefalk@yccsweden.se

Kontaktman Västmanland/Västerås

Ola Andersson

0706-80 15 70

eoa1951@gmail.com

Kontaktman Stockholm norr

Ann-Christine ”Anki” Lindqvist

0707-90 95 85

kenrunan@hotmail.com

Kontaktman Stockholm södra

Mats Andersson

0703- 78 93 20

mats.andersson@yccsweden.se

Kontaktman Nynäshamn

Jonas Lundsten

0708-57 55 21

jonaslundsten@hotmail.se

Kontaktman Uppsala

Tommy ”Towe” Westin

0703-54 16 01

towe@yccsweden.se

Kontaktman Södertälje/Gnesta/Järna

Mikael ”Ludde” Benedicks Lundahl

0707-56 63 36

ludde@yccsweden.se

KONTAKTER REGION EAST

Om ni själva vill anordna någon form av mc-relaterad aktivitet under 2019 så 

ser jag det bara som något mycket positivt. Alla aktiviteter både stora som små 

är intressanta och det är ju alltid roligt att göra saker tillsammans eller hur. Om 

ni vill så hör gärna av er så ska vi se vad vi kan hjälpa till med både stort som 

smått. Det går även att äska ett mindre bidrag från vår kassa till den tänkta ak-

tiviteten. Dock under förutsättningen att den är tillgänglig för våra medlemmar 

och givetvis att det är en mc-relaterad aktivitet.

Titta gärna in på vår hemsida ibland där kan du under aktiviteter läsa vad som 

är på gång. Under våren när säsongen närmar sig blir det ju naturligt mer akti-

viteter. Vi har ju även vår egen facebooksida. Men det är inte säkert att samtliga 

aktiviteter hamnar där även om många hittar dit. Så kolla gärna både hemsida 

och på Facebook.

Har du idéer och känner att du vill engagera dig mera så tveka inte att kontakta 

mig eller någon kontaktman i din närhet. Alla är välkomna att ta del i vårt ar-

bete för klubben. Min ide om en levande och aktiv klubb är att alla är välkomna. 

För ju fler som engagerar sig desto roligare är det.

Ha nu en riktigt bra vinter/vår i väntan på bra väder och fina vägar.

Ta det lugnt och kör fint så ses vi.

Michael
Regionchef  YCC  East

Kontaktman Katrineholm

Peter Rönnbäck

0708-62 59 77

peter.ronnback@yccsweden.se

Kontaktman Nyköping

Stefan Ström

0702-56 09 35

stefan.strom@yccsweden.se

Kontaktman Nyköping

Anna Ström

0702- 43 69 79

anna.strom@yccsweden.se

Kontaktman Norrköping

Per ”Pelle” Linerzen

0705-54 19 01

per.linerzen@yccsweden.se

Kontaktman Åland

Stefan Nordqvist

Gsm +358 400 740030

+358 18 32544

nordqvist.t.s@aland.net



42    YAMAHA CUSTOM CLUB 1 - 2019 WWW.YCCSWEDEN.SE

Hej, välkommen till  REGION MITT

Hej på er i region Mitt!

Så har det gått ännu ett år med ett fantastiskt MC väder.

I skrivande stund har höstdimman slagit sina klor i regionen, nästa

säsong verkar väldigt långt borta.

 För min del blev det väldigt lite åka, bara en resa och det var på

Internationella i Danmark. Sen satte synen stopp för fortsatt åkande.

Efter sommaren opererades jag för efterstarr och det var en lyckad

operation.

2019 blir det vårträff uppe i Hälsingland hoppas jag, mer om det på

hemsidan nästa år.

Regionchefsbyte i regionen blir det också eftersom jag fattat ett

beslut att sälja min MC med tillhörande släp.

Ett stort tack till alla för den här tiden och lycka till den nya

som jag hoppas vi kan rösta fram på vårträffen. 

Regionchef
Mats Wendin
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Färdigt resultat på plats.

Regionchef

Mats Wendin

Mobil: 0706-97 41 63

E-post: xv750@passagen.se

Gävle

Erik Kernehed

Mobil: 0707-31 12 22

E-post: erik.kernehed@yccsweden.se

Hälsingland

Kent Nyberg

Mobil: 0702 49 08 46

E-post: nyppe@spray.se

Owe Törnqvist

Mobil: 0706- 95 67 16

E-post tornqvist.ove@gmail.com

Christer Nordqvist

Mobil: 0705-23 35 37

E-post: christer.nordqvist@hotmail.com

Dalarna

Fred Lindén

Mobil: 0705-13 00 19

E-post: fred_linden@hotmail.com

Kontaktman/ Webbansvarig

Kenneth ”Limpa” Lindberg

Mobil: 0702-77 59 09

E-post: kenneth.lindberg@live.se

Västernorrland

Peter Kaarle

Mobil: 0705-59 57 79

E-post: peter.kaarle@telia.se

Jämtland

Ulf Adsten

Mobil: 0703-11 11 20

E-post: ulf.adsten@hotmail.com

Lars Pettersson

Mobil: 0703-66 95 04

E-post: britt-p@spray.se

KONTAKTER REGION MITT
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Hej, välkommen till  REGION NORR

Toppen på Sverige 

Här uppe i norr har kylan och vintern börjat sitt 

intåg. Så bågarna är bortställda och snöskotrarna 

är på väg fram. (Dom första rimfrost-åkarna har 

säkert redan varit igång). Men hösten och vintern 

är inte årstider för motorcyklar och bad. Utan då 

ska bågarna få service och underhåll. Det enda 

rätta att fördriva tiden med är att ge dig ut i skogen 

och plocka bär, svamp och jaga. För egen del så har jakten tagit mycket tid. 

Våren började med en vårträff på Gullviks Camping utanför Ö-vik. I juni 

arrangerade vi en Mustasch kortege med en efterföljande ”Back To Basic” träff. 

Någon vecka senare var ett litet antal av oss i Tavelsjö på Sawmill Bikemeet. 

Där lyckades vi vinna Hardwood Games. Helgen efter midsommar åkte ett 

betydande antal upp till Gällivare på Midnattssols Träffen. Då vårt största som-

mararrangemang Flakasand Rock och Blues tyvärr blev inställt delade vi på oss. 

Några åkte till Haparanda på en bilträff medan en skara blev inbjuden till Rolle 

och Lotta i Järvsö. (Tack ännu en gång för en underbar helg). Det höll på att bli 

dramatiskt när vi skulle hem då den stora branden startade den helgen. 

I början av juli arrangerar vi en hemlig resa till Dick och Ulfs stugor utanför 

Åsele. (Vad som hände i Åsele, stannar i Åsele! Men det lokala sjöräddnings-

sällskapet vart tyvärr indraget i äventyret). Sista helgen i juli åker vi i vanlig 

ordning på Deltaträffen utanför Timrå. I mitten av augusti bär det av ner till 

Degerfors på årsmöte med tillhörande spektakel. 

Då vi är arrangörer för nästa årsmöte, förlade vi höst träffen på Byske Havsbad 

och Camping. Nu den första december har vi advents träffen i vår lokal i Sörfors. 

Chifen i Norr Stefan  

MITT FÖRSTA ÅRSMÖTE!!

Jobbade natten mot dagen vi skulle till Degernäs, sov tre 

timmar. Sen satte vi oss på hojarna för vår resa söderut. 

I Lögdeå så mötte vi upp med Peter ”norrpastorn” Berg-

ström.

Vi tre satte kurs mot Träffen, stannade till var tionde mil 

för att sträcka på oss.

Vi körde till Orrbaden där tog vi in på campingen då var 

jag slut kan jag säga. Sov ut sen upp och iväg. Kom fram till 

träffen på eftermiddagen och blev överfallna av alla glada 

YCC:are.

Jag och Stefan gick ner mot tältet där alla var, men jag kan 

säga att jag halkade efter. Alla och då menar jag alla ville 

hälsa och prata med mig. Hmm alla visste vem jag var men 

jag visste inte vilka hälften av alla var. Så himla välkommen 

har jag aldrig känt mig förut.

Sen började festen så himla mysigt alla jättetrevliga männ-

iskor vi pratade och surrade och Stefan undrade var jag var. 

Jag fick jätte många nya vänner och fick träffa dom jag re-

dan känner. Stort plus var att det fanns massörer där gick 

och fick mig en behandling på kvällen och det kan jag säga 

var jag värd efter vår resa.

Efter årsmötet blev det lotteridragning och jag vann en del.

Sen blev jag något överraskad JAG vann även längsta färd-

sträcka. Min första och förhoppningsvis inte sista.

Ett väldigt trevligt första årsmöte för mig och definitivt inte 

sista. I år är det vi i Norr som arrangerar årsmötet vilket jag 

ser fram emot med skräckblandad förtjusning. Väl Mött 

hos oss i Norr.

Marina ”börsen” Larsson Norr
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Regionchef

Stefan Larsson

Mobil: 0705-56 45 37

E-post: regchef.norr@yccsweden.se

E-post: stefan.larsson22.250@gmail.com

Kontaktman Åsele

Dick Edström

Bragegatan 10

919 31 Åsele

Mobil: 0705-91 04 25

Kontaktman Hörnefors/Umeå

Peter Bergström

Långedsvägen 16 

910 20 Hörnefors

Mobil: 0703-31 28 98

E-post: j.peter.bergstrom@gmail.com

Kontaktman Holmsund/Umeå

Tommie ”rondellen” Nylund

913 31 Holmsund

Mobil: 0705-88 95 46

E-post: rondellen.ycc@spray.se

Kontaktman Holmsund/Umeå

Åke ”Akefan” Fängström

Lövholmsviken 133

913 42 Obbola

Mobil: 0703-14 07 15

E-post: ake.fangstrom@gmail.com

Kontaktman Kalix

Kjelle ”Roadrunner” Johansson

Mobil: 0705-94 71 99

E-post: 166johansson@telia.com

Kontaktman Kiruna

Bengt & Rita Björkteg

Dalvägen 38

981 43 Kiruna

Mobil: 0706-79 70 78

E-post: ritam_norsve@hotmail.com

Kontaktman Domsjö

Berith Lönn

Nyänget 21

892 32 Domsjö

Mobil: 0705-16 91 30

E-post: berith.lonn@gmail.com

KONTAKTER REGION NORR
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KLUBBSIDA

Till Alla medlemar i YCC

Om ni saknar något i webbshopen eller kommer på 

något som ni tror att vi kan sälja i vår eminenta shop, så 

skicka ett mail till mig så ser vi om det går att lösa.

Per ”Buchman” Nilsson 

Regchef Souht

Vice president

Butiks kontakt

1. Visa hur länge du varit medlem i klubben – köp 

ett årsmärke. Jubileumsmärke – 5 år & 10 år.

2. Ni som varit medlem länge i klubben får  

Jubileumsmärkena av kansliet.  

Jubileumsmärke – 15 år & 20 år.
3. Klisterdekal ark, Klubbdekal (10 x 5 cm) vänster 

eller höger, Klubbdekal (20 x 9 cm) vänster eller höger.

6. Plånbok - stor, loggan präglad på locket.

4. Tygmärke, 10 x 5 cm

7. Klubbpin

5. Ryggmärke stort, 33x16 cm &

Ryggmärke litet 20 x 11 cm

8. Regiontaggar
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KLUBBSIDA

9. Queen Anne Necessär (svart) 

med lilla logotypen:
Praktisk resenecessär med många fack och upphäng-

ningskrok. Storlek: 17,5 x 9 x 23 cm. 

Förpackning: plastpåse. 10. Oueen Anne Kylbag (svart) Large 

med lilla logotypen: 
Praktisk och snygg kylväska som rymmer det som en 

varm sommardag behöver. Färg: svart. Storlek: 32,5 

x 21,5 x 32 cm. 

11. Termos Nordic 0,5L svart med logo i färg:   
Klassisk robust ståltermosflaska tillverkad i rostfritt 

18/8 stål. Termosen har en läckagesäker autokork för 

smidig servering och rengöring. Hela Nordic-serien 

har en mycket bra värmehållning i alla storlekar. 

10 års garanti! Färg: mattsvart. Höjd 252mm.

12. Termos Nordic 0,5L vit med logo i färg:  

Klassisk robust ståltermosflaska tillverkad i 

rostfritt 18/8 stål. Termosen har en läckagesäker 

autokork för smidig servering och rengöring. Hela 

Nordic-serien har en mycket bra värmehållning i 

alla storlekar. 10 års garanti! Färg: blank vit. Höjd 

252mm.

13. Powerbank: 

Powerbank med fullfärgslogo i ”doming”

Vault powerbank

Capacity:6600mAh/3.7V/24.42Wh

Input:5V/2A

Output 1:5V/1A

Output 2:5V/2A   

NYHET I WEBBSHOPEN
I år lanserar vi för fösta gången en 

årströja. Tröjan kommer att ha ny färg 

varje år och trycks i begränsad upplaga.

I år finns den endast i kort ärm, då årets 

färg inte finns i långärmat.

Årets upplaga är 200 st. så det är först till 

kvarn som gäller.

Pris: 150 Kr

Beställs på webbshopen

2019 
ÅRSTRÖJA




