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info...
Styrelsen

Kontakter

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

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

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

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

Deadline inlämning 
till nästa tidning:	 1	november	2013

Utgivning:	 December	2013

Upplaga:	 ca.	1.500	ex.

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

Regionschefer

Omslagsbild: Kjell Jonsson

Medlemsavgiften är 250:- för enskild medlem och 450:- för familj.
Betalas på BG 5506-3937 ange namn och medlemsnummer 
på inbetalningen.
Nya medlemmar anmäler sig via hemsidan:
www.yccsweden.se/index.php/medlemsansoekan

Skåne/Blekinge:	 Andreas	Hedblom	
	 Mobil:	0708-12	97	97
	 andreas.hedblom@yccsweden.se	

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

Småland:	 Jimmy	Johansson
	 Mobil:	0704-85	01	40
	 E-post:	speljimmy@hotmail.com

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

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

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

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

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

Kansliet:	 Yamaha	Custom	Club	Sweden
	 Lilla	Ågränd	3,	703	64	Örebro
	 Tel:	0706-19	97	98
	 kansli@yccsweden.se
	
Webbmaster:	 Ulf	Marknäs
	 Mobil:	0702-64	23	06
	 ulf.marknas@yccsweden.se	
	 Ulf	Rasmusson
	 Mobil:	0736-18	63	80
	 ulf.rasmusson@yccsweden.se
	
YCC	Butiken:	 Stefan	”Stiffe”	Nilsson
	 Tel:	0410-129	95	Mobil:	0706-66	17	55
	 butiken@yccsweden.se

President	 Klasse	Panthell
Ansvarig utgivare:	 Arbete:	0706-68	45	92
	 Privat:	0706-68	45	19
	 president@yccsweden.se
	
Vice President	 Leif	Larsson
Internationell kontakt:	 Arbete:	0104-55	43	77
	 Privat:	0735-46	99	66	
	 leif.larsson@yccsweden.se
	
Sekreterare:	 Christer	Holst
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Kassör:	 Sten–Yngve	Södergren
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	 294	77	Sölvesborg
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	 0706-80	84	57
	 per55@telia.com	
	 Reino	Persson
	 0706-57	16	60
	 reino.persson@yccsweden.se	
	 Tommy	“Blondie”	Nilsson
	 0708-98	72	77
	 founder@yccsweden.se
	
Styrelesuppleanter:	 Tommie	”Rondellen”	Nylund
	 0705-88	95	46
	 rondellen.ycc@spray.se	
	 Lars	Demby
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Har	 Stigfinnaren	 kör	 vilse	 igen	
undrar	säger	någon	vän	av	ordning,	

VADÅ	längsta	år!	Ett	år	väl	bara	12	
månader,	eller?

Vi	 beslutade	 på	 årsmötet	 i	
Tylösand	 att	 ändra	 verksamhets	 år	
till	 april	 –	mars	 därför	 blev	 2012	 15	
månader	långt	för	YCC.

Vi	 har	 nu	 hunnit	 med	 en	mycket	
snörik	 vinter,	 främst	 för	oss	ut	 efter	
ostkusten.	

Det	har	gett	oss	starka	överarmar	
efter	all	snöskottning	så	vi	orkar	gasa	
mycket	denna	säsong.

Bra	 genomförd	 Mc	 mässa	 med	
många	nya	medlemmar	samt	trevliga	
besök	 av	medlemmar	 från	Skåne	 till	
Kiruna	och	Åland.

YCC:S LäNGSTA åR
Temat	 var	 dåtid	 och	 nutid	 vilket	

vi	 visade	 med	 den	 hojen	 som	 var	
vanligast	 1997,	 en	 Virago	 1100	 då	
YCC	 bildades	 samt	 det	 senast	 från	
Yamaha	en	XV	1900	Raider.

När	 denna	 tidning	 kommer	 till	 Er	
har	 Yamaha	 9	 mars	 presenterat	 en	
Ny	 Star	 hoj	 i	 USA	 som	 tyvärr	 inte	
kommer	 till	 Europa.	 Kolla	 på	 www.
yamaha-motors.com/star

Det	är	 inte	 lätt	att	vara	customå-
kare	om	man	vill	 förnya	 sig	med	de	
senaste	 modellerna.	 Det	 gäller	 inte	
bara	oss	utan	även	Kawasaki,	Suzuki	
&	Honda	alla	saknar	nyheterna.

Vi	 får	 peppa	Nya	 bikers	 att	 köpa	
en	 Yamaha	 som	 finns	 till	 billigt	 pris	
i	dag	samt	locka	med	dem	i	klubben	

och	visa	hur	kul	vi	har	tillsammans.

Styrelse	och	hövdinga	möte	har	vi	
hunnit	med	och	även	fått	en	ny	regi-
onchef	för	Småland	som	heter	Jimmy	
Johansson	som	bor	i	Bor.

Glöm	inte	sätta	upp	träffkalendern	
på	 hedersplatsen	 så	 ni	 inte	 missar	
någon	aktivitet.

Även	 i	 år	 följer	 medlemskortet	
med,	samt	ett	för	ev.	familjemedlem-
men.	

HOJHäLSNINGAR
KLASSE STIGfINNARE
PRESIDENT@YCCSWEDEN.SE

  
Vår-träffen den 9-12 maj 2013 blir på Harsagården i Harsa. Harsagården ligger 55 km nordväst om 
Bollnäs, 18 km sydväst om Järvsö. 

 Priset för torsdag – söndag är 1 510 kr/person, då bor ni i vandrarhemmet i dubbelrum eller i stugor 
med del i dubbelrum. Tillkommer 450 kr/person om någon vill bo på hotellet i dubbelrum (finns 3 
rum). I priset ingår: 3 middagar inkl. måltidsdryck, middagen består av 2-rätter som buffé, en kväll 
kör vi grill, 3 frukostar, logi, sänglinne och städ. 

 Priset för fredag-söndag är 1 050 kr/person, då bor ni i vandrarhemmet i dubbelrum eller i stugor 
med del i dubbelrum. Tillkommer 300 kr/person för hotellrum dubbelrum (finns 3 rum). I priset ingår 
2 middagar, 2 frukostar, logi, sänglinne och städ. 

 Husbil eller husvagn kostar 190 kr/natt + mat. 

 Tält kostar 50 kr/person och natt + mat. 

 Dom har fullständiga rättigheter. Vi får EJ ta med egen medhavd dryck i restaurangen. 

 Anmälan och betalning senast 24 april och då ringer ni till Harsagården på  

telefon: 0651-495 11 och anger kod ”YCC” vid bokning. Då får information om vilket bankgiro det ska 
betalas in på. 

 På lördag den 11 maj blir det en hemlig tur på några mil. Mer info kommer på plats. 

 Vill ni läsa mer om Harsagården gå in på: www.harsa.se 

 Varmt välkomna till en trevlig vår-träff! 
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När	 vi	 kom	 ut	 till	 ankomsthallen	 i	
Malaga	mötte	 transferchauffören	oss	och	
berättade	att	vi	haft	enorm	tur.	Vårt	plan	
var	 det	 sista	 som	 fick	 landa	 pågrund	 av	
tät	 dimma,	 allt	 efterföljande	 flyg	 omdiri-
gerades	 till	 andra	 flygplatser.	 Ibland	 ska	
man	ha	flyt.	Vi	hade	förbokat	fyra	Yamaha	
Ténéré	i	Torremolinos,	2	st.	660	och	2	st.	
1200.	Uthyraren	hade	missat	att	vi	beställt	
sidoväskor	 till	 alla	 motorcyklarna	 så	 det	
var	bara	tre	som	hade	väskor.	Efter	en	del	
diskuterande	 fram	 och	 tillbaka	 packade	
vi	 om	så	alla	 våra	 saker	 fick	plats	på	 tre	
hojar.	 Glada	 att	 äntligen	 komma	 iväg	
körde	vi	 i	 riktning	mot	bergen	men	hann	
inte	mer	än	10	minuter	förrän	Klasse	bör-
jade	 vinka.	 Oljelampan	 lyste	 så	 vi	 vände	
tillbaka	 till	 uthyraren	 för	 att	 fylla	 på	olja.	

Efter	att	kontrollerat	allas	oljenivå	gjordes	
ett	 nytt	 försök	 att	 komma	 iväg.	 Nu	 gick	
det	bättre	och	vi	passerade	några	småbyar	
innan	vi	kom	upp	i	bergen.	

Korkskruven	är	en	vägsnutt	som	snur-
rar	 flera	 varv	 uppför	 berget	 genom	 flera	
tunnlar.	När	man	kommer	ut	ur	sista	tun-
neln	gäller	det	att	hålla	tungan	rätt	i	mun	
och	 sluta	 tänka	 vänstersväng	 eftersom	
vägen	 rätade	 ut	 sig.	 Längsmed	 vägen	
såg	 vi	 många	 träd	 med	 röda	 stammar,	
nej	 de	 var	 inte	målade,	 det	 var	 korkekar	
där	 barken	 skalats	 bort.	 På	 1117	meters	
höjd	 svängde	 vi	 av	 och	 kom	 till	 en	 smal	
väg	som	ledde	fram	till	ett	stenbrott.	Där	
hjälptes	 vi	 åt	 att	 leta	 fram	 en	 geocache	
som	 tre	 av	 oss	 loggade,	 den	 fjärde	 har	
ännu	inte	börjat	med	geocaching.	Nyfikna	

fortsatte	vi	den	smala	vägen	i	tron	att	den	
skulle	 komma	 ut	 på	 en	 större	 väg,	 men	
det	var	en	återvändsgata.	Helomvändning	
och	tillbaka	samma	väg	vi	kom.	Vi	såg	en	
sjö	 långt	 nedanför	 oss	 med	 en	 grusväg	
som	 ledde	 dit	 och	 den	 skulle	 naturligtvis	
testas.	 Vägen	 slutade	 på	 en	 höjd	 en	 bit	
från	vattnet	där	vi	stannade.	Vi	tittade	på	
varandra	och	Matte	 ropade,	 ”Ingen	kom-
mer	 ihåg	en	fegis”,	och	så	körde	han	ner	
för	branten	med	Christer	tätt	efter.		Något	
mer	än	känna	på	vattnet	blev	det	inte,	vi	
var	här	för	att	köra	motorcykel	inte	bada.	

Ett	av	 resmålen	var	byn	El	Chorro	där	
Caminito	del	Rey	ligger.	Där	finns	en	smal	
gångväg	 byggd	 på	 lodrätta	 bergsväggar	
som	leder	uppför	berget.	Bergsvägen	har	
delvis	 rasat	och	 saknar	 räcken	och	är	en	

led	 som	många	 äventyrare	 söker	 sig	 till.	
Det	 var	 varmt	 och	 det	 handlades	 öl	 som	
vi	fick	upphällt	av	en	80	årig	tant	i	frostat	
glas,	 det	 var	 supergott.	 Sent	 anlände	 vi	
till	 Tolox	 där	 vi	 skulle	 bo	 de	 närmaste	
dagarna.

	 Nästa	 dag	 körde	 vi	 upp	 till	 högsta	
punkten	på	det	närbelägna	berget	där	det	
var	 fin	 utsikt.	 Sen	 fortsatte	 vi	 på	 skogs-
vägen	 på	 toppen	 av	 bergen	mot	Monda.	
Regnet	som	föll	för	14	dagar	sedan	gjorde	
vägen	geggig	och	jeepar	hade	gjort	djupa	
hjulspår.	 Nu	 var	 vägen	 torr,	 hård,	 knölig	
och	 svårkörd.	 Christer	 kom	 in	 fel	 i	 ett	
av	 spåren	 och	 körde	 in	 i	 bergssidan	 där	
hela	 ekipaget	 föll	 omkull.	 Det	 var	 tur	 att	
han	 ramlade	åt	det	hållet	och	 inte	åt	det	
andra	 där	 det	 stupade	 200	 meter	 ner	 i	

dalen.	Det	slutade	trots	allt	bra	med	bara	
några	blåmärken	och	en	repa	på	visiret.	Vi	
hjälptes	åt	att	resa	upp	både	Christer	och	
motorcykel,	sen	fortsatte	vi	till	Marbella.

I	Marbella	hälsade	vi	på	hos	Holländaren	
Jack	 som	 äger	 Yamaha	 butikerna	 vi	 hyr	
motorcyklarna	 ifrån.	Han	 gav	 oss	 tips	 på	
mc	 vägar	 och	 byar	 han	 tyckte	 vi	 skulle	
besöka.	Det	såg	intressant	ut	så	dit	tänkte	
vi	 åka	om	ett	par	dagar.	Upp	på	hojarna	
igen	och	iväg	upp	i	bergen	på	fina	kurviga	
vägar.	 Vi	 körde	MA8301	och	 kom	 till	 den	
gamla	 Moriska	 staden	 Ronda.	 I	 Ronda	
finns	 en	 bro	 mellan	 två	 klippor	 som	 är	
från	1700-talet	och	är	120	meter	hög.	Här	
gjorde	vi	en	lång	stadsvandring	innan	det	
bar	av	mot	Tolox	över	El	Burgo	med	sköna	
vägar	och	många	svängar.	

MC I ANDALUSIEN

I	 Tolox	 gick	 vi	 till	 torget	 där	 de	 hade	
generalrepetition	 inför	 morgondagens	
nationaldagsfest,	 Columbusdagen	 som	
infaller	 den	 12:e	 oktober.	 Ett	 stort	 gäng	
marscherade	på	torget	spelandes	trumpet	
och	 trummor,	 de	 såg	 ut	 att	 ta	 det	 hela	
väldigt	 seriöst.	 Middagen	 åt	 vi	 på	 den	
franska	 krogen	 där	 vi	 beställde	 hambur-
gare.	Tydligen	hade	de	inte	väntat	sig	mid-
dagsgäster	 för	 bartendern	 blev	 tvungen	
att	ringa	in	kocken	som	anlände	en	kvart	
senare.	Den	här	kvällen	hade	vi	roligt	och	
det	blev	en	blöt	tillställning.	Det	var	tur	att	
inte	polisen	såg	när	Matte	pallade	granat-
äpplen	då	vi	gick	hem	den	kvällen.

Dagligen	kom	vi	till	nya	vägar	som	var	
helt	underbara.	De	slingrade	 sig	upp	och	
ner	 längs	 bergssidorna	 och	 vi	 var	 helt	
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lyriska.	 Den	 ena	 vägen	 bättre	 än	 den	
andra	 och	 nästan	 ingen	 trafik	 alls.	 Det	
är	 svårt	 att	 beskriva	 vägarna	 men	 man	
kan	 säga	att	det	 var	 som	att	 köra	på	en	
oändligt	 lång	 go-cart	 bana.	 I	 ett	 område	
fanns	 stora	 kastanjeodlingar	 som	 såg	
ogästvänliga	 ut	 där	 de	 växte	 på	 branta	
bergssluttningar.	 Många	 människor	 gick	
längs	vägen	och	plockade	fallfrukt.	När	vi	
kom	till	nästa	dal	såg	vi	något	märkligt.	En	
hel	by	som	var	målad	blå,	och	då	menar	vi	
hela	byn.	Det	var	Smurfbyn	och	där	kret-
sade	allt	kring	smurfarna.	Byn	hade	målats	
blå	 av	 filmbolaget	 Sony	 inför	 filmpremiä-
ren	av	Smurffilmen.	Meningen	var	att	byn	
skulle	målas	vit	igen	efter	premiären,	men	
det	blev	sådana	protester	att	man	lät	byn	
förbli	blå.

Vid	 floden	 inklämd	 mellan	 två	 bergs-
klippor	 ligger	 byn	 Setenil	 där	 husen	 är	
byggda	i	grottor.	Det	var	trångt	på	gatorna	
så	vi	fick	trixa	innan	vi	lyckades	hitta	par-
kering.	 Det	 var	 väldigt	 varmt	 så	 vi	 sökte	
skugga	på	en	pubveranda	med	tak.	Mycket	
folk	passerade	och	bilar	 trängde	sig	 fram	
på	den	 smala	gatan,	 till	 och	med	en	 ryt-
tare	på	häst	red	förbi.

Vi	 lämnade	 Tolox	 och	 gav	 oss	 av	mot	
Granadabergen	via	Loja	och	Motefrio.	Det	
blev	en	ny	upplevelse	då	vägarna	svängde	
ännu	mer	och	bergen	var	högre.	Det	blev	
en	 ny	 toppnotering	 på	 1330	 meter.	 Vi	
fick	 uppleva	 branta	 backar	 inne	 i	 byarna	
där	man	bad	en	bön	att	hojen	inte	skulle	
få	 motorstopp	 och	 grusvägar	 som	 satte	
hojarna	 på	 prov.	 Ute	 på	 fälten	 och	 uppe	
i	 bergen	 fanns	 olivträdsodlingar.	 Det	 var	

så	 mycket	 olivträd	 att	 det	 inte	 går	 att	
beskriva,	över	5	mil	med	bara	olivträd	så	
långt	 ögat	 kunde	 se.	 Det	 var	 alltså	 inte	
konstigt	 att	 vi	 under	 alla	måltider	 serve-
rades	oliver.	Efter	25	mils	svängande	och	
massor	 av	 olivträd	 stannade	 vi	 för	 att	
övernatta	i	Jodar.

Nästa	 dag	 startade	 med	 en	 frukost	
på	byns	 café.	Där	 var	 det	 inte	 enkelt	 att	
beställa	men	vi	fick	i	alla	fall	bröd	olivolja	
skinka	 och	 kaffe.	 Sen	 ut	 ur	 byn	 och	 in	 i	
olivfälten	 igen.	 Det	 här	 var	 dagen	 då	 vi	
fick	uppleva	raka	vägar	för	första	gången	
och	då	var	de	rejält	raka.	I	flera	kilometer	
åkte	vi	utan	att	behöva	vrida	på	styret.	Vi	
körde	sedan	igenom	en	nationalpark	med	
underbara	vägar	och	vyer.	Vägen	gick	runt	
en	 stor	 damm	 där	 Bosse	 och	 Matte	 fick	
pröva	på	klättring	vid	en	bro	som	innehöll	
en	 geocache.	 Sen	 fortsatte	 klättrandet	
men	då	på	motorcyklarna	upp	över	bergen	
där	vi	gjorde	en	ny	toppnotering	på	1646	
meter.

I	Hornas	upplevde	vi	en	parodi	av	hur	
en	 Spansk	 lunch	 beställs.	 Det	 vi	 förstod	
av	 menyn	 var	 ”Carne”	 och	 ”Chirozo”	 så	
vi	 beställde	 4	 Chirozo	 som	 vi	 trodde	 var	
lunch	till	fyra	personer.	Ut	kom	4	korvar	på	
ett	 fat,	 inte	 riktigt	mättande	 för	 fyra	 full-
vuxna	karlar.	Så	ny	beställning	och	ut	kom	
ett	 fat	 med	 skinka	 och	 brödbitar.	 Klasse	
fick	ut	en	tallrik	med	köttbitar	som	såg	ut	
som	revbensbitar	eller	vad	det	nu	var…

Under	natten	hade	det	regnat,	det	var	
blött	 och	 bara	 8	 grader	 då	 vi	 åkte	 från	
Baza.	Fodret	och	regnkläder	hade	vi	 läm-

nat	hos	uthyraren	i	Torremolinos	eftersom	
det	var	över	30	grader	när	vi	var	där.	Det	
kändes	som	ett	dumt	beslut	då	vi	småhutt-
rande	fortsatte	rakt	upp	bland	molnen	på	
2070	meters	höjd.	 	Efter	att	bestigit	 top-
pen	gick	det	brant	utför	bland	kurvor	som	
hette	duga	och	temperaturen	steg	lika	fort	
som	höjdmätaren	sjönk.	Sen	 landade	vi	 i	
skinkans	 hemby	 Trevelez	 där	 vi	 åt	 stora	
skinksmörgåsar.	 Vi	mötte	 fyra	 holländare	
på	ADHD	olje-mopeder	 som	de	 transpor-
terat	till	Spanien	med	lastbil.	Efter	lunchen	
fick	vi	en	härlig	 tur	på	grusvägar	där	det	
skulle	 finnas	 en	 geocache	 på	 hög	 höjd.	
Men	det	blev	ett	tvärt	slut	då	vi	var	3,5	km	
från	cachen	vid	en	bom	med	parkvakt	som	
sa	att	bara	gående	och	mountainbike	var	
tillåtet	på	andra	sidan.	Vakten	gick	tyvärr	
inte	 att	 muta,	 men	 det	 blev	 höjdrekord,	
2116	meter.

I	 Granada	 var	 det	 rörigt.	 Våra	 två	
GPS:er	 visade	 vägen	 till	 hotellet,	 men	
problemet	var	att	den	vägen	var	uppgrävd	
och	vi	hittade	inte	rätt	väg.	Då	agerade	vi	
dumma	turister	och	körde	på	enkelriktade	
gator.	Inte	bara	en	gång	utan	sju	gånger!	

Efter	 Granada	 valde	 vi	 att	 köra	 några	
mil	 på	 motorvägen	 för	 att	 komma	 bort	
från	 städerna	 och	 snabbare	 till	 bergen.		
Motorcyklarna	 tankades	och	sen	körde	vi	
in	 till	mer	 svängande	vägar,	 upp	och	ner	
för	 berg.	 Det	 var	 så	 härliga	 vägar	 att	 vi	
missade	 lunchen.	 I	 Fuengirola	 stannade	
vi	 för	 att	 äta	 den	 mycket	 sena	 lunchen	
på	 en	 engelsk	 pub.	 En	 typisk	 turistfälla	
med	dålig	service	och	mat.	Inte	långt	bort	
låg	 Yamaha	 butiken	 som	 skulle	 vara	 den	

största	i	området	med	stort	utbud	på	klä-
der	m.m.	Så	var	inte	fallet	men	vi	köpte	i	
alla	fall	några	tröjor	och	kaffemuggar.	

Tillbaka	 i	 Torremolinos	 där	 allt	 bör-
jade	lämnade	Christer	tillbaka	motorcykeln	
eftersom	 han	 skulle	 flyga	 hem	 en	 dag	
tidigare.	Vi	andra	ville	fira	av	Christer	och	
bjöd	honom	på	wienersnitsel	på	tysk	krog	
där	 de	 visade	 fotbollsmatchen	 Tyskland	
-	 Sverige.	 Det	 blev	 en	 rolig	 tillställning,	
hela	puben	skrek	då	 tyskarna	gjorde	mål	
och	 gick	 upp	 i	 4-0	 ledning.	 När	 Sverige	
började	göra	mål	var	det	vi	som	skrek	och	
tyskarna	blev	tystare.	Matchen	slutade	4-4	
och	 alla	 i	 puben	 applåderade	 broderligt	
när	 matchen	 var	 slut.	 Barägaren	 måste	
ha	gillat	oss	för	när	matchen	var	slut	bjöd	

han	på	Jäger.

Den	 sista	 dagen	 körde	 tre	 Amigos	 till	
Gibraltar.	Vid	tullen	hamnade	vi	i	en	enorm	
kö	 som	 knappt	 rörde	 sig.	 Det	 var	 varmt	
och	tålamodet	började	ta	slut,	att	stå	där	i	
ett	par	timmar	hade	vi	ingen	lust	med.	Då	
körde	en	MC	upp	framför	oss	och	började	
vinka.	Okej,	 vi	 hakar	 på	 så	 får	 vi	 se	 vad	
som	händer,	tänkte	vi.	Killen	körde	bredvid	
bilarna	ut	från	kön	åt	ett	annat	håll	och	in	
bland	 koner	 som	 var	 reserverad	 väg	 för	
motorcyklar.	Ett	par	minuter	senare	stod	vi	
vid	en	annan	tullstation	och	kunde	smidigt	
köra	in	i	Gibraltar.

Motorcyklarna	 parkerade	 vi	 i	 en	 brant	
backe	 och	 gick	 in	 i	 St	 Michaels	 Cave.	
Det	 är	 en	 stor	 grotta	 i	 Gibraltarklippan	

med	imponerande	droppstensformationer.	
Under	 2:a	 världskriget	 användes	 grottan	
som	 sjukhus.	 Sen	 fortsatte	 vi	 till	 fots	 till	
Upper	 Rock	 som	 är	 Gibraltars	 högsta	
punkt	 med	 sina	 426	 m.ö.h.	 På	 toppen	
fanns	 en	 gammal	 kanon	 som	 var	 riktad	
ut	mot	 sundet.	 	Tiden	 rann	 iväg,	det	 var	
dags	 att	 återvända	 till	 hotellet	 i	 Malaga	
och	lämna	tillbaka	motorcyklarna.

Efter	 alla	 vägar	 vi	 kört	 på	 under	 den	
här	 resan	 kommer	 Slingerbulten,	 Rörken	
och	alpvägarna	i	Europa	kännas	som	långa	
raksträckor.	 Vi	 längtar	 redan	 tillbaka	 till	
Andalusien.

YCC EAST 
BO ENGSTRÖM OCH 
CHRISTER LINDBERG



10 yamaha custom club sweden 11yamaha custom club sweden

Vi	 kallade	 årets	 skoterträff,	 Back	 To	
Basic	av	den	anledningen	att	vi	bodde	lite	
enklare,	och	att	maten	tillagades	som	förr	
i	tiden	av	några	medlemmar	istället	för	en	
inhyrd	Masterchef.	Trots	det	så	gick	vi	på	
ortens	 pub	 och	 restaurant	 och	 åt	 på	 fre-
dagskväll	(Tacobuffe).

På	tal	om	överskriften	så	var	vi	ordent-
ligt	 oroliga	 att	 det	 skulle	 bli	 problem	 att	
genomföra	 tänkta	 utflykter.	 Det	 blev	 en	
ordentlig	 vårblia	 plus	 7-8	 grader	 under	
några	 dagar	 samma	 vecka	 som	 träffen,	
isarna	låg	under	massor	av	vatten	så	sent	
som	 dagen	 före	 vi	 skulle	 iväg.	 På	 lördag	
morgon	var	det	7	minusgrader	snöfall	och	
blåst,	så	isarna	hade	frusit	till,	gissa	om	det	
var	en	lättnad.

Långviksmon	 heter	 orten	 som	 vi	
var	 i	 (vackert	 namn	 eller	 hur),	 Kenneth	
Strandberg	 som	 brukar	 jaga	 älg	 i	 närhe-
ten	 fick	 ta	 den	 största	 delen	 av	 ansvaret	
att	 guida	 oss	 över	 sjö	 och	 genom	 skog	
och	mark till	grillstugan	som	vi	hade	som	
dagens	mål.	Han	skötte	sig	storartat,	bara	
någon	liten	miss	trots	att	leden	var	nästan	
totalt	 översnöad.	 Det	 var	 nog	 tur	 att	 det	
inte	 var	 undertecknad	 som	skötte	 om	att	

hitta	 spåret,	 då	 hade	 vi	 nog	 inte	 hunnit	
hem	före	mörkrets	inbrott.

Stugan	var	rymlig	så	alla	14	fick	gott	om	
plats,	 dessutom	 så	 fanns	 det	 en	 järnspis	
och	en	kamin	så	efter	en	stunds	eldande	
blev	 det	 riktigt	 behagligt.	 Största	 proble-
met	 var	 att	 få	 järnspisen	 att	 sluta	 ryka	
in.	Till	 slut	 så	 klättrade	Åke	upp	på	 taket	
och	 vred	 rökriktaren	 på	 skorstenen	 i	 rätt	
riktning.	Äntligen	så	pass	fart	att	vi	kunde	
sätta	murrikkan	på	spisen,	så	att	Åsa	och	
Eva	 fick	 sätta	 i	 gång	 att	woka	 kebabkött	
och	grönsaker	som	serverades	 i	pitabröd,	
det	 var	 mumsigt	 att	 sitta	 och	 äta	 varmt	
och	gott	och	samtidigt	titta	ut	på	snöstor-
men	som	hade	tilltagit	i	styrka.

	Mätta	varma	och	belåtna	går	vi	ut	och	
sopar	 av	 skotrarna	 de	 två	 decimeter	 snö	
som	fallit	under	tiden	vi	varit	i	stugan,	vi	är	
ju	på	skoterträff	så	det	är	bara	att	bita	ihop	
och	 sätta	 sig	 på	 skotern	 och	puttra	 iväg.	
Men	 snöandet	 har	 avtagit	 en	 hel	 del,	 så	
Kenneth	säger	lite	skämtsamt	”jag	stannar	
väl	till	när	solen	kommer	fram”.	Ja	gör	det	
du	tyckte	jag,	men	döm	om	allas	förvåning	
för	det	tog	nog	inte	mer	än	en	halvtimme	
så	 stannade	 vi	 i	 en	 glänta	 och	 solen	 tit-

Yamaha Star-serienSkoterträffen som höll på att tina bort
tade	fram	och	det	slutade	snöa.	I	samma	
veva	 ringde	 Ingela	 och	 funderade	 om	 vi	
överhuvudtaget	kunde	vistas	utomhus,	det	
var	 trafikkaos	 i	 nästan	 hel	 norra	 Sverige,	
så	 hon	 trodde	 oss	 inte	 när	 vi	 sa	 att	 det	
faktiskt	var	solen	vi	såg	på	himlen.

Nu	bestämde	vi	att	vi	skulle	lämna	av	en	
per	stycken	av	passagerarna	i	suterrängvil-
lan	 där	 vi	 bodde,	 för	 nu	 skulle	 vi	 ut	 och	
busa	 lite	 (de	 ville	 själva	 vila	 ryggen).	Vad	
som	menas	med	att	busa?	Att	köra	så	fort	
man	 vågar	 och	 tycker	 om,	 givetvis	 med	
en	viss	säkerhetsmarginal,	vi	är	 ju	vuxna!	
Välbehållna	tillbaka	till	boendet	för	middag	
och	samkväm	resten	av	den	tidiga	kvällen.

Söndagsmorgon,	 strålande	 sol.	
Packning	 av	 fikaväskor	 och	 rutten	 lagd	
till	 en	 by	 som	 heter	 Björna,	 där	 finns	 en	
mack	så	vi	kan	tanka	upp	skotrarna	för	en	
fortsatt	härlig	tur	i	solskenet,	och	takdropp	
från	 vindskyddet	 där	 vi	 tog	 oss	 en	 kaf-
fepaus	och	tänkte	på	att	snart	är	det	dags	
att	plocka	fram	våra	väl	servade	hojar	för	
vårens	första	tur.

Man	klarar	nog	den	här	vintern	också.

”RONDELLEN”

har kommit med en Ny hoj med namnet BOLT.

Tyvärr kommer den EJ till Europa.

En 950 cc Bobber i matt grå eller miltärgrönt. 

En ren och naken hoj för smidig körning.

Det finns många tillbehör på hemsidan för att 
skapa en egen karaktär på hojen.

Läs mer på www.starmotorcycles.com
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YCC i 
backspegeln 
10 år

Nr	 1	 2003	 började	 bilder	 från	
Blondies	 &	 Gelas	 kansli	 på	 Farmen	
där	man	jobbade	mycket	med	med-
lemms	 inbetalningar,	strul	med	pos-
ten	samt	som	vi	 fortfarande	har	ett	
problem	med,	anonyma	inbetalning-
ar	av	medlemsavgifter.

Ett	 reportage	 från	 Mc	 mässan	 i	
Göteborg

”Marshall”	 skrev	om	kortege	kör-
ning,	regler	som	numera	finns	på	vår	
hemsida.

En	 ”kort”	 berättelse	 från	 Skåne	
NV	&	Albin	på	ca	3	helsidor

I	 YCC	 East;s	 klubbhus	 i	 Skrubba	
var	det	full	aktivitet	med	renovering	
och	byte	av	kök	mm

Man	 hade	 bildat	 en	 styrelse	 för	
Mc	 sektionen	 med	 många	 kända	
ansikten	

Årets	 mc	 nyhet	 var	 XV	 1700	
Warrior	 som	 fick	 en	 given	 dub-
belhelsida	 i	 mitten	 uppslaget	 samt	
en	 snygg	 baksida	 där	 den	 kallades	
”WILD	THING”

Inbjudan	 till	 Internationell	 träff	
på	 Hanksville	 Farm	 första	 helgen	 i	
juni	med	Yamaha	Bikers	 från	övriga	
Europa

En	inbjudan	till	det	första	Yamaha	
Bike	 Meet	 i	 Degernäs	 tillsammans	
med	Yamaha	Motor	 Scandinavia	 vil-
ket	blev	en	av	dom	största	traffarna	
vill	jag	minnas	”svagt”

Rapport	 om	 hur	 den	 träffen	 var	
kommer	i	nästa	tillbakablick.

I	slutet	en	kort	hälsning	från	YCC	
Danmark	samt	även	från	YCC	Finland

HOJHäLSNINGAR KLASSE 
STIGfINNARE

Tiden	går	fort	och	Internationella	
Rallyt	i	YYteri	Finland	närmar	sig.	
Kom	ihåg	att	betala	stugorna	senast	
den	12	april,	avbokning	därefter	sker	
mot	en	kostnad.
Om	ni	fortfarande	funderar	på	att	
åka	så	kan	det	finnas	någon	stuga	
kvar	av	den	minsta	typen,	men	det	
ändras	varje	dag	så	hör	av	er	till	mig	

på:	blomberg.clas@gmail.com	för	ett	
aktuellt	besked.	
Så	här	ser	fördelningen	ut	på	anmä-
lan	mellan	regionerna.	Boka	nu	även	
om	ni	ska	tälta	för	all	anmälan	görs	
till	mig.	Vi	syns	på	vägarna.

MVH
CLAS BLOMBERG - YCC EAST

Hej alla vänner

fördelning mellan 
regionerna:
East: 31
Mitt: 8
West: 7
Norr: 4
Skåne/Blekinge: 2

Totalt: 52
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Plats: Åmåsäng i Mora
När: torsdag 29/8 till lördag 31/8

Incheckningen öppnar torsdag kl 10.00 

Stugorna är redan fullbelagda (140 Sängar) men alternativt 
boende är inne i Mora och deras vandrar hem. Det kommer att 
finnas bilar som skjutsar mellan vandrarhemmet och träffplatsen 
hela tiden.
Naturligtvis så finns det gott om tältplatser.
 
I träffpriset ingår 2 middagar och 2 frukostbuffé

Träffpriset är i år satt till 600:- / person
Sista anmälningsdag och tillika sista betaldag är 31/7

Vid godkänt från Er ansvarar inte Trycket i Mora AB för eventuella felaktigheter.
Vi förbehåller oss rätten att anpassa placering av tryck, så likt korrekturet som möjligt, beroende på t.ex. fickor, sömmar och huvor.
Notera att färgerna i korrekturet inte överensstämmer till fullo med det slutgiltiga resultatet.
En korrekturavgift på 200kr per korrektur kommer att debiteras vid fler än två korrektur med ändringar från Er.
Vi önskar erhålla bekräftat godkännande via mail. Tillhandahåller Ni textil sker tryckning på Er egen risk utan förbehåll.

Trycket i Mora AB, Box 177, 792 23  Mora | Besöksadress: Badstudgatan 13, 792 32  Mora |  0250 - 135 25 | info@trycketmora.se | trycketmora.se

Kund:   Yamaha Custom Club Antal sidor: 1
Datum:   18/01-13  Version:  1
Ordernummer:  10 32 224  Korrektur av:  Karl-Johan

Vänligen granska korrekturet noggrant och kontrollera:
• Utseende (Zooma gärna!)
• Storlek
• Färger

YAMAHA CUSTOM CLUB

MORA    2013

YAMAHA CUSTOM CLUB

MORA    2013

Storlek på brösttryck: 90 x 39 mm

 
Årets träfftröja är Yamaha röd 
och finns i både dam och herr 
storlekar 
 
Ni beställer tröjan  på: 
kenneth.lindberg@live.se 
 
Ange dam eller herr och stor-
lek 

Pris: 150:-

Träffavgift och tröja betalas till BG 154-6381
För vidare information se hemsidan eller kontakta Limpa på: 
kenneth.lindberg@live.se eller 0702-77 59 09

Åmåsäng 
STF Vandrarhem Mora 
Siljan Turism

0250-133 42 www.moralife.se 
0250-381 96 www.malkullan.se 
0248-79 72 00 www.siljan.se/mora

  
Anmälan till täffen sker på 
kenneth.lindberg@live.se 

Jag	 har	 haft	 min	 Wilde	 i	 10	 år	 och	 var	
sugen	på	något	nytt	eller	rättare	sagt	något	
mer	och	blev	inspirerad	av	Bosse	&	Christer	
som	 har	 bytt	 till	 Yamahas	 nya	 1200	 Super	
Tenere	som	de	är	mycket	nöjda	med.

För	 att	 inte	 göra	 något	 förhastat	 så	 var	
jag	 med	 på	 vår	 gemensamma	 hoj	 resa	 till	
Andalusien	 i	 Spanien	 i	 höstas	 där	 vi	 hyrde	
Yamaha	offroad	hojar	och	körde	i	8	dagar.

Denna	 mc	 är	 mycket	 behaglig	 att	 köra	
på	 alla	 underlag,	 hur	 den	 är	 i	 regn	 vet	 jag	
inte	som	tur	är.	Väl	hemma	började	jag	kolla	
vad	 marknaden	 hade	 att	 erbjuda	 och	 då	
1200	super	Tenere	kom	2010	så	finns	inte	så	
många	begagnade	och	har	höga	priser.	

Fick	 ett	 tips	 att	 kolla	 in	 www.mobile.de	
som	är	Tyskland	motsvarighet	till	Blocket	och	
där	 fanns	ett	 större	utbud	och	där	priserna	
började	på	8	500	Euro.

Jag	höll	 koll	 på	 sidan	och	då	dök	denna	
”drömhoj”	upp,	en	snygg	super	Tenere	 i	sil-
ver	med	alla	packväskor	ca	600	mil	för	6	450	
euro,	såldes	av	en	kvinna	Illes	Holl.

Nyservad	 och	 i	 fint	 skick,	 snygga	 bilder	
som	dock	inte	visade	reg.	skylten

Jag	 började	 med	 e-mail	 och	 fick	 svar	
snabbt	att	hojen	fanns	kvar.

Jag	 skrev	 om	 ett	 telefonnummer	 och	
att	 den	 skulle	 importeras	 till	 Sverige	 samt	
att	det	närmade	sig	 julhelg	då	jag	var	 ledig	
och	kunde	komma	och	hämta	hojen	som	en	
minisemesterresa.	

Fick	 då	 svar	 att	 hon	 kunde	ordna	 trans-
porten	samt	gav	en	 rabatt	på	150	euro	om	
vi	 kunde	 göra	 affären	 via	 Google	 Chekout	
Protection	Program.

Någon	 dag	 efter	 kom	ett	mycket	 snyggt	
kontrakt	 med	 Google	 logga,	 streck-koder	
mm	 samt	 ett	 bankkonto	 hos	 Barclays	 Bank	
i	London

Affären	 var	 så	 att	 jag	 skulle	 överföra	
pengar	 till	 denna	 bank	 som	 skulle	 hålla	
dem,	hojen	skulle	levereras	hem	till	mig	och	
jag	 fick	 2	 veckor	 på	mig	 att	 kolla	 den,	 om	
allt	 stämde	 gav	 jag	 klartecken	 till	 Google	
Checkout	 som	 då	 skulle	 betala	 säljaren	 i	
Tyskland.

Nu	väcktes	en	Sherlock	Holmes	i	mig,	vad	
är	 detta	 för	 något?	 har	 Google	 börjat	med	
banköverföringar	och	förmedlat	affärer?

Försökte	få	kontakt	med	Google	men	de	
har	 ingen	 kundsupport,	 endast	 en	 hemsida	

för	olika	problemlösningar.	Ringde	min	bank	
och	frågade	vad	de	tyckte,	de	hade	inte	hel-
ler	 hört	 talas	 om	 denna	 betalningsmetod.	
Kollade	 med	 Visa	 om	 det	 fanns	 någon	 för-
säkring	mot	ev.	bedrägerier	om	jag	betalade	
med	Visakortet,	det	har	de	inte.

Nu	 var	 det	 nära	 för	 kontraktet	 gällde	
endast	till	nyår	och	ca	53	tkr	var	ett	mycket	
bra	pris	för	hojen	om	det	var	sant.

Fredag	21	Dec	hittade	jag	Googles	huvud-
kontor	 i	 Stockholm	och	 stormade	 in	 där	 en	
ung	vikarie	tog	emot	mig	och	försökte	hjälpa	
till	så	gott	hon	kunde,	det	fanns	några	kvar	
på	 kontoret	 men	 de	 visste	 ingenting,	 hade	
inte	hört	talas	om	Google	Checkout.

Vad	skall	vi	göra	i	Nyår	undrade	Eva.

Vi	 åker	 till	 London	 sa	 jag	 med	 en	 bak-
tanke	om	banken.	

Första	bankdagen	åkte	vi	till	banken	med	
kontraktet	 i	 högsta	 hugg	 och	 fick	 bra	 hjälp	
av	en	kunnig	dam	som	avrådde	bestämt	att	
göra	affären.	Vad	är	problemet	frågade	jag,	
banksekretess	sa	han	snabbt	men	tillade	att	
personen	på	kontraktet	och	bank-kontot	inte	
var	samma	person,	ingen	tysk	kvinna!

Det	 var	 med	 lättnad	 vi	 satte	 oss	 på	
närmsta	pub	och	tog	en	god	öl.

Nu	var	det	så	att	jag	hade	förvarnat	min	
vän	 Kevin	 Hoyte	 som	 är	 president	 för	 YCC	
i	 England	 och	 bor	 i	 London	 så	 jag	 ringde	
honom	och	vi	träffades	på	fredagen	för	han	
ville	visa	mig	något.	Jag	tog	tunnelbanan	så	
långt	den	gick	österut	där	han	mötte	mig	och	
vi	for	vidare	ut	mot	kusten	och	hamnade	hos	
Eastern	Cruisers,	en	liten	hojaffär	på	en	smal	
gata	där	det	pågick	ombyggnation	bland	en	
massa	ADHD;n	mm.	På	gatan	hade	de	tagit	
fram	 en	 himmelsblå	 skönhet,	 en	 Raider.		
Ägaren	 ”Biffo”	 var	 inne	på	 sitt	 26;e	 år	 som	
hojhandlare	och	köpte	bl.a.	partier	från	USA	
och	i	en	sändning	järnskrot	(hd)	följde	denna	
sköna	Raider	med.

Nu	 var	 det	 svårt	 att	 säga	 nej	 och	 efter	
lite	koll	samt	justering	av	priset	blev	det	ett	
handslag,	det	var	ju	fortfarande	jul.

Vi	 firade	 med	 Fish	 and	 Chips	 på	 en	
strandsylta	och	allt	kändes	ändå	rätt.	

2008	kom	Raidern	i	USA	och	jag	såg	den	
på	 Yamaha:s	 USA	 sida	 den	 sommaren	men	
fick	också	beskedet	att	den	inte	skulle	tas	till	
Europa	av	Yamaha.	

På	 MC-Dagarna	 i	 Västervik	 träffade	 jag	
Nisse	 som	 visade	 India	 hojar	 som	 han	 tog	
till	Sverige	och	jag	frågade	om	han	kunde	ta	
hem	 en	 Raider	 åt	mig,	 senare	 i	 september	
ringde	 han	 och	 sa	 att	 det	 fanns	 en	 plats	
kvar	 i	 en	 container	 för	 en	 hoj.	 Jag	 höll	 på	
att	bygga	garage	hemma	men	frågade	Bosse	
om	han	var	sugen	och	han	tände	till	och	tog	
platsen.	

Vi	 for	 senare	 tillsammans	 alla	 4	 till	 USA	
och	 såg	Raider	 för	 första	 gången	 live	 i	 Los	
Angeles.	Bosses	Röda	Raider	kom	hem	precis	
till	 MC-mässan	 i	 Stockholm	 2009.	 Det	 året	
kom	 Raidern	 i	 2	 färger,	 Röd	 med	 flammor	
samt	en	härligt	blå	färg	utan	flammor	vilket	
jag	föll	för	redan	då.	Senare	har	det	kommit	
flera	färger,	alla	med	flammor	men	denna	blå	
färg	finns	endast	på	-08:or.	MIN	DRÖMHOJ.

Jag	 tog	 kontakt	 med	 James	 Cargo	 som	
flyttar	 hojar	 över	 hela	 Europa	 och	 för	 550	
pund	körde	de	hem	hojen	till	mitt	garage	2	
veckor	senare.

Eftersom	 den	 är	 köpt	 inom	 EU	 skall	 det	
inte	vara	några	problem	med	besiktning	mm.	

Jag	 skänker	 en	 tanke	 till	 bedragerskan	
i	 Tyskland	 eller	 var	 han	 eller	 hon	 finns,	 för	
annars	 hade	 jag	 inte	 åkt	 till	 London	 hittat	
Raidern.

PS:	Eva	och	 jag	gjorde	4	härliga	dagar	 i	
London	också.	DS

KLASSE STIGfINNARE 

Från	bedragare	till	drömhoj
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608	personer	 från	9	 länder.	Det	är	en	
internationell	träff	det.

Då	 var	 det	 dags	 att	 ge	 oss	 iväg	 till	
den	 stora	 Internationella	 träffen	 på	
Lundegårds	camping	på	Öland.	Vi	började	
med	 5	 hojar	 och	 slutade	med	 11.	 Thore	
tog	rollen	som	var	RC.	Vi	fick	en	fin	resa	
till	Öland.	Det	började	med	sol	och	så	kom	
det	lite	regnstänk	och	så	var	det	sol	när	vi	
kom	fram.	Härligt.	Det	är	alltid	så	kul	och	
komma	fram	och	träffa	alla	goda	YCC:are.	
Så	 familjärt	 och	 trevligt.	När	 vi	hade	 fått	
vår	fina	stuga	så	packades	det	upp	lite	och	
bäddades	sängar.	Sen	fick	vi	ta	det	långa	
benet	 före,	 snabbt	 ner	 till	 receptionen	
för	 att	 titta	 när	 Ethels	 Pågar	 kom	 med	
Engelsmännen.	Vilket	gäng.	Det	är	häftigt	
när	det	kommer	så	många	hojar	samtidigt.	
Det	 måste	 ni	 hålla	 med	 om.	 Finnar	 och	
Colombianerna	hade	också	kommit.

Vi	åt	en	god	middag	kycklingfilé	mums.	
Lite	fest	på	kvällen	blev	det.	Rundvandring	
på	campingen	för	att	se	vilka	som	är	här.	
Jag	 hittade	 flera	 skåningar	 än	 vad	 jag	
trodde	 skulle	 vara	 här.	 Jag	 räknade	 lite	
löst	ca	40	stycken.	Det	är	bra	uppslutning	
tycker	jag.	

Vi	 i	 ungdomsstugan	 bestämde	 oss	 för	
att	 vi	 skulle	 köra	 norr	 ut	 på	 torsdagen	
för	att	besöka	Långe	Erik.	Så	tar	vi	söder	
ut	och	Långe	Jan	på	fredagen.	Ja	så	 fick	
det	 bli.	 Vädret	 var	 väl	 så	där,	 sol,	mulet,	
regnstänk.	Ja	så	gick	det	runt,	lite	kallt	var	
det	också.	Men	som	en	äkta	bikers	så	har	

vi	ju	långkalsonger	så	det	var	bara	till	och	
plocka	på	dem	när	det	blev	kyligt.	

138	trappor	upp	i	Långe	Erik	så	fick	vi	
fina	 utsiktsbilder.	 Det	 var	 lite	 tungt	 och	
gå	 upp	mc	 kläd	men	 upp	 kom	 vi.	 När	 vi	
var	och	besökte	Långe	Jan	så	stannade	vi	
på	marken.	Där	åt	vi	en	god	middag.	Vad	
sägs	om	Hjortfärsbiffar	mums	tyckte	Inge	
som	 beställde	 den	 sista.	 Jag	 och	 Thore	
beställde	 Lufsa	 med	 stekt	 fläsk.	 Mycket	
gott	 var	 det.	 Jaha	 ni	 vet	 inte	 vad	 Lufsa	
är??	Då	 ska	 jag	 berätta	 det.	 Det	 är	 som	
en	tjock	raggmunk	eller	potatis	kaka.	Gott.	

På	kvällarna	när	det	var	festligheter	så	
hade	vi	en	trubadur,	det	var	linedanstjejer,	
en	 tjejgrupp	 som	 var	 superduktiga	 och	
likaså	 en	 killgrupp	 som	 rockade	 så	 det	
stod	härligans	till.	Karaoken	ska	vi	ju	inte	
glömma.	 Mattias	 från	 West	 jisses	 vilken	
kille	 till	 att	 ta	 i.	 Kirre	 från	 Skåne	 och	 så	
vår	president	och	Englands	presidents	fru.	
Han	själv	var	lite	blyg	så	frun	fick	ta	över	
micken.	Jag	ska	 inte	räkna	upp	dem	alla.	
Men	där	var	fler	som	gjorde	ett	superfint	
framträdande.	 Det	 är	 så	 många	 minnen	
så	 jag	 små	 ler	 hela	 tiden	 när	 jag	 tänker	
tillbaka.	Panda	måste	 jag	nämna	när	han	
kommer	 i	 chaps,	 kalsonger	 och	med	 hår	
och	skägg	utslaget,	där	kom	många	skratt.	
Eller	när	LilleMats	kom	i	sitt	fina	rosa	klän-
ning.	 Så	 modiga	 män.	 Eller	 när	 jag	 kom	
in	i	saloonen	ganska	sent	och	ser	en	man	
hoppa	 upp	 på	 disken	 och	 lägger	 sig	 på	
magen	där.!!	Jaha	tänkte	jag,	vad	händer	

nu.	Nä	det	var	inte	så	farligt,	den	stacka-
ren	hade	ont	 i	nacken	och	skulle	bara	 få	
lite	massage	och	har	man	ingen	massage	
bänk	så	går	ju	bardisken	lika	bra.	Jag	hop-
pas	att	det	blev	bra	i	nacken.	En	god	idé	
till	nästa	träff	och	ha	en	massör	där.	

Vi	 hade	 pratat	 om	 att	 vi	 skulle	 äta	
kroppkakor	men	tyvärr	så	blev	det	inte	av	
någon	anledning.	Jaja	jag	får	väl	ta	en	tur	
till	Öland	igen	någon	gång.	Vi	åt	så	mycket	
annat	 gott.	 En	 runda	 i	 Borgholm	 gjorde	
jag	 och	 Eva-Marie,	 inga	 pågar	 ville	 följa	
med	oss	på	jakten	efter	en	skoaffär	med	
billiga	 skor	 med	 hög	 klack.	 Efter	 ett	 tag	
så	hittade	vi	affären	som	bara	har	öppet	
på	lördagar	och	söndagar,	vi	som	var	där	
en	fredag.	

Det	var	riktigt	 ledsamt	och	packa	ihop	
sig	på	 lördag	morgonen,	nästan	 lite	ång-
est	 i	 kroppen	 för	 att	 vi	 skulle	 köra	 hem	
och	 lämna	alla	 som	var	 kvar.	NÄ	det	 var	
inte	kul	och	så	skiner	solen	så	himla	gott	
också.	Men	 sånt	 är	 livet.	Vi	 packade	och	
packade	och	sa	hejdå	till	alla	vänner	som	
vi	känner	och	till	dem	vi	inte	känner.	Men	
som	vi	kommer	att	lära	känna	nästa	gång.

Jag	vill	passa	på	och	tacka	Blondie	som	
startade	 denna	 klubb	 vilken	 tur	 för	 oss	
alla.	Ett	super	stort	tack	till	er	alla	som	har	
jobbat	med	denna	träff	så	vi	andra	kunde	
glida	runt	på	ett	bananskal	och	bara	njuta	
av	livet	som	en	stolt	Ycc	medlem.

ETHEL OCH THORE

Skåningarna på Internationella träffen på Öland Hänt i Skåne under vintern

Tidningen på resan
Grattis Göran Kroon

Göran	 från	 region	 West	 skickade	 in	 det	 vin-
nande	bilden	i	tävlingen	YCC	Tidningen	på	resan.

Bilden	är	tagen	i	Daytona	Beach	februari	2013.

Som	första	pris	får	Göran	en	värdecheck	på	200	
kronor	som	kan	lösas	ut	i	YCC	klubbshop.	

Vill	du	också	tävla	och	få	din	bild	publicerad?

Ta	då	med	YCC	Tidningen	på	resan	och	fota	dig	
med	den	och	skicka	ditt	bidrag	till

bosse.engstrom@yccsweden.se

Beskriv	var	och	när	bilden	är	tagen.

Bidraget	 måste	 vara	 inskickat	 innan	 höstens	
Hövdingamöte	där	bästa	bild	röstas	fram.

REDAx

Som	äkta	 skåning	 så	 tycker	 jag	 att	 vi	
har	 haft	 tillräckligt	 med	 vinter.	 I	 går	 så	
töade	 det	 lite	 på	 dagen	 och	 så	 kom	 det	
mer	snö	på	kvällen.	I	dag	så	har	det	reg-
nat.	Är	det	ett	vårregn	eller?	

Vi	har	haft	lite	träffa	nu	under	vintern.	
De	 sedvanliga	 söndags	 träffarna.	 Vi	 i	
NV	 har	 träffats	 den	 tredje	 söndagen	 på	
Pizzerian	 Milano	 på	 Ättekulla	 och	 vi	 har	
haft	 en	 bra	 uppslutning	 på	 dessa	 sönda-
gar.	 SV	 har	 träffats	 som	 vanligt	 på	 Blå	
Caféet.	NO	har	alternerat	mellan	Carlssons	
Taverna	i	Kristianstad	och	Kafé	Verum.		

Alltid	lika	kul	och	träffas	för	att	snacka	
lite	mc	körningar	och	drömmar	som	vi	alla	
har.	Allt	från	Blaiken	träffen,	USA	resa	och	
så	 givetvis	 en	 stundande	 Daytona	 resa.	
Någon	hade	kört	MC	genom	Mojaveöknen	
och	annan	i	hällregn	från	Gävle	och	någon	
hade	 en	 berättelse	 om	 Nürburgring.	 Jag	
tror	 att	 vi	 skulle	 kunna	 skriva	 en	 ganska	
kul	bok	om	alla	turer.

Några	(4)	var	i	Stockholm	på	MC	mäss-
san	 och	 det	 var	 trevligt.	 Kanske	 inte	 så	
mycket	 nyhe-
ter	på	Yamaha	
sidan	men	det	
är	 alltid	 kul	
och	 gå	 runt	
och	 kolla	 på	
hojar,	 kläder	
och	 framför	
allt	 folk.	 När	
vi	 väl	 hittade	
ett	 bord	 att	
sitta	 och	 käka	
lunch	 vid	 så	
glömde	 jag	

bort	 mitt	 kära	 sällskap	 eftersom	 där	 var	
så	fantastiskt	mycket	roliga	människor	att	
titta	på,	och	klubbmärke	 i	de	alla	möjliga	
former	 och	 figurer.	 Vilken	 rolig	 fest	 det	
blev	på	lördagskvällen	god	mat	och	dryck,	
lite	 tradigt	 (som	 man	 säger	 i	 Skåne)	 att	
jag	inte	vann	på	lotteriet.	Hur	var	det	nu?	
Jovisst	fel	färg	blev	dragen	hela	tiden.

Två	 pub	 kvällar	 har	 vi	 haft	 den	 ena	 i	
Hässleholm	där	vi	fick	celebert	besök	från	
Småland.	Den	andra	var	vi	på	den	anrika	
puben	 John	 Bull	 i	 Lund.	 Ett	 fantastiskt	
mysigt	ställe	väl	värt	ett	besök.

Jag	 tror	 att	 denna	 sommar	 kommer	
att	 bli	 en	 lång	 fin	 regnfattig	 sommar	
med	 många	 mil	 i	 hojsadlen.	 Osbyturen,	
Kiviksturen,	 Nisses	 Danmarkstur,	 en	 tur	
till	Gräddhyllan,	Västervik	så	klart.	Plus	en	
massa	andra	trevliga	turer.		

VäL MÖTT På HOJEN 
HäLSNINGAR ETHEL
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Region SKåNE/BLEKINGE
Regionchef:	Andreas	Hedblom,	0708-12	97	97
E-post:	andreas.hedblom@yccsweden.se

Kontaktpersoner i Region Skåne/Blekinge

Regionschef
Andreas	Hedblom
Mobil:	0708-12	97	97
E-post:	andreas.hedblom@yccsweden.se

Skåne NV
Jörgen	Persson	
Mobil:	0702-59	82	66
E-post:	jorgen.persson.morarp@telia.com

Ethel	Olsson
Mobil:	0706-	07	17	83
E-post:	ethelohlsson@hotmail.com

Skåne SV
Bengt	Alm
Mobil:	0762-15	30	27
E-post:	bass@glocalnet.net

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

Skåne Höör
Ulf	Marknäs
Mobil:	0702-642306
E-post:	ulf.marknas@yccsweden.se

Skåne NO
Per	”Buchman”	Nilsson
Tele:	0451-161	87
Mobil:	0706-80	84	57
E-post:	per55@telia.com

Blekinge
Se	organisation	på	regionssidan

Regionchefen har ordet

Det	 är	 alltid	 lika	 spännande	 när	 man	
ska	i	väg	på	en	hemlig	resa	med	YCC.	Man	
vet	ALDRIG	vart	man	hamnar.

Vi	 i	 NV	 träffades	 på	 Preem	 i	 Bårslöv	
de	 från	 SV	 träffades	 i	 Gårdstång.	 Några	
körde	 i	 grupp	 andra	 körde	 själv	 och	 fel.	
Packningen	 bestod	 av	 lakan	 och	 gott	
och	 dricka	 till	 kvällen,	 ja	 tandborsten	
och	 några	 hade	 handduken	med,	 en	 fick	
självtorka	efter	morgon	duschen.	Det	var	
inte	jag.	

Vi	 blev	 34	 personer	 och	 25	 hojar	 och	
massor	med	tjejer	som	körde.	Jag	ska	inte	
glömma	vi	var	en	bil	också.	Det	är	ju	bra	
kan	man	inte	köra	mc	av	någon	anledning	
så	går	det	ju	och	ta	bilen	också.	Nu	hade	
inte	jag	tycket	att	det	var	så	kul	men	det	
hade	gått.

Buchman	hade	ju	lyckat	med	och	hitta	
fina	vägar.	Vi	körde	inte	så	mycket	på	de	
vägar	som	är	lika	smala	som	Thores	bak-
däck	260	mm.	Utan	de	som	var	lagom	med	
lite	 trafik	 på.	 Det	 gick	 upp	 och	 det	 gick	
ner	det	gick	hit	och	det	gick	dit.	Vi	körde	
igenom	byar	som	ja	det	är	nog	ingen	som	
vet	att	de	finns	förutom	de	som	bor	där.	

Vi	 körde	mot	 Lönsboda,	 Vilshut.	 Kaffe	
fralla	 och	 kaka	 fick	 vi	 i	 Kyrkhult.	Det	 var	
gott	och	trevligt.	Här	kom	Jörgen	på	att	vi	
skulle	till	Frösakull	tror	jag	att	det	var.	Kan	
hända	 att	 jag	 minns	 fel	 namn	 men	 han	
visste	vart	vi	var	på	väg.	Vi	fortsatte	mot	
Hemsjö,	Ringmåla	och	så	kom	vi	 fram	till	
Belganet,	 ja	så	heter	det	en	 liten	byhåla.	
Men	 det	 kan	 ju	 kvitta	 för	 det	 finns	 fina	
vägar.	Halhult,	Hallaryd	sen	kom	vi	till	Åryd	
och	 där	 stannade	 vi	 och	 skulle	 givetvis	
ställa	mc	på	 rad.	Här	 träffade	vi	på	Ann-
Britt	och	Marie	som	kom	i	bil.	Men	titta	där	

står	 ju	 en	 korvagubbe	 och	 grillar	 korvar	
allt	 vad	 han	 kan.	 Det	 var	 gott	med	 korv	
och	en	dricka	då.	Nu	kommer	Bengt	smy-
gande	till	mig	och	Eva-Marie	och	berättar	
att	han	vet	vart	vi	ska.	Vi	ska	nog	till	Norje	
Boke	där	finns	ett	vandrarhem	och	restau-
rang	som	rymmer	många.	Vi	får	väl	se..

Efter	 korven	 så	 fortsätter	 vi	 mot	
Saxemara	 det	 är	mycket	med	 hult,	mara	
och	 måla	 som	 vi	 kör	 förbi.	 Vi	 kommer	
fram	 till	 Ronneby,	 då	 säger	 Thore	 i	 mitt	
öra	 vi	 ska	 till	 Ronneby	 Brunn.	 Ja	 eller	
hur	 säger	 jag,	 boende	 och	 mat	 för	 400	
kronor.	NÄ	det	är	fel.	För	vi	kom	fram	till	
Ronneby	Vandrarhem	som	är	ett	historiskt	
boende	 som	 ligger	 fint	 vid	 den	 berömda	
Brunnsparken.	

Sedan	1974	används	D.	A.	Rydéns	sjuk-
hem	 som	 vandrarhem.	 Vandrarhemmet	
drivs	i	Svenska	Turistföreningens	regi	och	
är	öppet	under	hela	året.	Rummen	har	2-4	
bäddar.

D.	 A.	 Rydéns	 sjukhem	 uppfördes	
1900/02	 och	 ritades	 troligtvis	 av	 den	 bli-
vande	stadsbyggmästaren	i	Ronneby,	Carl	
Modigh.	 Byggnaden	 finansierades	 genom	
en	 donation	 av	 possessionaten	 August	
Rydén	 i	Ronneby.	Sjukhemmet	var	 i	bruk	
till	1939	då	kurverksamheten	vid	Ronneby	
Brunn	upphörde.

Här	 var	 det	 fint.	 Buchman	 började	
och	 dela	 ut	 rummet	 och	 några	 skulle	 bo	
i	huvudbyggnaden	och	några	 i	den	bygg-
naden	 som	 låg	 bakom.	 För	 alla	 fick	 inte	
plats	i	huvudbyggnaden.	Nä	nä	det	var	väl	
inget	 konstigt	 vi	 är	 ju	 många.	 Någon	 sa	
”undrar	var	och	när	Halland	och	Småland	
kommer”	 för	 visst	 måste	 de	 komma.	 De	
har	ju	också	hemlig	resa	denna	helg,	och	

de	 fick	 betala	 samma	 pris	 som	 vi.	 Alltså	
måste	de	komma.	Vilka	spekulationer	det	
var.	 Hör	 ni	 nu	 kommer	 det	 några	 vilket	
muller.	 Hahaha	 där	 kommer	 Småland	 ett	
härligt	 gäng	med	 Johan	 som	 roadcapiten	
för	dagen.	Men	vad	är	det	där	 för	något.	
En	hoj	på	släpen!	En	smålänning	hade	kört	
punktering	 som	 tur	 var	 så	 kom	vår	 ”kor-
vagubbe”	så	de	kunde	lasta	hojen	på	hans	
släp.	 Massor	 med	 hej	 kramar	 och	 glada	
utrop	blev	det.	

Hör	 ni	 nu	 kommer	 det	 mer	 muller.	
Jajamän	där	kommer	Peter	med	sitt	 följe	
av	 Halläningar	 en	 lång	 svans	 av	 hojar.	
Så	 himla	 kul.	 Nu	 blev	 det	 fler	 kramar	
och	 utrop	 och	massor	med	 tack	 för	 sist.	
Uppackning	 och	 sedan	 så	 öppnades	 den	
första	ölen.

Vi	lyckades	att	samla	alla	till	en	grupp-
bild	och	det	var	inte	dåligt	gjort	med	tanke	
på	att	vi	blev	70	stycken.	

Vi	 blev	 serverade	 en	 god	middag	 och	
god	dricka.	Ett	band	spelade	upp	till	dans.	
Vi	 hade	 lotteri	 med	 många	 fina	 vinster.	
Några	vann	och	några	blev	utan,	jodå	det	
var	någon	som	sov	under	 lottdragningen.	
Det	gillade	vi	andra.

Jag	 tycker	 nog	 att	 alla	 kom	 i	 säng	 i	
ganska	så	god	tid.	Jag	måste	nog	säga	att	
dessa	YCC:are	är	inga	vidare	nattrumlare.	

Söndagen	började	med	en	god	frukost,	
sen	 var	 det	 dags	 att	 packa	 ihop.	 Några	
körde	tidigt	och	några	fick	vänta	länge.

Tack	 alla	 som	 gjorde	 denna	 helg	 så	
rolig	 Skåningar/Blekingsbor,	 Hallänningar	
och	sist	men	inte	minst	alla	Smålänningar.

ETHEL OCH THORE

Skåne/Blekinge Småland och Halland åker på Hemlig resa tillsammans

Nu är äntligen 
våren kommen till 
södra Sverige!
I	 skrivande	 stund	 lyser	 solen	 från	 bar	

himmel	och	vårkänslorna	börjar	smyga	sig	
fram.	Man	har	ju	sneglat	ett	tag	på	hojen	
där	den	står	i	garaget.	Nu	känns	det	änt-
ligen	 som	att	 det	 är	dags	att	 rulla	ut	 för	
en	första	tur!

Under	 vintern	 har	 vi	 haft	 en	 del	 akti-
viteter.	 Bland	 annat	 ett	 par	 pubkvällar	
som	 var	 i	 Hässleholm	 och	 Lund.	 Ett	 nytt	
koncept	där	vi	träffas	runt	omkring	i	regio-
nen.	Vid	båda	tillfällen	var	vi	mellan	25-30	
man.	Riktigt	kul!	I	Helsingborg	har	vi	inte	
lagt	någon	pubkväll,	men	desto	bättre	har	
vi	 Turan.	 Denna	 gång	 har	 inbjudan	 gått	
ut	 till	 Halland	 och	 Småland	 och	 vi	 är	 ca	
45	 st.	 anmälda	 i	 skrivande	 stund!	Utöver	
dessa	 aktiviteter	 så	 har	 vi	 ju	 naturligtvis	
fikaträffarna,	 där	 det	 också	 har	 varit	 bra	
uppslutning.

Nu	 drar	 vi	 så	 sakteliga	 igång	med	 en	
träff	på	Yamahacenter	5/3	och	turan	9/3.	
Därefter	drar	rallyn	med	mera	igång	i	och	
med	Lille	Mats	rally	29/3.	Följ	regionsidan	
för	löpande	information	om	kommande	ral-
lyn	som	vi	åker	på.	Prioritet	ligger	på	rallyn	
med	 insamlingar	 till	 välgörande	 ändamål!	
Våra	 veckokörningar	 och	 helgkörningar	

drar	igång	snart.	Kontaktmännen	ansvarar	
för	 dessa	 och	 kommer	 att	 informera	 er	
löpande	om	dessa	aktiviteter.

I	 sommar	 händer	 som	 vanligt	 en	 hel	
del.	 Internationella	 träffen	 i	 Finland,	 Mitt	
har	 en	 vårträff,	 East	 håller	 en	 sommar-
träff.	Deltaträffen	samtidigt	som	Västervik,	
som	Småland	håller	i,	våra	vänner	i	Lynge,	
Danmark	håller	sin	träff	och	årsmötet	lig-
ger	i	Mora.	Det	kan	bli	många	mil	för	den	
som	vill!

Region	 Skåne/Blekinge	 kommer	 att	
arrangera	 årsmötet	 2014	 och	 vi	 behöver	
folk	som	engagerar	sig	 i	olika	grupper.	Vi	
kommer	att	informera	mer	om	detta	under	
medlemsmötet	6/4	i	Mörarp!

Jag	söker	efter	personer	i	Blekinge	som	
vill	engagera	sig	i	YCC	som	kontaktmän.	Är	
du	intresserad,	så	tveka	inte	att	ta	kontakt	
med	mig.	Jag	vill	ha	 igång	verksamheten	
i	Blekinge!

Har	 ni	 idéer	 om	 hur	 vi	 får	 en	 bättre	
återväxt	i	klubben,	är	ni	hjärtligt	välkomna	
med	 dem.	Hur	 får	 vi	 yngre	 att	 vilja	 vara	
med	 i	 YCC?	 Ta	 gärna	 en	 funderare	 på	
det	 och	 vänd	 er	 till	 kontaktmännen	 eller	
regionchefen.

NU KÖR VI!

ANDREAS HEDBLOM 
REGIONCHEf SKåNE/BLEKINGE

En dag var Bosse ute och gick 
och såg sin kompis Malte-Måns 
komma åkande i en splitterny 
cab. 

Malte-Måns stannade vid Bosse 
och visade upp ett stort smil, 
mycket nöjd med sin nya bil!

- Malte-Måns, var har du fått 
bilen ifrån? frågade Bosse.

- Stina gav den till mig.

- Gav hon den till dig? Jag 
visste att hon gillade dig, men 
det här är ju löjligt!

- Så här var det, sa Malte-
Måns. Vi var ute och åkte längs 
kustvägen mitt ute i ingenstans. 

Helt plötsligt kör Stina in på 
en liten skogsväg, stannar och 
kliver ur bilen. Sen kastade hon 
av sig alla kläderna och sa:

- Malte-Måns! Kom och ta det 
du vill ha!

Så jag tog bilen och åkte iväg!

- Du är smart, sa Bosse, hennes 
kläder hade aldrig passat dig!
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Region SMåLAND
Regionchef:	Jimmy	Johansson,	0706-85	01	40
E-post:	speljimmy@hotmail.com

Kontaktpersoner Småland

Regionschef
Jimmy	Johansson
Mobil:	0706-85	01	40
E-post:	speljimmy@hotmail.com

Webbansvarig
Håkan	Engvall
Mobil:	0702-09	59	61
E-post:	engvall@vmomail.se

Styrelseledamot Småland
Conny	Hansson
Mobil:	0708-72	57	14
E-post:	conny@tkl.nu

Jan	Gustavsson
Mobil:	0702-74	73	81
E-post:	jangvmo@hotmail.com

Styrelse Suppleant Småland
Per	Krantz
Mobil:	0706-06	50	32
E-post:	per.krantz@varnamo.se

Kassör Småland
Johan	Von	Feilitzen
Mobil:	0703-30	50	18
E-post:	vonfeilitzen@telia.com

Sekreterare Småland
Ulla	Johansson
Mobil:	0733-73	99	13
E-post:	edskvarn1@telia.com

festkommiten
Inger	Axelsson
Mobil:	0722-41	48	00
E-post:	axelssoninger@live.se

Kontaktperson Värnamo
Claes	Pettersson
Mobil:	0733-74	64	84
E-post:	claes.pettersson@posten.se

Kontaktperson Växjö
Magnus	Söderström
Mobil:	0706-29	14	52
E-post:	magnussodenstrom73@gmail.com

Kontaktperson Kalmar
Anders	Staag
Mobil:	0703-28	96	22
E-post:	andersstaag@hotmail.com

Kontaktperson Husqvarna
Sebastian	Forselund
Mobil:	0705-65	00	26
E-post:	sforseland@hotmail.com

Kontaktperson Växjö
Torbjörn	Karlsson
Mobil:0706-40	57	95
E-post:	kapten_torbjorn@hotmail.com

Kontaktperson	Öland
Eije	Sjöö
Mobil:	0735-45	22	18
E-post:	eije.sjoo@hotmail.com

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

Kontaktpersoner Halland

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

Kontaktperson Halmstad
Ulf	Rasmusson
Mobil:	0706-	63	50	50
E-post:	ulf.rasmusson@yccsweden.se

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

Regionchefen har ordetRegionchefen har ordet
Hej alla glada YCC:are!
	

Jag	 börjar	 med	 att	 tacka	 för	 att	 ni	 valt	
mig	 som	 regionchef	 ett	 förtroende	 jag	
skall	vårda	ömt	och	se	till	att	alla	medlem-
mar	 i	 vår	 region	 skall	 ha	 trevligt,	 för	 det	
är	ju	därför	vi	är	YCC:are.	Även	kontakten	
med	de	andra	 regioncheferna	och	 styrel-
sen	 var	 ett	mycket	uppskattat	möte	 som	
var	ömsesidigt	klaffade	från	första	stund,	
det	bådar	gott	för	framtiden.

Som	 regionchef	 har	 jag	 redan	 fått	
smaka	 på	 hur	 mycket	 jobb	 det	 är,	 men	
med	 den	 goa	 kamratskap	 och	 frivilliga	
arbetsmyror	 jag	 har	 kring	 mig	 så	 är	 det	
värt	all	den	tid	jag	får	lägga	ner.

Det	 är	 ett	 nytt	 år	 nya	 förutsättningar,	
jag	 skall	 försöka	hinna	besöka	alla	 lokala	
platser	 och	 hänga	med	 på	 någon	 vecko-
körning	så	vi	får	träffas	i	er	hemmiljö	och	
på	så	sätt	skapa	en	bild	av	hur	vår	region	

fungerar	och	ser	ut,	vad	kan	vi	göra	bättre	
för	att	skapa	trivsel	bland	oss	och	 få	 fler	
medlemmar.

Vill	också	passa	på	att	informera	om	att	
vi	saknar	kontakt	personer	i	stora	delar	av	
vår	region,	så	finns	intresse	om	du	vet	det	
saknas	en	kontakt	på	 just	din	ort,	vill	du	
komma	in	i	den	gemenskapen	så	kontakta	
mig,	du	 får	all	 information	om	uppdraget	
som	du	behöver.

Det	 finns	 mycket	 med	 aktiviteter	 att	
ta	sig	an	i	sommar	över	hela	vårt	avlånga	
land	 och	 utanför	 med,	 ha	 koll	 på	 vår	
hemsida	 som	 är	 sprängfylld	 med	 träffar	
fikastunder	och	härlig	hojåkning.

Ha	en	härlig	vår	och	sommar,	kör	 för-
siktigt.

MVH
JIMMY
REGIONCHEf SMåLAND

Hej sitter här och 
försöker få ihop 
något att skriva om

Det	är		alltid	lika	svårt	att	få	till	det.

Men	 vi	 börjar	med	 hösten	 som	 gått	 ,	
efter	årsmötet	hade	vi	en	trevlig	kräftskiva	
där	det	kom	ett	20	tal	Ycc	are.

Vi	 har	 sedan	 fortsatte	 att	 träffas	 en	
gång	 i	 månaden	 på	 Deli	 Italia	 som	 blivit	
vårat	 tillhåll	 och	 där	 vi	 träffas	 och	 dis-
kutera	 olika	 evenemang	 och	 resor	 som	
var	 och	 en	 har	 tänkt	 och	 göra	 och	 vilka	
vi	 tillsammans	 tänkt	 åka	 på	 och	 mycket	
anndra	 roliga	 saker	 som	 kommer	 att	
hända	framöver.

Nu	 till	 vad	 som	 ska	 hända	 i	 vår	 och	
sommar,	vi	böjar	med	MC	Mässa	den	8-10	
mars	och	sedan	blir	det	en	resa	till	Louis/
Berlin,	 	 påsk	 helgen,	 	 det	 ska	 bli	 riktigt	
roligt	att	åka	på	då	vi	har	planerat	detta	
i	 ett	 antal	 år,	 men	 det	 har	 alltid	 kommit	
något	annat	emellan	som	vi	känt	att	vi	vill	
medverka	på,	men	NU	är	det	taim,	vi	är	ca	
30	st	som	ska	besöka	staden	och	njuta	av	
förhoppningsvis	 både	 sol,	 ”dricka”,	 shop-
ping	och	annat	mys.

Rallyna	 drar	 igång	 som	 vanlig	 och	 vi	
kommer	 att	 försöka	 deltaga	 i	 dom	 flesta	
,	 den	 25	 maj	 är	 det	 Bolmen	 runt	 där	 vi	
blivit	tillfrågade	att	vara	leaders	som	vi	ska	
försöka	att	lösa.	

Vi	har	även	 fått	 förfrågan	om	att	vara	
förmotorcyklar	 till	 SM	 i	 cykling	 som	 vi	

deltagit	 i	 dom	 senaste	 3	 åren,	 i	 år	 utgår	
starten	 mitt	 i	 stan	 och	 i	 juli	 månad,	 så	
det	 lär	 vara	mycket	 folk	 	på	 stan	och	en	
stor	 möjlighet	 för	 oss	 att	 visa	 upp	 klub-
ben.	Evenemanget	håller	på	en	hel	vecka	
detta	året.

Som	vanligt	kommer	vi	att	ha	körningar	
på	 Onsdagar	 och	 Lördag	 eller	 Söndag	
det	 kommer	 info	 på	 hemsidan	 som	 Uffe	
Rassmusson	kommer	att	 sköta,	det	kom-
mer	även	ut	som	mail,	så	alla	medlemmar	
eller	ni	som	tänkt	bli	medlemmar	håll	ett	
extra	öga	på	den	sidan	eller	era	mail	och	
var	sedan	 inte	 rädda	 för	att	komma	med	
förslag	på	 runder,	 då	 vi	 vet	 att	 det	 finns	
många	 som	har	 riktigt	 härliga	 vägar	 som	
ni	kört.

Vi	 kommer	 att	 ha	många	 körningar	 åt	
Falkenbergs	 hållet	 för	 att	 försöka	 fånga	
upp	medlemmar	även	där.

Så	 ja	 med	 detta	 vill	 jag	 önska	 alla	
YCC:are	 i	 Halland	 och	 blivande	 medlem-
mar	 en	 riktigt	 härlig	 hoj-sommar	 med	
förhoppningsvis	många	nya	härliga	skratt	
och	 upplevelser	 tillsammans	 med	 andra	
hoj-älskare	 och	 sen	 vill	 jag	 tillägga	 att	
alla	är	alltid	välkommna	och	köra	med	oss	
oavsett	vilken	hoj	man	kör.

Nu	ska	 jag	ut	och	starta	upp	min	och	
frugans	hoj	 och	 få	 känna	det	 där	 härliga	
”ljudet”	som	låter	så	underbart	i	ens	öron	
och	man	 får	 en	 liten	 extra	 kick	 att	 snart	
är	det	dags.

PETER OVIK 
REGIONCHEf HALLAND

Ett gäng norska vänner satt vid 
ett bord på en bar och skrålade 
och skrattade. Hela tiden skrek 
dom “trettiosju, trettiosju, 
trettiosju!!!..” En svensk blev 
nyfiken på vad dom menade 
med detta. Han gick fram till 
bordet och frågade: 

-Ursäkta vad är det ni 
firar? Men norskarna bara 
fortsatte att vråla: “trettiosju, 
trettiosju,trettiosju!!.. 
“Svensken gjorde ett försök till:

-Hallå! Vad menar ni med att 
skrika trettiosju hela tiden? Då 
svarar den ena norrmannen med 
ett brett leende:

-Vi har precis lagt färdigt ett 
pussel. Det tog oss 37 dagar! 
Sedan fortsatte norrmannen 
tillsammans med sina polare:

-Trettiosju,trettiosju, 
trettiosju!! Svensken blev 
konfunderad men gav sig inte:

-Ja men vad då, trettiosju 
dagar för att lösa ett pussel?? 
Det låter inte särskilt snabbt..?!!

Då tittade norskarna på 
varandra och smålog. Den ene 
sade sedan stolt och pöste: 
-Hörrudu - på omslaget stod det 
3-4 år!!!
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Kontaktpersoner West

Regionchef
Bijan	Eghlima
Tel:	0707-46	33	74
E-post:	bijan@yccsweden.se

Road Captain Göteborg
Håkan	Wall
Tel:	0702-399808

Kontakt Nol
Fred	Manninger
Tel:	0706-64	28	15

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

Kontakt Skara
Kent	Jornefelt
Tel:	0511-106	34

Kontakt falköping
Göran	Kroon
Tel:	0707-35	35	01

Kontakt Borås
Roland	Lindsköld
Tel:	0733-76	29	39

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

Kontakt Uddevalla
Jörgen	Wennergren
Tele:	0760-39	20	80

Kontakt Kungsbacka
Mats	Lindén
031-322	70	45

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

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

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

Regionchefen har ordet

Region WEST
Regionchef:	Bijan	Eghlima,	0707-46	33	74
E-post:	bijan@yccsweden.se

Jag	hälsar	nya	som	gamla	medlemmar	
mycket	 välkomna	 till	 2013	 års	 hojsäsong	
och	 att	 vi	 ska	 ha	 trevligt	 tillsammans	 i	
Region	West	och	att	vädret	är	med	oss	så	
det	blir	många	mil	på	hojarna	.

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

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

Så	vill	man	hänga	med	på	vad	som	hän-
der	och	sker	så	gäller	det	att	hålla	koll	på	
Regionsidan	regelbundet	för	att	inte	missa	
något	intressant.

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

Under	säsongen	vi	kommer	och	vara	på	

Hindås	 MC	 alla	 tisdagar	 mellan	 18:00	 till	
20:00,	kolla	Region	West	sidan	för	aktuellt	
öppet	dagar	och	tider.

Adress	till	YCC	West	Långnäs	är	Hindås	
MC:	Risbohult	115,	430	63	Hindås.

Nu	 när	 våren	 är	 på	 väg	 och	 alla	 är	
sugna	 på	 att	 ut	 och	 köra	 lite	 hoj	 så	 ser	
vi	 fram	mot	detta	och	vi	 får	 inte	glömma	
bort	att	trivseln	och	gemenskapen	för	MC	
körning	är	ett	gemensamt	mål	för	Yamaha	
Custom	Club.

Till	sist	vill	jag	flagga	för	att	vi	söker	kör-
ledare	för	våra	vecko	körningar	i	Göteborg	
området.	Är	ni	intresserad	att	försöka	dra	
igång	körningar,	kontakta	 i	 så	 fall	mig	så	
kan	vi	föra	diskussion	om	upplägget.

Du	 kan	 alltid	 kontakta	 vem	 som	 helst	
av	oss.	Undrar	du	över	något	så	tveka	inte	
utan	mejla	eller	ring!

Vi	är	till	för	dig,	Keep	riding.

HOJHäLSNINGAR 
BIJAN
REGIONCHEf WEST

Planering Sommar 2013 Region West

fre	08	mar	-	sön	10	mar	 	MC	Mässan	Halmstad	 Nya	Arenahallen	 Halmstad

fre	29	mar	-	fre	29	mar	 	Elmia	Mässan	Jönköping	 Yamaha	Center	 Mölndal	

lör	06	apr	-	lör	06	apr	 	Medlemsmöte	Region	West	 	 Hindås

lör	27	apr	-	sön	28	apr	 	Bikedagar	Trollhättan	 Bike	Trollhättan	 	Trollhättan

tor	09	maj	-	sön	12	maj	 	Vår-träff	YCC	2013

lör	11	maj	-	lör	11	maj	 	Ride	Away	2013	 Yamaha	Center	Göteborg	Mölndal

fre	24	maj	-	sön	26	maj	 	Smögenträffen	2013	 Shell	Tappen	Kungälv	 Kungälv

lör	25	maj	-	sön	26	maj	 	Hemlig	resa

tor	06	jun	-	sön	09	jun	 	Internationella	Rallyt	2013	 Burger	King	Kallebäck	 Göteborg

fre	05	jul	-	sön	07	jul	 	Summer	Bike	Meet	 Hanksville	Farm	 Skåne

fre	12	jul	-	sön	14	jul	 	Aspa	Träffen	Sommarträffen	 Ludgo	Bygdegård	 Aspa

tor	25	jul	-	sön	28	jul	 	HojRock	Västervik	 Gränsö	slott	 Västervik

fre	02	aug	-	sön	04	aug	 	Lynge	Danmark	 YCC	Danmark	 Lynge

tor	29	aug	-	lör	31	aug	 	YCC	Årsmöte	2013	Mora	 Gullbergskajen	 Göteborg

lör	07	sep	-	lör	07	sep	 	Barncancer	milen	2013	 Lugnets	MC	Center	 Borås

Kontaktpersoner East

Regionchef
Bo	Engström
Mobil:	0763-41	44	90
E-post:	bosse.engstrom@yccsweden.se

Sekreterare
Bengt	Carlsson
Mobil:	0766-41	14	77
E-post:	bengt.carlsson@yccsweden.se

Kassör
Christel	Stigbehrt
Tel:	08-608	19	96
Mobil:	0705-27	36	04
E-post:	christel.stigbehrt@telia.com

Kontakt Stockholm norra
Bengt	Carlsson
Mobil:	0766-41	14	77
E-post:	bengt.carlsson@yccsweden.se

Tomas	Holmberg
Mobil:	0705-36	81	86
E-post:	tomas.holmberg@yccsweden.se

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

Christer	Lindberg
Mobil:	0730-4	04	966
E-post:	Christer@Bakeoff.se

Områdesansvarig Uppland
Tommy	”Towe”	Westin
Mobil:	0703-54	16	01
E-post:	towe@yccsweden.se

Områdesansvarig Södermanland
Stefan	Ström
Mobil:	0702-56	09	35
E-post:	stefan.strom@yccsweden.se

Områdesansvarig Västmanland
Ronny	Bejefalk
Mobil:0706-68	49	86
E-post:	ronny.bejefalk@yccsweden.se

Områdesansvarig Östergötland
Per	Linerzén
Mobil:	0705-54	19	01
E-post:	per.linerzen@yccsweden.se

Kontakt Nyköping
Anna	Ström
Mobil:	0702-43	69	79
E-post:	asphojden@gmail.com

Kontakt Södertälje/Järna/Gnesta
Mikael	Benedicks	Lundahl
Mobil:	08-55	02	20	95
E-post:	ludde@yccsweden.se

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

Kontakt Västerås
Clas	Blomberg
Mobil:	0708-14	11	14
E-post:	clas.blomberg@yccsweden.se

Kontakt Norrköping
Michael	Ohlin
E-post:	michael.ohlin@yccsweden.se

Regionchefen har ordet

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

Region EAST

I	 8	 år	 har	 jag	 varit	 en	 del	 av	 East	
arbetsgrupp	 där	 jag	 bland	 annat	 varit	
kassör	 och	 ansvarig	 för	 fotogalleriet.	 De	
senaste	3	åren	har	jag	varit	Easts	region-
chef	och	det	har	varit	en	rolig	och	mycket	
lärorik	tid.

Men	nu	går	den	eran	mot	sitt	slut	och	
jag	har	valt	 att	 lämna	 rollen	 som	 region-
chef.	 I	 samråd	 med	 Easts	 arbetsgrupp	
har	 vi	 till	 Styrelsen	 föreslagit	 att	 Clas	
Blomberg	 tar	 över	 som	 ny	 regionchef.	
Tanken	är	 att	Clas	 tar	 över	 det	 praktiska	
arbetet	 i	 samband	 med	 medlemsmötet	 i	
april,	 men	 officiellt	 blir	 han	 regionchef	 i	
slutet	 av	 augusti	 på	 Årsmötet.	 Jag	 kom-
mer	stötta	Clas	 fram	till	Årsmötet	så	han	
får	 en	 mjukstart	 och	 hjälp	 med	 problem	
och	oklarheter	som	eventuellt	kan	uppstå.

Det	 som	 jag	 är	mest	 glad	 över	 under	

mina	år	som	regionchef	är	att	vi	 fått	bra	
rulljans	i	de	olika	länen	inom	East.	Nya	kon-
taktpersoner	har	tillkommit	i	Västmanland	
och	 Östergötland	 där	 vi	 tidigare	 saknat	
kontaktpersoner	 vilket	 innebär	 att	 vi	 nu	
har	 fungerande	 verksamheter	 i	 alla	 delar	
av	East.	

Det	 är	 många	 aktiviteter	 inplanerade	
i	 sommar	 så	håll	 koll	 i	 kalendern	på	YCC	
webben	 när	 och	 var	 det	 finns	 aktiviteter	
som	 passar	 just	 dig.	 Jag	 vet	 att	 vi	 har	
många	nya	medlemmar	 i	 regionen	och	ni	
ska	 känna	 er	 hjärtligt	 välkomna	 och	 jag	
hoppas	ni	dyker	upp	på	de	aktiviteter	som	
arrangeras	 inom	 East	 och	 även	 i	 andra	
delar	av	landet.

BO ENGSTRÖM
REGIONCHEf EAST

Hej
Mitt	 namn	 är	 Clas	 Blomberg	 och	 jag	

skulle	vilja	ge	en	liten	kort	presentation	av	
mig	 i	egenskap	av	att	 jag	kommer	att	 ta	
över	posten	som	regionchef	i	East.

Jag	 har	 varit	 en	 föreningsmänniska	 i	
hela	mitt	liv	från	skoltiden	och	idrottstiden	
till	 nutid	 då	 jag	 är	 aktiv	 i	 Motormännen	
som	 kongressledamot	 och	 kontaktperson	
för	 Västmanland.	 Jag	 är	 idag	 förtidspen-
sionerad	efter	en	olycka	som	jag	råkade	ut	
för	under	min	karriär	som	egenföretagare	
i	 taxi/buss	 branschen.	 De	 sista	 1½	 åren	
hade	 jag	som	VD	 i	 företaget	med	ansvar	
för	40	personer	dagligen.

Jag	är	van	att	ha	många	bollar	i	luften	
och	då	jag	har	mycket	tid	över	på	dagarna	
ser	jag	fram	emot	att	få	ta	över	ansvaret	
efter	 Bosse	 Engström	 som	 verkligen	 har	

gjort	ett	oklanderligt	jobb.	När	jag	blev	till-
frågad	av	Bosse	om	att	ta	över	posten	så	
tvekade	jag	inte	en	sekund	då	jag	har	fått	
bekräftat	 att	 jag	 kommer	 att	 ha	 många	
hjälpsamma	 medlemmar	 som	 stött	 mitt	
namn	som	regionchef.

Jag	har	kört	motorcykel	i	31	år	i	år	och	
jag	kan	med	hela	mitt	hjärta	säga	att	jag	
brinner	 för	 den	 här	 klubben.	 Jag	 har	 på	
den	 senaste	 tiden	 synts	mycket	 på	hem-
sidan	då	jag	fick	ansvaret	av	Klasse	att	ta	
hand	 om	 alla	 bokningar	 för	 YCC	 Sweden	
angående	 Internationella	 Rallyt	 i	 Finland.	
Det	har	varit	ett	kul	uppdrag	med	många	
nya	 kontakter	 i	 hela	 Sverige	 och	 några	
andra	länder.

Jag	 har	 även	 påbörjat	 planeringen	 av	
Easts	hemliga	resa	som	jag	verkligen	ser	
fram	emot	att	 få	genomföra	med	er.	 Jag	
ska	 jobba	 tillsammans	 med	 Bosse	 under	
våren	så	då	kommer	alla	att	få	se	mig	på	
fältet.

Nu	 ser	 vi	 fram	emot	 en	 skön	 sommar	
med	många	mil	där	vi	tillsammans	ska	se	
till	att	verka	för	att	få	en	underbar	säsong.	
Kom	 ihåg	 att	 många	 små	 engagemang	
leder	till	något	stort	och	positivt.

Ha	det	 gott	 så	 länge,	 snart	 får	 vi	 åka	
tillsammans	igen.	

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

Kontaktpersoner Värmland-Örebro

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

Kontaktpersoner Örebro

Reino	Persson
Mobil:	0706-57	16	60
E-post:	reino.persson@yccsweden.se.

Tina	Bergström	
Mobil:	0702-66	03	82	
E-post:	tina_bergstrom@hotmail.com	

Regionchefen har ordet

Mycke kommer det på mailen 
och idag kom den här:

Mannen hittade en videofilm i 
en låda.

Nyfiken på vad det är sätter 
han den i videon och trycker 
på play.

Han drar efter andan när han 

får se sin fru har samlag med 
tre andra män.

Han sätter sig ner chockad 
och funderar.

Efter en stund pustar han ut 
och säger till sig själv:

”vilken jävla tur att det bara 
var på film...”

12/7 – 14/7 2013 

Aspa Träffen 

East bjuder in alla YCC:are till en skön träff i det gröna. 
Kom till sköna Sörmland  och umgås i Ludgo Bygdegård 
Nyköping. Incheckning startar 15.00 på fredag.  

Träffen kostar 450 kronor och detta ingår: 

Middag fredag- och lördag kväll. Frukost lördag- och 
söndag. Underhållning fredag- och lördag kväll. Det 
finns tillgång till duschar och bastu. Tältning på stor 
fotbollsplan. 

All anmälan görs till: clas.blomberg@yccsweden.se 

Betalning till Bankgiro 5-7779 senast 2013-05-30 

Efteranmälan kan göras i mån av plats, var ute i god tid. 

Ett ungefärligt max antal är 120 st. 

Frågor ställs till: stefan.strom@yccsweden.se 

Vägbeskrivning: Ludgo (Aspa) ligger utmed väg 223 mellan Nyköping & 
Björnlunda. Om du kommer från Nyköping åker du igenom Aspa. 
Precis efter 50-sträckan svänger man in till höger vid skylt. 2,5 mil från 
Nyköping. Från Björnlunda är ca 1,5 mil första vänster efter Selberga.  
 

 

Allt	om	MC	var	på	plats	när	det	
historiska	 namnbytet	 ägde	 rum	
och	det	blev	två	sidor	i	tidningen.	
Detta	 hände	 fjärde	 november	
1998	och	anledningen	var	ju	som	
alla	vet	att	det	hade	kommit	nya	
modeller	 som	 inte	 hette	Virago	
(märkligt),	det	hela	var	väl	 inte	
så	dramatiskt	allt	 rullade	 ju	på	
som	vanligt	egentligen,	bara	att	
fler	modeller	passade	 in	under	
klubbnamnet.	 Det	 är	 ju	 alltid	
kul	 när	 de	 ”stora	 tidningarna”	
uppmärksammar	lilla	oss.

Några	på	bilden	är	 ju	 fort-
farande	 med	 och	 åker	 runt,	
vilket	är	ett	gottbetyg	till	vår	
fina	klubb.

REDAx

När Virago Club Sweden blev Yamaha Custom Club

Vi	var	endast	tre	stycken	i	Halmstad	på	
Årsmötet.

För	övrigt	har	vi	haft	ett	medlemsmöte	
med	ett	deltagande	på	24	personer.	

Våra	 Pub-kvällar	 sista	 lördagen	 varje	
månad,	det	är	alltid	lika	trevligt.

Vi	 var	ett	gäng	som	åkte	upp	 till	 East	
festen	efter	mässan.

Den	 23	mars	 har	 vi	 vårens	 medlems-
möte	 på	 K3,	 hoppas	 på	 samma	 uppslut-
ning	som	vanligt.

Valborgsmässoafton	 har	 vi	 vår	 årliga	
Askersundkortege.

Den	13	april	tänkte	vi	åka	till	Bodaborg	
i	Karlskoga	tillsammans	med	Karlskoga	MC

Sista	helgen	i	maj	tar	jag	mina	vänner	i	
regionen	på	en	hemlig	resa.	Vart?

Förhoppningsvis	 får	 vi	 folk	 till	 vår	 sta-
tion	på	Poker-Run	också.

Sen	 börjar	 våra	 onsdag	 och	 tisdags	
körningar.	 Onsdagar	 jämna	 veckor	 och	
tisdagar	ojämna.

Med	början	vecka	18.

Jag	önskar	alla	en	bra	sommar	och	att	
ni	kör	försiktigt.

KRAMAR SUSSIE `POCAHONTAS`

Ja, vad har vi gjort i Värmland/Örebro sen sist.

Tre män satt och skröt över vilka 
uppgifter och krav de hade på sina 
fruar.

Den första mannen hade gift sig 
med en kvinna från östkusten och 
han hade bestämt ställt krav att hon 
skulle sköta disken och städa huset. 

Den första dagen var utan resultat 
men på andra dagen kom han hem 
till ett rent hus med disken diskad 
och undanställd.

Den andra mannen berättade att 
han hade gift sig med en kvinna från 
norra Sverige

Han hade gett frun tydliga order 
att det var hennes uppgift att sköta 
all disk, matlagning och städning. 

första dagen såg han inga 
resultat, andra dagen såg han att 
det blivit lite bättre.

Tredje dagen såg han att huset 
var välstädat, disken klar och det 
stod en vällagad middag på bordet.

Den tredje mannen hade gift sig 
med en kvinna från Skåne.

Han hade sagt till henne att 
hennes plikter var att hålla huset 
välstädat, diska, klippa gräsmattan, 
sköta tvätten och varm mat skulle 
stå på bordet varje dag.

Han sa att första dagen såg han 
ingenting och på andra dagen såg 
han heller ingenting.

På tredje dagen hade svullnaden 
lagt sig så pass mycket att han 
kunde se lite på ena ögat.

I alla fall nog för att fixa en 
macka och fylla diskmaskinen.
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Region NORR
Regionchef:	Ingela	Tanneskog.	Tel:	0703-85	40	97	
E-post	ingela.tanneskog@yccsweden.se

Kontaktpersoner Norr

Regionchef
Ingela	Tanneskog
Blaiken	127
92399	Storuman
Mobil:	0703-85	40	97	
E-post:	ingela.tanneskog@yccsweden.se

Blaiken/Storuman
Mikael	Bäcklund
Blaiken	127
923	99	Storuman
Mobil:	0702-07	88	06
E-post:	janmickeb@gmail.com

åsele
Dick	Edström
Bragegatan	10
919	31	Åsele
Mobil:	0705-91	04	25

Sandfors/Skellefteå
Håkan	och	Marie	Holmgren
Sandfors	37
934	94	Kåge
Mobil:	0705-23	27	41
E-post:	mari.holmgren@sandfors.nu

Holmsund/Umeå
Tommie	“rondellen”	Nylund
913	31	Holmsund
Mobil:	0705-88	95	46
E-post:	rondellen.ycc@spray.se

åke “Akefan” fängström
Lövholmsviken	133
913	42	Obbola
Mobil:	0703-14	07	15
E-post:	ake.fangstrom@yccsweden.se

Tväråbäck/Vännäs
Niclas	och	Marina	Schaeder
Tväråbäck	10
911	91	Vännäs
Mobil:	0702-07	77	58
Tel:	0935-301	10

Kalix
Kjelle	“Roadrunner”	Johansson
Mobil:	0705-94	71	99
E-post:	166johansson@telia.com

Kiruna
Bengt	&	Rita	Björkteg
Dalvägen	38
98143	Kiruna
Mobil:	0706-79	70	78
E-post:	ritam_norsve@hotmail.com

Regionchefen har ordetKontaktpersoner Mitt

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

Kontakt Hälsingland
Rolf	”Wilden”	Andersson
Tele:	0653-103	36
Mobil:	0705-25	30	81
E-post:	rolf.andersson@yccsweden.se

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

Kjell	Envall
Tele:	0651-209	19
E-post:	k.envall@live.se

Kontakt Dalarna
Kenneth	“Limpa“	Lindberg
Mobil:	0702-77	59	09
E-post:	kenneth.lindberg@live.se	

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

Börje	Blixt
Tele:	0226-125	96
Mobil:	0705-89	94	70
E-post:	borje.blixt@bredband.net

Kontakt Gästrikland
Stefan	Karlsson
Mobil:	0738-04	18	71						
Hem:	026-21	41	43

Kerstin	Karlsson
Mobil:	0706-71	66	90
Hem:	026-21	41	43

Mats	Wendin
Mobil:	0706-97	41	63
E-post:	xv750@passagen.se

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

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

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

Regionchefen har ordet

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

Hej på er!
Sitter	här	med	en	kopp	kaffe	och	kikar	

ut	 genom	 fönstret	 och	 funderar	 på	 när	
man	 kan	 få	 grensla	 wilden	 (alltså	 hojjen	
och	inget	annat!)	och	ge	sig	ut	på	premi-
ärtur.	Det	är	den	28	februari		idag	när	jag	
sitter	 här	 och	 blickar	 ut	 över	 trädgården	
och	gatan	utanför	som	är	täckt	med	snö,	
och	då	talar	vi	 inte	om	några	centimetrar	
utan	 här	 snackar	 vi	 om	 runt	 halvmetern	
av	 det	 där	 vita	 eländet!	 *suck*	 Men	 jag	
ser	ändå	ett	litet	ljus	i	mörkret	då	vi	hade	
nästan	10	grader	varmt	igår.	Men	den	som	
väntar	på	något	gott!

Nog	 om	 detta!	 Jag	 vill	 passa	 på	 och	
hälsa	 alla	 nya	 och	 gamla	 medlemmar	 i	
regionen	 välkomna	 och	 hoppas	 ni	 ska	 få	
ett	givande	år	med	oss	och	få	chansen	att	
träffa	 nya	 vänner	 på	 våra	 körningar	 och	
träffar	i	år!	Vi	är	nu	i	skrivande	stund	121	
st.	medlemmar	i	region	Mitt	och	förhopp-
ningsvis	så	blir	vi	några	fler	när	alla	betalt	
in	medlemsavgiften	den	sista	mars.

Jag	 har	 inte	 så	 mycket	 att	 skriva	 om	
sen	 förra	 numret	 av	 tidningen.	 Men	 det	
har	hänt	en	hel	del		i	alla	fall	i	vinter	efter-
som	det	är	vi	 i	 region	Mitt	som	anordnar	
riksträffen/årsmötet	 i	år	som	de	flesta	av	
er	vet.		Vi	har	haft	en	del	möten	i	arbets-
gruppen	 i	 vinter,	 nu	 senast	 i	 Oxberg	 .	
Arbetet	fortgår	med	planering	av	genom-
förandet.	 I	 hälsingland	 så	 har	 man	 haft	
fikakvällar	 varje	 månad	 där	 man	 träffats	
över	fika.

I	 år	 så	 har	 vi	 förlagt	 vårträffen	 till	
Harsagården	 i	 Harsa	 som	 ligger	 18	 km	
sydväst	om	Järvsö	och	datumet	för	träffen	
är	9-12	maj.	Mer	 info	om	träffen	hittar	ni	
på	hemsidan.

Internationella	 träffen	är	 i	 Finland	 i	 år	
6-9	 juni.	 	 Jag	 sitter	 just	 nu	 och	 planerar	
för	 resan	 dit	 med	 kontaktman	 Stefan	

”Calzone”	Karlsson	från	Sandviken	som	är	
en	hejare	på	Åland	;o)	och	vi	har	planer	att	
åka	via	Åland	och	småfärjorna	till	Finland.	
Info	om	detta	har	ni	säkert	redan	fått	nu	
när	ni	läser	detta.

Deltaträffen	och	träffen	i	Västervik	bru-
kar	ligga	på	samma	helg	sista	veckan	i	Juli	
och	mer	 info	om	detta	kommer	ni	 kunna	
läsa	om	på	hemsidan.	

Och	 så	 slutligen	 så	har	 vi	Riksträffen/
Årsmötet	 som	 kommer	 att	 hållas	 i	
Åmotsäng	 som	 ligger	 3	 km	utanför	Mora	
Centrum.	Datumet	för	träffen	är	29/8-31/8	
och	 jag	 önskar	 er	 hjärtligt	 välkomna	 dit!	
	
Jag	 kan	 även	 informera	 om	 att	 jag	 och	
Bosse	Engström	nu	kliver	av	som	webban-
svariga	 för	Riks	och	att	Ulf	Marknäs	 från	
region	skåne	och	Ulf	Rasmusson	från	regi-
on	halland	tar	nu	över	rodret.	Ulf	och	Ulf	
har	avlastat	mig	och	Bosse	mycket	senaste	
halvåret	och	det	har	fungerat	mycket	bra	
och	det	är	med	stort	förtroende	som	vi	nu	
lämnat	 över	 ansvaret	 till	 dessa	 två	 killar.	
Det	har	 varit	 roligt	 att	 jobba	och	utveck-
la	 hemsidan	 till	 vad	 den	 är	 idag.	 Att	
jag	 valt	 att	 kliva	 beror	 på	 att	 jag	 kän-
ner	 att	 jag	 inte	 har	 den	 tid	 som	 krävs	
för	 att	 jobba	 med	 hemsidan	 längre	
Men	 jag	 kommer	 fortsätta	 att	 jobba	 och	
ansvara	 för	 att	 hålla	 region	 Mitt:s	 sida	
uppdaterad	i	framtiden.

Har	 ni	 några	 frågor	 så	 tveka	 inte	 att	
kontakta	 mig	 eller	 någon	 av	 alla	 kon-
taktmän	 som	 finns	 runt	 om	 i	 regionen.	
Förhoppningsvis	 så	 finns	 det	 någon	 som	
bor	nära	dig	som	kanske	kan	svara	dig	om	
det	är	något	du	funderar	över.	

MVH
ERIK KERNEHED
REGIONCHEf MITT

Men hörrjeligen 
va tiin sprang iväg!
Hä	jer	 redan	kattmånern.	I	hänna	 ligg	

snöön	djuft	änn,	å	vi	ha	skotern	ståennes	
dära	 gååŕ n.	 Uman	 ä	 nästan	 båttenfröse	
så	 vi	 ha	 då	 int	 na	 problem	 å	 häls	 på	 på	
anner	siia	sjöön.	Oppa	Blaiken	jer	he	pla-
neringa	för	min	resa	åt	Narvik.	Ja	ha	töjje	
på	mä	att	serveer	oppa	narviksfjelle	nager	
vickuu.	 Sä	 en	 Mikaal	 vaal	 ensammen	
vä	 hunna	 heem.	 Män	 han	 ha	 skola	 hele	
dagarn	sä	hä	gå	säkert	ingen	nöön	på ń.	

Sädärja,	det	var	en	liten	”bonnska”	lek-
tion	för	sommargästerna	från	söder!	

I	skrivande	stund	är	jag	ganska	spänd	
av	förväntan	och	lite	nervös	eftersom	jag	
skall	 åka	 till	Norge	 för	 att	 jobba	 lite.	 Jag	
skall	hålla	i	en	bar	på	Narviksfjellet	ett	par	
månader.	Trevligt	med	nya	utmaningar	och	
bra	 med	 erfarenheter.	 Vi	 har	 dessutom	
varit	i	Kristianstad	på	Hövdinga	möte.	Mitt	
första	besök	i	Skåne	land.	Mycket	trevligt	
och	jag	hoppas	att	kunna	återvända	för	att	
åka	runt	och	kika	lite.	Det	är	bara	så	fas-
ligt	 lite	 tid	 under	 sommaren.	 Åtminstone	
för	oss	här	 i	norr.	I	norr	har	vintern	varit	
relativt	mild,	men	vi	har	faktiskt	vid	några	
tillfällen	 haft	 ca	 30	 minusgrader	 här	 i	
Blaiken.	 Nyårsafton	 fick	 vi	 finfrämmen	
från	Göteborg,	tidigare	Söderhamn.	Larsa	
och	Annika	Törnell	 kom	och	hälsade	på	 i	
Blaiken	 och	 vi	 hann	 med	 att	 både	 grilla	
köra	 skoter	 och	 basta.	 Ett	 mycket	 skojig	
nyår!	 Jag	 tror	de	 trivdes,	och	hoppas	att	
dom	kommer	åter	vid	nåt	tillfälle.

Jag	vill	passa	på	att	välkomna	vår	nye	
regionchef	 Jimmy	 Johansson	 som	 tagit	
över	 nycklarna	 till	 Småland	 regionen.	 En	
mycket	trevlig	kille	som	snart	kör	Yamaha	
också!	Vi	i	Norr	hälsar	honom	välkommen	
med	 att	 bjuda	 in	 till	 alla	 våra	 fina	 norr-
landsträffar.	 Säger	 även	 välkommen	 till	

Per	och	Per	som	i	dagarna	kommer	att	ta	
över	webbansvaret	efter	Bosse	Engström	
och	 Erik	 Kernehed.	 Riktigt	 trevliga	 killar	
det	 med	 Även	 de	 får	 stående	 inbjudan	
norröver!

Jag	vet	att	det	byggs	slipas	och	putsas	
i	garage	 lite	här	och	var.	Det	skall	bli	kul	
att	 se	 resultaten	 vid	 träffarna	 i	 sommar!	
En	 liten	 undergrupp	 kommer	 att	 bildas	
inom	YCC	 för	 killar	och	 tjejer	 som	verkli-
gen	bygger	om	sina	hojar,	inte	bara	köper	
krom	och	hottar	upp	den	så.	Utan	de	som	
verkligen	är	entusiaster	och	sätter	kaptris-
san	 i	 skärmarna	 och	 gör	 den	 verkligen	
personlig.	Det	ska	bli	spännande	att	få	se	
medlemmarna	 framöver	 i	 den	 exklusiva	
skaran.	YCC	Raiders	heter	den	och	det	är	
Blondie	vår	founder	och	medlem	nr	1	som	
står	bakom	den	iden!	

Norrs	 första	 träff	 på	 året	 är	
Skoterträffen.(Vasaloppshelgen)	 I	 år	 blev	
det	 en	 back	 to	 basic	 träff	 i	 Långviksmon	
som	 Rondellen	 med	 familj	 arrangerade.	
Ett	12-15	tal	åkte	med	på	den.	

Vårträffen	i	år	kommer	att	hållas	på	ett	
nytt	ställe.	Förmodligen	har	ni	redan	sett	
inbjudan	 som	 ligger	 inne	 på	 hemsidan.	
Harsagården	 heter	 det	 och	 det	 skall	 bli	
trevligt	att	se	hur	många	som	dyker	upp.	
Mitt	och	Norr	står	som	vanligt	som	arrang-
örer.	Sen	rullar	det	på.	Med	internationella	
i	 Finland.	 I	 dagsläget	 verkar	 det	 vara	 4	
från	 norr	 som	 åker.	 Blaiken	 helgen	 efter	
midsommar.	I	år	får	vi	långväga	Skåne	och	
Göteborgsgäster.	 Sen	 blir	 det	 Flakasand	
och	Deltaträff	och	Hösträffen	som	avslut-
ning	i	september.	

Jag	hoppas	att	 vi	 ses	många	gånger	 i	
sommar!
Haré	jättebra!

MVH
INGELA SKATAN TANNESKOG
REGIONCHEf En gammal man satt på en 

parkbänk och grät högljutt: 
- Vad är det med er? frågar 

parkvakten. 
- Jag är nygift. 
- Det är väl inget att gråta över i er 

ålder. är hon gammal, ful och elak? 
- Nej, hon är tjugofyra år, vacker 

och snällast i världen. 
- Har hon kanske lurat av er alla 

pengar? 
- Nej, hon har egen förmögenhet 

och spenderar allt på mig. Jag får den 
godaste maten, de bästa vinerna och 
jag får älska så mycket jag vill. 

- Då måste ni ju vara en lycklig 
man. Vad sitter ni då här och gråter 
för? 

- Jag hittar inte hem.

Hur kom jag till världen far?

Mor och jag möttes i ett chattrum. 
Jag började mejla din mor, senare 
möttes vi på ett internetcafe i 
ett eget rum. Mor stack då mitt 
usbminne in i hennes usb-port. 

Då jag började överföra så visade 
det sig att vi inte hade någon 
brandvägg och det var försent 
att trycka på delete. 9 månader 
senare dyker ett litet virus upp. 
Dvs du...

Hellre vara 
ute på hal is 
och ha ett 

glatt liv 
än gå i lera 
och sörja
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YCC’s Klubbsaker

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

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

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

Namntagg/
Regiontagg 
Pris:	50:-/st

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

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

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

Klubbemblem 

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

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

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

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

Vimpel 
25	x	35	cm				Pris:	95:-/st

Detta	är	ett
högermärke

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

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

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

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

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

Numera kan du beställa klubbsaker på två sätt:

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

Nya artiklar beställer du via hemsidan.

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

Våra olika butiker på nätet
YCC Butiken är den butik som ägs av YCC. 

http://www.yccsweden.se/index.php/ycc-shop

YCC Nätbutik är en extern shop som tillhandahåller YCC artiklar.
http://shop.textalk.se/se/shop.php?id=16220

YCC Jackan kan beställas från flying Eagle
http://www.flyingeagle.se/ycc-jacka-p-469-c-111.aspx
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Ja tack, jag beställer följande klubbsaker:

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

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

Summa:

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

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

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

Ring, maila eller skicka in beställningen till ”Butiken”

med	regionstillhörighet,	skriv	
regionen	med	versaler	i	stor-
leksrutan

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

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

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

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

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

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

Herrlinne 
med	bred	axel
Marinblå	S-XL.
Pris:	60:-/st

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

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

Jubileumsmärke
Nu	kan	du	visa	hur	länge	du	varit	
medlem	i	YCC	genom	att	köpa	ett	
årsmärke.	
Det	finns	för	5-,	10-	respektive	15	års	
medlemsskap.
Beställningsnr:	1-5,	1-10	respektive	
1-15.
Pris:	40:-/st

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

		5	 Klisterdekal	ark		 	 	 	 50:-	

		6	 Klubbväst,	mörkbrun,	S-XXXL	 	 	 	 895:-

		7	 Keps,	svart,	one	size	 	 	 	 50:-

		8	 Kepa,	svart,	one	size	 	 	 	 120:-

		9	 Keps	med	röd	rand,	one	size	 	 	 	 95:-

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

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

11	 Sissyväska,	svart	 	 	 	 750:-

12	 Vimpel	(25	x	35	cm)	 	 	 	 95:-

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

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

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

16	 Klubbpin	 	 	 	 45:-

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

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

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

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

25	 Ryggmärke,	33x16	cm	 	 	 	 150:-

25	 Ryggmärke,	20x11	cm	 	 	 	 75:-

27	 Buff	med	klubblogga	 	 	 	 130:-

27	 Vinterbuff	med	fleece	och	klubblogga	 	 	 	 190:-

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

30	 Jubileumsmärke	nr	1	–	5	 	 	 	 40:-

	 nr	1	–	10	 	 	 	 40:-

	 nr	1	–	15	 	 	 	 40:-

UTGåENDE ARTIKLAR

		1	 T-shirt,	rund	hals,	svart		S,	M,	L	 	 	 	 60:-

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

	 vit	XS,	S	 	 	 	 60:-

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

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

19	 Hood-jacka,	M,	L,	XXL    175:-

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

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

28	 Fleecejacka	med	avtagbara	ärmar,	S,	L	 	 	 	 200:-
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Joggingbyxa

Unisexmodell med dragsko 
i midjan. Finns i färgerna 
grå, blå och svart.

Pris: 230:-

Huvtröja

Unisexmodell med dragsko 
i midjan. Finns i färgerna 
grå, röd, blå och svart.

Pris: 370:-

Collagetröja

Unisexmodell med rund 
hals. Finns i färgerna röd, 
blå och svart.

Pris: 250:-

Keps

Army-stuk i svart eller grön.

Pris: 100:-

Huvjacka (dam)

Dammodell. Flera färger.

Pris: 550:-

Fleece jacka (dam)

Dammodell. Flera färger.

Pris: 360:-

T-shirt (dam)

Rundhalsad t-shirt med ton-
i-ton tryck. Flera färger.

Pris: 100:-

Pike (dam)

100% bommull. Finns i 
flera färger

Pris: 230:-

T-shirt (dam)

Långärmad t-shirt med ton-
i-ton tryck. Flera färger.

Pris: 165:-

Huvjacka (herr)

Herrmodell. Flera färger.

Pris: 550:-

Fleece jacka (herr)

Herrmodell. Flera färger.

Pris: 360:-

T-shirt (herr)

Långärmad t-shirt med ton-
i-ton tryck. Flera färger.

Pris: 165:-

Pike (herr)

100% bommull. Finns i 
flera färger

Pris: 230:-

T-shirt (herr)

100% bommull. Finns i 
flera färger

Pris: 100:-

Skjorta (herr)

Jeansskjorta i klassisk 
modell.

Pris: 350:-

Funktions t-shirt (herr)

Luftig t-shirt, som andas. I 
flera färger.

Pris: 170:-

Nätbutik för medlemmar i YYC

Mer information och hur du beställer hittar du på nätet : http://yccsweden.se/index.php/shop 

fOTOGRAf: LEIf HOLM

LYNGETRÄFFEN
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