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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:	0730-49	77	79
	 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	mars	2013

Utgivning:	 April	2013

Upplaga:	 ca.	1.500	ex.

President Klasse	Panthell
Internationell Arbete:	0706-68	45	92
kontakt Privat:	0706-68	45	19
Ansvarig utgivare: president@yccsweden.se 
Vice President: Leif	Larsson
 Arbete:	0104-55	43	77.	Privat:	0735-46	99	66	
	 leif.larsson@yccsweden.se
Sekreterare: Christer	Holst
	 0707-44	23	30
	 sekreterare@yccsweden.se
Kassör: Sten–Yngve	Södergren
	 0703-20	60	65
	 kassor@yccsweden.se
Ord. Ledamot: Per	”Buchman”	Nilsson
	 0706-80	84	57
	 per55@telia.com
	 Reino	Persson
	 0706-57	16	60
	 reino.persson@yccsweden.se
	 Tommy	Nilsson
	 0708-98	72	77
	 founder@yccsweden.se
Styrelsesuppleanter:	 Tommie	“Rondellen”	Nylund
	 0705-889546
	 rondellen.ycc@spray.se
	 Lars	Demby
	 0702-195914
	 lassedemby@gmail.com
Valberedning:	 Tomas	Holmberg
	 Lotta	Johansson
Revisorer:	 Tomas	Welander
	 Micke	Bäcklund
Revisorsuppleant:	 Lars	Fritzon

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 medlems-
nummer på inbetalningen.

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:	 Vakant

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

VAD SKA DU GÖRA 2013?
SMC-FÖR HOJÅKARNAS TALAN

 
  

. 

 

Läs mer och boka på: svmc.se/travel

  
 
 

 

FÖLJ MED TILL ANDALUSIEN I MARS-MAJ ELLER SEPTEMBER-NOVEMBER. 
MOT VÅREN I TYSKLAND 8-12 MAJ. HÄNG MED TILL ISLE OF MAN 27 MAJ 
- 12 JUNI. KÖR TILL TOPS NORGE 23-29 JUNI. HÄNG MED TILL NORGES TAK 
6-13 JULI. UPPLEV NORMANDIE 6-15 JULI. FÖLJ MED TILL HEILIGENBLUT 
ÖSTERRIKE 7-19 JULI. SE NORDKAP 15-26 JULI. VI DRAR TILL BALTIKUM 
26 JULI - 4 AUGUSTI. MISSA INTE FAROARNA 5-13 AUGUSTI. UPPLEV 
VACKRA UNGERN 22 AUGUSTI - 2 SEPTEMBER. VI KÖR MOTORCYKEL 
LÄNGS SIDENVÄGEN JUNI.

DESSUTOM LIGGER MASSOR AV RESOR PÅ PLANERINGSSTADIET...

Sveriges MotorCyklister arbetar för alla hojåkares framtid! Just nu 
jobbar vi exempelvis med fordonsfrågor, att få behålla besikt-
ningen vart annat år, att tillåta mindre regskylt även på MC och 
för rimliga körkortsregler.
Är det värt 375 kronor per år? Bra, för med din röst blir vi ännu 
starkare. Läs mer och bli medlem: www.svmc.se

Kansliet: Yamaha	Custom	Club
	 Lilla	Ågränd	3,	703	64	Örebro
	 Tel:	0706-19	97	98
	 kansli@yccsweden.se
Webbmaster: Bo	Engström
	 Mobil:	0763-41	44	90
	 bosse.engstrom@yccsweden.se
	 Erik	Kernehed
	 Tel:	026-19	61	93.	Mobil:	0707-31	12	22
	 erik.kernehed@yccsweden.se
	 Ulf	Marknäs
	 Mobil:	0702-64	23	06
	 ulf.marknas@yccsweden.se
	 Ulf	Rasmusson
	 Mobil:	0736-186380
	 ulf.rasmusson@yccsweden.se
YCC Butiken: Stefan	”Stiffe”	Nilsson
	 Tel:	0410-129	95.	Mobil:	0706-66	17	55
	 butiken@yccsweden.se
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Bilsport & MC är inget traditionellt försäkringsbolag. Vi är ett MC-företag i 
försäkrings branschen. Det är din garanti för en proffsig hantering.

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

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

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

Officiell 
samarbetspartner

BL
AC

K.
SE

”Jag tror inte att det finns något 

försäkringsbolag som kan mäta sig med  

Bilsport & MC när olyckan är framme.”

MATHIAS ARVIDSSON, HARBO

I vårtidningen skrev jag om 
YCC:s röda tråd för 2012 vilket 
har gett resultat med många fler 
aktiviteter i klubben.
Medlemmsantalet ligger runt 
1.200 medlemmar och ökar 
sakta.

Vi	 har	 ny	 regionchef	 för	 Skåne,	
Andreas	 ”Bull”	 Hedblom	 som	 har	
många	 körvilliga	 kontaktpersoner	 till	
hjälp.

Förutom	 styrelsen,	 valberedning,	
revisorer,	 redax,	 kansli,	 butiken,	
annonser	har	vi	8	regionchefer	samt	
ca	 60	 kontakt	 personer	 som	 alla	
jobbar	 ideellt	 för	 Er	medlemmar,	 ett	
STORT	TACK	till	alla.

Internationella	 träffen	 på	 Öland	
blev	 en	 succé	 med	 617	 bikers	 i	 ett	

RÖDA TRåDEN BLEV ETT NYSTAN
strålande	 väder	 varav	 327	 YCC:are	
från	Sverige	vilket	bör	vara	rekord.

Många	 jag	 pratat	 med	 tycker	 att	
vi	 haft	 den	 sämsta	 hoj	 sommaren	
någonsin	med	mycket	ostadigt	väder	
vilket	 gjort	 att	 deltagandet	 på	 vissa	
hojträffar	sjunkigt	i	år.

T	ex	Delta	&	Västervik	fick	inte	lika	
många	bikers	som	vanligt.

Vårt	 årsmöte	 &	 15-års	 jubileum	
i	 Halmstad	 var	 välbesökt	 med	 176	
medlemmar	 och	 där	 jag	 vill	 tacka	
region	 Halland	 för	 en	 mycket	 bra	
träff,	och	bra	väder	hade	dom	ordnat	
också,	jag	badade	i	havet.

Nu	 får	 vi	 blicka	 förbi	 Jul	 &	 Nyår	
med	ljusare	dagar	samt	hojmässa	i	

Stockholm	24	–	27	januari.

Dags	att	planera	nästa	säsong	

Det	 beslutades	 på	 årsmötet	 om	
att	ändra	verksamhetsåret	 från	April	
–	Mars	

Det	 finns	 inbetalningskort	 med	 i	
denna	 tidning,	 betalning	 senast	 31	
Mars

OBS ! vi har numera konto till 
BG Swebank 5506-3937.

OBS
Vill avsluta med att önska alla 
en riktigt God jul och ett Gott 
Nytt år

HOJHäLSNINGAR
KLASSE STIGfINNARE
PRESIDENT@YCCSWEDEN.SE
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K apell  

för garage 
och utomhus   

från 349 kr

MC-K ÄTTING 
495 kr

HÄNGlÅS 395 kr

HOJlÅSeT 395 kr

BaSIC DRY  399 kr

”Bäst i Test”Mc-folket,  nr 2 -2012

RYGGSK YDD 
Safe   

695 kr

TCX CUSTOM 
GTX  1695 kr

paTCH  1499 kr

eRwIN   2295 kr

eNGINeeR  2495 krSHOeI NeOTeC 
plaIN 5695 kr

BeRING alIaS  4995 kr

alIaS paNTS  3495 kr

lUMa 1895 kr

50’S ClaSSIC   
3195 kr

ClaSSIC BIKeR 
JeaNS   

2395 kr
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Karlstad • gävle • göteborg • linKöping • MalMö • stocKholM 

www.handelsboden.coM
info@handelsboden.coM

054-24 06 65

Måndagen den 2 juli

Samlas	 vi	 i	 Husaby	 vid	 Kinnekulle.	
Eftersom	de	flesta	kört	ganska	långt	denna	
dag	blir	det	bara	en	kort	tur	till	Läckö	slott	
och	 Spiken,	 där	 vi	 passar	 på	 att	 äta	 lite	
kvällsmat.

Vi	 bor	 naturskönt	 i	 ett	 stort,	 rött	 hus.	
På	 gården	 finns	 även	 ett	 café	 där	 vi	 äter	
frukost.	

Hundar	och	katter	gör	att	det	 känns	 så	
hemtrevligt	och	mysigt.	Husen	har	en	gång	
fungerat	som	ålderdomshem.

Första	kvällen	blir	det	samvaro	med	 lite	
pilsnerdricka,	vin	och	tilltugg.	Det	är	mycket	
som	 ska	 avhandlas	 -	 vad	 har	 hänt	 sedan	
förra	årets	Viragoträff?

Tisdagen den 3 juli

Efter	 frukost	 startar	 första	 turen	 i	
Skaraborg.	Efter	en	vacker	tur	via	Billingen,	
Lerdala,	 Mariestad	 och	 MC-kompaniet	 i	
Väring	 hamnade	 vi	 i	 ett	 köpcenter	 utanför	
Skövde	 där	 inköp	 gjordes	 på	 bl.a.	 Biltema.	
Lunchen	åvnjöts	på	Alpina,	där	man	serve-
rar	 ”världen	 största	 pizzor”.	 Kjell	 beställde	
förstås.

En	naturvacker	resa	i	Skaraborgs	fina	land-
skap	till	bl.a.	Silverfallen	och	Utsiktsplatsen	
på	Kinnekulle.	Storslaget	att	se	hela	Vänern	
framför	våra	fötter.	Egentligen	var	vi	vid	två	
utkiksplatser	lika	storslaget	vid	båda.	Nästa	
stopp	blir	 vid	Stenbrottet.	Här	kan	man	se	
40	meter	av	Kinnekulles	mäktiga	kalkstens-
lager.	Kalkstenen	är	tydligt	skiktad	och	har	
olika	färger	på	olika	nivåer,	grå,	gröngrå	och	
rödbrun.	 Den	 undre	 rödstenen	 har	 brutits	
för	 cementtillverkning	 och	 kalkbränning.	
I	 samband	 med	 att	 cementtillverkningen	
avslutades	 anlade	 man	 en	 damm	 för	 att	
försörja	 Munkängarna	med	 vatten.	 I	 dam-
men	finns	ädelfisk	inplanterad.	Helt	naturligt	
följer	nu	ett	stopp	vid	Munkängarna	där	det	
växer	och	luktar	ramslök.	På	vägen	tillbaka	
handlar	 vi	 kött	 och	potatissallad	 för	 att	 ha	
till	kvällen,	det	blir	ett	stopp	på	Hjulets	kaffe	
för	en	god	kopp	kaffe.

Innan	 grillning	 får	 vi	 en	 föreläsning	 av	
smeden	 Therese	 Engdal.	 Hon	 är	 Sveriges	
enda	kvinnliga	mästarsmed.	Intressant	före-
läsning	och	förevisning	av	smidandets	konst.	

Therese	smidde	en	kapsylöppnare	med	
ett	ormhuvud.	Therese	har	ormen	som	sitt	

attribut.

Onsdagen den 4 juli

Upp	 på	 hojen	 igen	 och	 via	 Vinninga,	
Skara,	 Stenum	 och	 Axvall	 åker	 vi	 till	 för-
sta	 stoppet	 idag	 som	 är	 Varnhem,	 där	
filmen	 Arn	 delvis	 utspelade	 sig.	 Här	 finns	
Klosterstaden.	 I	 Klosterstaden	 ingår	 klos-
terkyrkan,	 klostermuseet,	 kyrkoruinen	 och	
örtagården.

Den	 legendariska	 Hornborgarsjön	 med	
sin	 trandans	 är	 nästa	 stopp.	 På	 ett	 litet	
café	vankas	det	glass	och	kaffe.	Färden	går	
vidare	via	vacker	natur	med	sjöar	och	sko-
gar	 via	 Broddetorp,	 Ugglum,	 Vilske-Kleva,	
Floby,	Hällestad,	Skölvene,	Säm,	Annelund,	
Vesene,	 Grude	 och	 Ljungshov.	 Vid	 lunch-
dags	 stannar	 vi	 i	 Ljung	 där	 Kjell	 är	 upp-
vuxen,	vad	äter	vi?	Vad	tror	ni	–	jo	pizza!

Efter	 lunch	 åker	 vi	 vidare	 via	 Grude,	
S	 Björke,	 Fåglavik,	 Bitterna,	 Vedum	 och	
till	 stoppet	 i	 Vara.	 Där	 vi	 tittar	 på	 sta-
tionshuset	 som	 numera	 är	 en	 installation.	
Slutligen	via	N	Härene,	Vinninga,	Hangelösa,	
Lundsbrunn,	Götene	till	vårt	”hem”	i	Husaby.

Som	 avslutning	 i	 Skaraborg	 äter	 vi	 en	
mexikansk	 buffé	 på	 en	 restaurang	 vid	
Utsiktsplaten	på	Kinnekulle.	Mums	vad	gott.

Torsdagen den 5 juli

Dags	att	ta	farväl	av	både	människor	och	
djur	på	Echsets	Bed	and	Breakfast.

Via	Lidköping	och	en	fika	(färska	wiener-
bröd)	 på	 Kjell	 och	 Anettes	 altan	 ställer	 vi	
kosan	mot	Kärna	i	Bohuslän.

Intressant	stopp	på	vägen	är	F7	Såtenäs	
där	Viggen,	JAS	och	Lansen	finns	uppställ-
da.	Vi	hade	tur,	det	var	uppvisning	på	gång.	
Häftigt.	 Vi	 fick	 även	 se	 en	Herkules	 landa.	
Över	 landningsbanan	 gick	 vår	 färd	 vidare	
via	kurviga	och	skakiga	men	mycket	trevliga	
vägar	mot	Bohuslän.	Vid	Lilla	Edet	stannade	
vi	när	det	var	dags	för	lunch.

Vi	anländer	till	Kungälv	via	småvägar	och	
åker	 genom	 denna	 gamla	 fina	 stad	 vidare	
mot	 Kärna,	 där	 det	 tankas.	 I	 Kärna	 bor	
Lennart	 och	Ulla.	 Ulla	 som	 vi	 ska	 få	 träffa	
för	 första	gången.	Vi	åker	ut	mot	havet	 till	
Sundhammar	 där	 vi	 ska	 bo	 på	 en	 gammal	
barnkoloni.	Vi	byter	ålderdomshemmet	mot	
barnkolonin.	 Medan	 vi	 väntar	 på	 Lennart	
och	 Ulla	 så	 tar	 vi	 barnkolonin	 i	 besittning.	

En	promenad	ut	mot	klipporna	ger	vi	oss	på.

Först	ut	efter	 inkvartering	blir	en	tur	 till	
Marstrand.	Primärtur	för	Ulla.	På	Marstrand	
blir	 det	 glass	 och	 sigthseeing	 bland	 gamla	
hus	och	nya	turister.	När	vi	kommer	tillbaks	
från	båtturen	står	Kapten	i	hamnen	och	vak-
tar	våra	motorcyklar.	Kapten	 följer	med	 till	
Sundhammar.	Första	kvällen	i	Sundhammar	
vankas	 det	 färska	 räkor,	 aioli	 och	 bröd,	
mums.

fredagen den 6 juli

Efter	 en	 god	 frukost	 startar	 vi	 vår	 färd	
utefter	västkusten.

Via	bl.a.	Tjörnbron	och	båt	mot	Lysekil.	I	
Lysekil	stannar	vi	som	hastigast.	Lunchstopp	
i	Smögen.	Här	äter	vi	räkmacka	och	en	del	
äter	 en	 stor,	 stor	 landgång	med	kräftstjär-
tar,	 räkor,	 lax	 och	 skagenröra.	 Nu	 bär	 det	
vidare	och	slutligen	hamnar	vi	i	Grebbestad	
där	 vi	 hittar	 ett	 litet	 mysigt	 café.	 På	 väg	
hem	 från	 Grebbestad	 började	 det	 regna,	
enda	regnet	på	hela	veckan,	men	oj	vad	det	
regnade	och	vad	blöta	vi	blev.

Den	 andra	 kvällen,	 efter	 vår	 våta	 färd	
hem.	Blir	det	varma	mackor	och	det	smakar	
ljuvligt.

Sedan	 blir	 det	 samvaro	 inomhus,	 varmt	
och	skönt	och	vi	har	stor	plats	att	breda	ut	
oss	på.

Lördagen den 7 juli

Sista	dagen.	Idag	åker	vi	 runt	på	Tjörn.	
Vi	äter	lunch	på	en	pråm	i	Skärhamn.	Vidare	
via	 vackra	 vägar	 på	 Tjörn,	 det	 finns	 så	
mycket	vackra	småvägar	i	Sverige.	Vi	stan-
nar	på	ett	litet	ställe	och	fikar.	På	hemvägen	
till	 Sundhammar	 hinner	 vi	 med	 en	 fika	 till	
hos	Ulla	och	Lennart	på	deras	nya	altan.

Sista	kvällen	med	gänget.	Det	ska	ordnas	
med	grillat	och	via	City	Gross	åker	vi	tillbaks	
till	barnkolonin	på	Sundhammar.	

Söndagen den 8 juli

Hemresedag,	 vemodigt	 att	 skiljas	 igen.	
”Att	skiljas	är	att	dö	lite	grand”.

Nästa år åker vi till Gotland!!
Hälsar
Kjell & Anette, Lennart & Ulla, Dallas 
& Madde, Egon & Britta och Rraisa

Viragoträff i Skaraborg 
och Bohuslän
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att	 ragga	 ett	 gäng	 pensionärer	 som	 fick	
en	rundtur	i	Svalöf	samt	besök	på	Farmen	
där	det	bjöds	på	kaffe.	Alla	kördes	hem	till	
Bingolotto	och	sen	var	det	fest	på	kvällen	
då	besök	från	Danmark	hade	anlänt.

Även	i	norr	blev	det	pilsner	och	mat,	jag	
menar	hoj	träff.	Denna	gång	i	Vittjärv	norr	
om	Boden	där	man	lyckades	med	att	bada	
i	 kall	 bastu	 samt	 under	 hojturen	 besöka	
Rödbergsfortet,	köra	rullgrusväg	samt	titta	
in	på	Western	Farm	i	Boden.

Småläningarna	var	inte	sämre	utan	sta-
rade	 sin	 träff	 i	 regn	 som	 gick	 över	 i	 sol	
medan	 dom	 körde	 igenom	 alla	 småorter	
med	namn	som	slutar	på	hult	&	vik	för	att	
sluta	vid	Getnö	Gård	där	det	 tältades	och	
grillades	över	öppen	eld.

Region	 East	 hade	 blivit	 med	 klubb-
stuga	då	man	fick	bilda	en	mc-sektion	hos	
Norrlandsklubben	 som	har	ett	mysigt	 tim-
merhus	i	Tyresö.	

Det	 bildades	 en	 stugkomite	 som	 job-
bade	med	renovering	mm

Men	hade	även	arrangerat	Delsboträffen	
tillsammans	med	region	Norr	samt	haft	en	
sommarträff	 på	Åland	 i	 bra	men	myggrikt	
väder.

YCC i 
backspegeln 
10 år

Det	vinnande	bidraget	i	tävlingen	YCC	Tidningen	På	Resan	skickades	in	av	
Kirre	Borgström	från	region	Skåne/Blekinge.

Bilden	 är	 tagen	 utanför	 Guinness	 bryggeriet	 i	 Dublin	 på	 Irland.	 Första	
priset	består	av	en	värdecheck	på	200	kronor	som	kan	lösas	ut	i	varor	från	
YCC	webbutik.

Har	du	också	en	bild	på	dig	och	YCC	tidningen.	Skicka	då	in	den	till:

bosse.engstrom@yccsweden.se

Så	har	du	möjlighet	att	vinna	varor	från	YCC	webbutik	till	ett	värde	av	200	
kronor.	Tävlingen	är	öppen	fram	till	nästa	hövdingamöte	i	vår.

BOSSE

YCC-Tidningen 
i Dublin

Det finns fortfarande 
några jackor kvar.

2002	kom	det	ut	3	YCC	tidningar	och	här	
kommer	en	sammanfattning	av	nr	2	och	3.

Detta	var	även	ett	jubileums	år	då	klub-
ben	 fyllde	 5	 år	 och	 det	 var	 stor	 fest	 på	
Degernäs	 camping	 i	 Degerfors	 Värmland	
med	 ca	 200	 bikers	 i	 strålande	 väder,	 det	
kommer	 jag	 ihåg	 då	 det	 var	 min	 första	
YCC	träff.

Lördagens	kortege	gick	till	Yamaha	cen-
ter	 i	 Karlstad	 där	 Sven	 Erik	 Magnusson	
väntade	med	sin	wilde	och	gitarren	på	ryg-
gen	som	han	slog	an	och	drog	några	låtar.

Ett	 medlemmslotteri	 med	 målet	 att	
sända	 en	 YCC:are	 till	 Australien	 med	 hoj	
sålde	tyvärr	 inte	tillräckligt	så	det	blev	ett	
första	pris	på	45	000	kr	i	stället,	lycklig	vin-
nare	på	bild	finns	med.

Region	West	hade	träff	i	Strömstad	med	
hojtur	 till	Norge	och	 region	East	 körde	 till	
Hälsingland	 och	 Dellenbaden	 med	 hojtur	
till	Järvsö.

Det	 var	 ett	 reportage	 från	 23:e	
Bikerdagarna	 i	 Trollhättan,	 då	 dom	 fort-
farande	 byggde	 bilar.	 Kläd	 &	 loppistält	
mm	rea	på	 -01	hojar.	Besiktning	på	plats,	
rockmusik	samt	värdsberömda	dödsryttare	
från	Tyskland.

	 Vart	 tog	 denna	 typ	 av	 arragemang	
vägen?

Farmen	hade	 även	 dom	 loppis	 och	 till-
sammans	 med	 bilkubben	 Cranke	 Cruisers	
ordnades	American	Day.	Man	började	med	

Jul	 numret	 var	 lite	 tunt	men	det	 fanns	
en	 artikel	 om	 Knalleträffen	 i	 Borås	 som	
tyvärr	 bestod	 av	 mycket	 nedrebörd	 men	
goa	bikers	hade	trevligt	ändå.

Även	 en	 upplevelse	 resa	 	 Smygehuk	 –	
Treriksröset	-	Nordkap-	Lofoten	som	tog	16	
dagar	i	varierande	väder.

Man	 hade	 även	 påbörjat	 planering	 för	
Internationell	 träff	 på	 farmen	 året	 därpå,	
men	det	får	jag	skriva	om	längre	fram.

HOJHäLSNINGAR
KLASSE STIGfINNARE

YCC	5	år.

Vinnare	av	45.000:-. People’s	Choice.

Sven-Erik	Magnusson	kom	till	Wilde	och	
sjöng.

Glada	skåningar.

Från	 säkra	 källor	 kan	 nu	 rapporteras	
att	Gunsan	har	fått	ett	återfall	 i	sitt	pop-
corn	missbruk.	Missbruket	är	nu	så	gravt,	
att	 hon	 har	 med	 sig	 personliga	 popcorn	
bärare,	 redo	 att	 räcka	 fram	ett	 nytt	 tråg	
med	varma,	salta	och	smöriga	popcorn	så	
fort	 det	 förra	 är	 tömt.	 När	 inga	 popcorn	
finns	att	få,	trörstäter	hon	dessutom	pota-
tischips	i	svaga	stunder.	

Skvaller
Hjälp	 Gunsan	 genom	 att	 gömma	 alla	

popcorn	 och	 andra	 snacks	 när	 hon	 kom-
mer	på	besök	hos	er.

PAPARAzzI
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Vid Internationella träffen i 
Holland 2010 beslutades att Sverige 
skulle stå som värdland 2012 och 
vid årsmötet i Degernäs beslutades 
att jag är Internationell kontaktman 
för YCC Sweden och även ansvarig 
för denna träff, det bildades även en 
arbetsgrupp med 7 personer.

Man	önskade	från	Europa	en	annan	plats	
än	Farmen	då	det	varit	två	Internationella	
träffar	 där	 och	 man	 vill	 se	 lite	 mer	 av	
Sverige	dock	 inte	 längre	än	en	dags	 kör-
ning	från	Öresunds	bron.

Nu	började	sökandet	efter	en	bra	plats,	
jag	 hade	 besökt	 6	 Internationella	 träffar	
och	 hade	 samlat	 på	 mig	 både	 bra	 som	
mindre	bra	erfarenheter.	

Vi	 hoppades	 på	 600	 besökare	 så	 det	
måste	finnas	ytor.

Det	 fanns	 önskemål	 om	 tillgång	 till	
stugor	då	många	tröttnat	på	att	släpa	på	
tält	samt	viktigt	med	toaletter	&	duschar.

Jag	 sände	 ut	 en	 efterlysning	 och	 fick	
in	 en	 del	 förslag,	 några	 föll	 direkt	 pga.	
avstånd,	storlek	eller	campingens	resurser	
mm.

Trettondagshelgen	 2011	 hyrde	 jag	 en	
husbil	och	lyckades	få	med	min	Eva	även	
Bosse	&	 Leena	 på	 en	 roadtripp	 till	 södra	
Sverige.

Vi	 började	 med	 Helsingborg	 och	 en	
färjetur	till	Helingör	på	kvällen.

Dagen	 efter	 hade	 vi	 bokat	 möte	

med	 Buchman	 som	 fått	 ett	 förslag	 från	
Ljungbyheds	 konferens	 anläggning	 där	
HDCS	haft	en	stor	träff	året	innan.

Anläggningen	 var	 fin	 med	 boende	 i	
logement	och	hade	egen	restaurang	dock	
måste	vi	hyra	stort	tält	för	musik	mm.	En	
kostnad	som	var	för	hög.

Nästa	 anhalt	 var	 Lundegårds	Camping	
på	 Öland	 där	 jag	 själv	 var	 en	 midsom-
mar	 1974	 och	 där	man	 haft	 Svinträffen	 i	
många	år.

Lundegård	har	 140	 st.	 4-bädds	 stugor	
och	 stora	 camping	 ytor	 men	 framför	 allt	
en	 stor	 festlada	 för	 över	 1	 000	 sittande	
om	det	behövs	samt	saloon	och	ett	disco.

Vi	 fick	 ett	 mycket	 trevligt	 bemötande	
och	skulle	få	tillgång	till	alla	ytor	då	cam-
pingen	inte	öppnar	förrän	till	midsommar.

På	 vägen	 hem	 bodde	 vi	 en	 natt	 på	
Lysingsbadet	 i	 Västervik,	 där	 behövdes	
hyr	tält.

Väl	 hemma	 gjorde	 vi	 en	 kalkyl	 vilket	
ställe	 som	 var	 bäst	 för	 träffen	 och	 valet	
blev	Lundegård	på	Öland.	Styrelsen	antog	
vårt	förslag	och	vi	bokade	stället.

Jag	 presenterade	 vår	 träffplats	 på	
Internationella	träffen	i	Danmark	2011	och	
fick	 ett	 mycket	 positivt	 godkännande	 då	
det	 var	många	 som	 ville	 boka	 stuga	 och	
blev	 nyfikna	 på	 Öland.	 Möjligheten	 att	
köra	över	två	av	Europas	längsta	broar	på	
en	och	samma	dag	lockade	många.

Nu	 började	 planeringen	 på	 allvar.	
Underhållning	och	mat	är	viktigt	för	bikers.	

På	årsmötet	på	Gotland	hade	vi	ett	otroligt	
drag	med	hjälp	 av	Annen	&	Hot	Stuff	 så	
jag	 jagade	 rätt	 på	 henne	 och	 vi	 bokade	
en	show.	Hon	hade	även	kontakt	med	ett	
band	samt	 ljud	&	 ljus	så	allt	var	klart	 för	
party.

Tyvärr	 så	 minskade	 arbetsgruppen	
drastiskt	till	endast	3	personer	som	nu	fick	
jobba	hårt	för	att	fixa	allt.	Det	blev	många	
resor	till	Öland	för	att	få	med	allt.

Leena	 gjorde	 ett	 jättejobb	 med	 all	
stugbokning	och	anmälningar.

Vi	 fick	hjälp	av	Christel	&	Staffan	som	
tog	tag	i	all	frukost	&	mat,	vi	löste	dryckes	
frågan	direkt	med	bolaget	som	levererade	
till	 saloonen	 så	 vi	 slapp	 bära	 allt.	 Hyrde	
stolar	 &	 bord	 i	 Kalmar	 och	 hittade	 ”kaf-
feknappen”	 som	 fixade	 kaffet.	 Vi	 fixade	
så	camping	affären	var	öppen	och	tur	var	
det	 då	 det	 gick	 åt	 mängder	 med	 mjölk.	
Stackars	 Classe	 gick	 och	 fyllde	 på	 kylen	
med	mjölk	medan	Bodil	höll	koll	på	butiken	
och	tröjförsäljningen.

Vi	 fick	mycket	hjälp	med	frukost,	mat-
bespisning	 och	 baren	 samt	 alla	 kring	
arrangemang.

Jag	vill	åter	tacka	alla	som	gav	en	hjäl-
pande	hand	på	denna	mycket	lyckade	träff	
i	 strålande	 väder	 och	med	 617	 besökare	
varav	327	YCC:are	från	Sverige.

Nu	vet	vi	hur	man	gör	så	vi	är	beredda	
om	ca	6	år	igen.

HOJHäLSNINGAR
KLASSE STIGfINNARE
PRESIDENT@YCCSWEDEN.SE

DEN	LÅNGA	RESAN	MOT	ÖLAND

Order	med	hela	handen.

Virago	på	Öland. Presidenten	röker	på.Där	var	vi.

Tvåa	i	Peple	
choic,	slagen	
med	1	poäng.

Det	 var	 en	 tung	 vecka	 vi	 började	 på	
söndagen	med	att	resa	tältet.	Vi	var	cirka	
10-12	 personer	 som	 jobbade	 med	 detta.	
Det	var	mycket	att	hålla	reda	på.	

Sedan	på	måndag	så	var	det	att	hämta	
husvagnen	 och	 ställa	 upp	 den.	 Efter	 det	
var	det	att	bygga	upp	bänkar	och	bord	så	
att	vi	kunde	sitta	vid	och	ställa	maten	på.	
Det	bästa	var	ju	upp	med	Baren.

Vi	hade	tur	med	vädret	hela	veckan.	

Bandet	som	skulle	spela,	det	var	hur	bra	
som	helst,	det	blev	jätte	lyckat	det	också.	
Jag	kan	bara	 säga	vilket	ös	det	 var.	 Inga	
personer	 satt	 ner	 på	 kvällen	 då	 bandet	
spelade.

Vi	 hade	 även	 lite	 utflykter	 som	 var	
mycket	uppskattade.

Fredagskväll	 blev	 lyckad,	 kanske	 lite	
mer	 tillbakadraget.	Man	 kanske	 skall	 titta	
på	det,	kanske	ska	man	inte	ta	ett	så	stort	
band.	 För	 det	 är	 många	 som	 tänker	 åka	
hem	på	lördagen.

Jag	 vill	 tacka	 spindeln	 i	 nätet	 Peter	 o	
Annelie	 och	 vår	 utlänning	 Bärtil	 för	 ett	
mycket	 bra	 jobb,	 vill	 även	 tacka	 alla	 som	
ställde	 upp	 under	 denna	 vecka.	 Det	 var	
lysande.

Tack	 allesammans	 för	 ett	 otroligt	 bra	
jobb.

Men	så	god	mat	vi	fick,	det	vi	kan	tacka	
Ekebackens	personal	för.

Jag	 vill	 också	 tacka	 alla	 medlemmar	
som	kom	till	Halland,	utan	er	hade	vi	 inte	
kunnat	 genomföra	 detta	 årsmöte	 så	 bra	
som	det	blev.

MED VäNLIG HäLSNING
UffE O KICKIE fRåN HALLAND 

ÅRSMÖTET	2012	I	HALLAND
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äppelblom 
20 maj 2012
Den	 traditionella	 äppelblomsrun-

dan	 gick	 av	 stapeln	 som	 planerat	
den	20	maj	2012	och	vi	hade	tur	med	
vädret.	 Sven-Erik	 Karlsson,	 ”Seke”,	
intog	 ledningen	 och	 vi	 mullrade	
iväg.	I	Alvesta	mötte	fler	upp	och	vi	
fortsatte	 mot	 Urshult.	 Första	 stop-
pet	intogs	vid	Serkön	med	medhavd	
fika.	De	som	glömt,	eller	missat	att	
ta	 med,	 blev	 raskt	 erbjudna	 av	
andra.	Det	är	sällan	någon	åker	hem	
hungrig	 från	 våra	 träffar.	 Klockan	
var	 strax	 innan	 11.00	 på	 förmid-
dagen	 och	 det	 började	 bli	 varmt.	
Så	 fortsatte	 resan.	 Detta	 år	 stod	
verkligen	äppelträden	 i	blom	och	vi	
passade	 på	 att	 föreviga	 både	 dem	
och	 oss,	 så	 ingen	 tvekar	 över	 att	
äppelbloms-rundan	 verkligen	 inne-
håller	 äppelblom.	 Vi	 brukar	 stanna	
för	 glass	 på	 Kärrasands	 camping	
men	då	de	tyckte	att	vi	tog	för	stor	
plats	 eller	 hade	 slut	 på	 glass	 eller	
vad	det	nu	var,	gjorde	att	vi	tog	ett	
stopp	en	bit	därifrån	utan	glass.	Det	
spelar	ingen	större	roll	då	sällskapet	
är	trevligt.	

Middagen	 intogs	 i	 Ladan	 och	
jag	 prövade	 abborre-filé,	 vilken	 var	
helt	 superbt.	 Abborren	 brukar	man	
ju	 fiska	 upp	 själv	 (ja,	 eller	 oftast	
maken,	 om	 det	 ska	 vara	 så	 noga)	
i	 vanliga	 fall	men	det	 smakade	 bra	
att	få	den	tillredd	av	kock	också.	Så	
fortsatte	färden	mot	Växjö.	Klockan	
hade	 hunnit	 bli	 mycket	 och	 vi	 var	
osäkra	på	om	caféet	i	Sandsbro	var	
öppet,	 men	 jo,	 minsann,	 det	 gick	
alldeles	 utmärkt	 att	 få	 sig	 en	 kopp	
kaffe,	kaka	och	sol	ute	på	balkong-
en.	Några	behövde	åka	tidigare	hem	
av	olika	skäl.	För	dem	som	fortsatte	
planerad	 resa	 gick	 hemresan	 över	
Moheda.

Som	 vanligt	 en	 minnesvärd	 tur	
i	 fantastiskt	 väder	 och	 vacker	 vår-
skrud!	

fÖR YCC SMåLAND
INGER AxELSSON

– Global Motorcycle Adventures!

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

Sydafrika – Upplev landet med de fantastiska 
vingårdarna, Kruger Parken med Big 5 och inte minst  
härlig körning i annorlunda landskap.

Alltid med svenska guider!

MC-Traveller AB
Upplandsgatan 26, 113 60 Stockholm
Telefon: 08-728 00 20
info@mc-traveller.com    
www.mc-traveller.com

Lennart	 ”Snidarn”	 Pettersson	 vinner	
pris	 för	 ”Snyggaste	 hoj”	 på	 Hjulafton	 i	
Lidköping	16	augusti	2012.

Hjulafton	 är	 ett	 arrangemang	 som	
pågått	 i	 Lidköping	 sedan	 1992	 och	 hela	
tiden	 blivit	 allt	 större.	 Motorintresserade	
samlades	i	Lidköping	från	hela	Sverige	för	
att	fira	Hjulafton.	

Med	 ett	 kort	 (ej	 uppskat-
tat)	 uppehåll	 var	 det	 i	 år	 dags	 igen.	
Grundtanken	var	och	är	att	visa	upp	olika	
fordon	 och	 intressen	 där	 hjulet	 står	 som	
gemensamt	tema.	Inträdet	har	hela	tiden	
varit	gratis,	men	olika	välgörenhetsorgani-
sationer	har	under	åren	samlat	 in	mycket	
pengar	som	gått	till	olika	insamlingsmål.

YCC	 var	 i	 år	 representerade	 med	 8	
hojar	 och	 vackrast	 av	 dem	 var	 ju	 natur-
ligtvis	”Snidarns”	Twinwood,	specialbygget	
som	i	grunden	är	en	Virago	1100.

Snidarns	 hoj	 kan	 beskådas	 på	 mc-
mässan	i	Stockholm,	januari	2013.

http://www.mc-massan.se/

VID TANGENTERNA
KJELL JONSSON

SNYGGASTE	HOJ	PÅ	HJULAFTON



14 yamaha custom club sweden 15yamaha custom club sweden

När	 man	 står	 i	 valet	 och	 kvalet,	 och	
svart	inte	längre	är	något	alternativ.	Då	är	
det	inte	lätt.	De	två	senaste	köpen	av	mc	
så	 hette	 det	 att,	 jag	 tar	 vilken	 färg	 som	
helst	 bara	 den	 är	 svart.	 Det	 tog	 ungefär	
1	månad	och	en	del	provlackeringar	innan	
beslutet	 fattades	 och	 grundfärgen	 var	
bestämd.	

Egentligen	handlade	det	om	hur	många	
lager	vi	skulle	lägga	på	för	att	erhålla	rätt	
nyans.		Sedan	gällde	det	att	hitta	en	färg	
för	 flames’en.	 Vi	 tänkte	 först	 använda	
samma	 färg,	 och	 bara	 lägga	 på	 ett	 par	
lager	 till.	 Detta	 gav	 dock	 inte	 önskad	
effekt.	Vi	provlackade	ett	antal	plåtar	utan	
att	 det	 blev	 rätt	 nyans.	 Sedan	 bytte	 vi	
färg	och	då	hände	det.	Målet	var	att	hålla	
flames’en	så	diskreta	som	möjligt	men	att	
de	skulle	synas	ändå.	

Mr	 Blues	 gjorde	 sedan	 några	 prover	
som	 jag	 tyckte	 var	 skitbra.	 Det	 lades	
också	 ner	 en	 hel	 del	 arbete	 på	 att	 fixa	
väskorna	så	att	dessa	skulle	gå	att	lackera.	

Skinnet	är	ganska	enkelt	att	 riva	av.	Man	
behöver	 en	 vass	 kniv,	 att	 sprätta	 söm-
marna	upptill	och	runt	locket,	och	en	liten	
skruvmejsel	att	sprätta	loss	häftklammren	
på	undersidan.	Sedan	är	skinnet	borta.	

Att	tänka	på	för	andra	som	tänker	lack-
era	 sina	väskor	är	att	det	 strax	nedanför	
gångjärnet	 är	 en	 ganska	 djup	 fåra	 runt	
hela	 väskan	och	 att	 denna	 kräver	 en	hel	
del	 arbete	 med	 spackel.	 Den	 känns	 från	
insidan	 av	 väskan.	 Jag	 har	 sett	 en	 del	
bilder	från	USA	där	man	inte	har	spacklat	
igen	skåran	och	det	blev	väl	bra	det	också,	
men	jag	tyckte	att	det	blev	bättre	när	man	
spacklade	igen	den.	När	man	monterar	till-
baka	lås	och	gångjärn	så	får	man	”shimsa”	
lite	för	att	det	skall	passa.	Jag	lade	brickor	
vid	skruvarna	till	gångjärnen	och	en	2	mm	
tjock	gummiduk	under	låset.	Listerna	från	
tanken	 tog	 jag	 loss	 med	 en	 tunn	 piano-
tråd.	Dessa	har	jag	inte	monterat	åter.	

Jag	 tycker	 det	 är	 synd	 att	 täcka	 över	
lackeringen	 med	 en	 massa	 lister.	 Medan	

OCH	VILKEN	FÄRG?

delarna	var	på	lackering	passade	jag	även	
på	att	byta	ut	bromslangar	och	kopplings-
slang	till	stålomspunnet.	Jag	beställde	från	
USA	med	Yamaha	nummer	och	dom	pas-
sade	bra.	Jag	bytte	också	ut	gasvajrar	till	
stålomspunnet	för	att	det	skulle	se	bra	ut	
runt	 styret.	Alla	vajer	och	slangfästen	på	
styret	byttes	till	kromat.	

Sedan	 allt	 var	 klart	 och	 monterat	 så	
beställde	 jag	 även	 en	 ny	 Mustang	 sadel	
från	 USA.	 Den	 levererades	 på	 5	 dagar	
(Dennis	Kirk).

Lite data
Huvudfärgen	 heter:	 House	 of	 Kolor	

Shimrin	Candy	Tangerine	(Massor	av	lager)

Flames:	 House	 of	 Kolor	 Candy	 Apple	
Red	(Några	lager)

Klarlack:	(Massor	av	lager)

Painter:	Mr	Blues.

KJELLE

Det	färdiga	resultatet.

Anders	spacklar	och	slipar	väs-
korna.

En	av	många	provplåtar. Tanken	har	rätt	färg	och	några	
lager	klarlack.

Tömde	hyllorna	på	chefens	kontor	så	att	allt	
rymdes.

Maskeringen	av	flames.

Lackeringen	av	flames	klar.	Nu	återstår	klarlack	och	slipning	i	några	omgångar.
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Klockan	 ringde	 tidigt.	 Samling	 för	 oss	
i	 NV	 kl	 0700.	 Vi	 blev	 bara	 3	 st.	 Men	 så	 är	
inte	vädret	det	allra	bästa	och	denna	 tidiga	
timme	gör	nog	sitt	 till	att	det	 inte	kom	fler.	
Jag	tar	täten	till	Höör	och	Boijerts	Kaffe.	Där	
har	 redan	 en	 hel	 massa	 kommit	 och	 flera	
kommer.	 Nu	 är	 vi	 representerade	 från	 hela	
Skåne.	Vi	äter	en	god	frukost	och	under	tiden	
så	 kommer	 det	 fler	 in	 körande.	 Buchman	
myser,	detta	är	kul	säger	han	och	så	kommer	
hans	bullriga	skratt.	Nä	säger	någon	nu	reg-
nar	det.	Anä	säger	någon	annan.	Jodå	men	
det	 var	 bara	 lite	 småstänk	 och	 vi	 är	 inom	
hus	så	vad	gör	det.	När	klockan	är	0915	så	
samlar	Buchman	 in	oss	all	 för	att	delge	oss	
lite	 information	 om	dagen	 som	 kommer	 att	
köras	 i	Slott	och	Herresätens	tecken.	Vi	ska	
vara	 kulturella	 och	 bevista	 4	 olika	 slott.	 På	
ett	av	slotten	är	det	en	konstrunda	som	kos-
tar	hundra	kronor	att	delta	i.	Lite	information	
om	körvett	får	vi	också	i	vanlig	ordning.	Mule	
och	 Birre	 är	 trafikstopparna	 som	 kör	 sist.	
Innan	vi	lämnar	torget	så	säger	Mulé ,	Vänta	
lite	och	alla	väntar.	Då	går	Mule	ett	varv	runt	
Buchman	och	så	säger	Mule	”nu	har	jag	gått	
en	konstrunda	och	sparat	hundra	kronor”.

Uppsittning	17	hojar	1	bil	och	24	personer	
det	tog	inte	så	lång	tid.	Vi	kör	iväg	och	folk	
står	och	tittar	på	när	vi	glider	ut	ur	Höör	och	
vidare	mot	nya	äventyr.	Som	vanligt	när	det	

är	Buchman	i	spetsen	så	är	vägarna	inte	så	
breda	som	Thores	bakdäck	men	väl	så	här-
liga.	Det	går	upp	och	ner	hit	och	dit.	Backar	
och	kurvor.	Skog	och	åker.	Vi	kör	genom	N	
Rörum,	 Maglehult,	 Sösdala	 där	 vi	 gör	 vårt	
första	stopp.

Vannarödslott.	 Det	 byggdes	 i	 slutet	 av	
1880	talet	av	friherre	Christian	Barnekow.	Som	
i	dag	ägs	av	Sösdala	Bygdegårdsförening.	De	
köpte	slottet	1952	för	117	000	kr.	Tyvärr	så	
har	 de	 byggt	 till	 en	 restaurang	 som	 vi	 var	
väldigt	 överens	 om	 att	 det	 var	 fult	 gjort.	
Slottsparken	var	fin	med	damm,	en	kärleks-
stig	undrar	om	det	var	den	vi	gick	på,	lekpark	
och	en	kryddträdgård.	

Vi	 fortsatte	 mot	 Häglinge	 genom	
Bosarpssjön	 ljuvligt	 vackert	 är	 det	 här,	
Äsphult,	 Liarum,	 Årrörd,	 Sjettillunga,	 Bröd,	
Träne	 och	 så	 kom	 vi	 fram	 till	 nästa	 slott.	
Ovesholms	slott.

Det	 slottet	 ligger	 väldigt	 vackert	 vid	
sjön	 på	 Nävlingeåsens	 sluttning	 mot	
Kristianstadslätten.	 Det	 ägs	 av	 släkten	
Hamilton.	

Några	 av	 byggnaderna	 är	 väldigt	 gamla	
berättade	vår	ciceron	från	1800	talet.	Nä	sa	
Mule	1912	är	det	byggt.	Lite	imponerad	blev	
jag	 för	 två	 sekunder	 av	 hans	 kunskap.	 Det	
blev	 ett	 riktigt	 asgarv	 i	 vanlig	 ordning	 rått	
men	 hjärtligt.	 Där	 stod	 nämligen	 1912	 på	
huset.	Slottet	är	gammalt	från	1580	talet.

En	 liten	kaffefika	hann	vi	med	här	också	
och	det	smakar	så	gott.	Försvinnande	gott	är	
ett	ganska	vanligt	uttryck.	

Uppsittning	 mot	 Skepparslöv,	 Önnestad,	
N	 Strö,	 Övarp,	 Hanaskog,	 Knislinge	 och	 så	
stopp	på	Vansåsslott.	Här	 har	 de	 konstrun-
dan,	men	vi	är	mest	 intresserade	av	 toalet-
ten	och	glass.	Vi	är	 ju	ett	 tufft	gäng	bikers	
en	del	människor	respekterar	oss	och	en	del	
gör	det	inte.	Här	träffade	vi	på	en	dam	som	
helt	fräckt	trängde	sig	i	kön	till	GLASSEN.	När	
jag	påpekade	var	kön	var	så	sa	hon	att	hon	
hade	varit	inne	i	matsalen	som	låg	längre	in	
och	 tittat	 och	 hon	 hade	 varit	 här	 länge	 så	
hon	 hade	 rätt	 till	 att	 ställa	 sig	 mitt	 i	 kön.		

Men	hon	förstod	att	jag	ville	ha	mina	vänner	
samlade.	 	 Jaja	vi	 fick	oss	ett	gott	skratt	på	
hennes	bekostnad.		

Vi	 fortsätter	 mot	 Gumlösa,	 Fjärlöv,	
Grantinge,	Attarp,	 Ignaberg,	Hässleholm	för	
att	slutligen	stanna	på	det	 fjärde	slottet	 för	
dagen	 Hovdala	 slott.	 Väldigt	 vackert	 ligger	
detta	 slott	nära	Finjasjöns	 strand.	 	Hovdala	
var	med	sitt	 läge	en	viktig	punkt	under	kri-
get	 mellan	 Sverige	 och	 Danmark	 på	 1600	
talet.	På	porten	så	kunde	man	se	hålen	från	
pilspetsarna.	 Hovdala	 slott	 är	 väl	 värt	 ett	
besök.	De	har	en	fin	restaurang	och	café.	En	
vacker	park	promenera	i	eller	
bara	sitta	och	ta	en	fika	i.

Denna	dag	är	en	dag	att	
minnas	både	länge	och	väl.	
Den	började	med	en	massa	
vatten	på	vägen	och	det	såg	
mörkt	 ut.	 Regnkläderna	 var	
nerpackade	och	där	förblev	
de.	 Vi	 fick	 ett	 par	 stänk	
på	oss	men	absolut	inget	
att	 behöva	 söka	 skydd	
för.	 Massor	 med	 sol	 var	
det	 och	 värme.	 Det	 var	
nog	 första	gången	detta	
år	 som	 jag	 fick	 slå	 av	
värmen	från	mina	hand-
tag	och	 ta	av	en	 tröja.	
Vi	tackade	Buchman	
för	 en	 härlig	 kul-
turell	 runda	 med	
massor	 med	
glada	skratt.	Som	
sagt	vi	har	kul	på	
våra	möten.

Vi	 körde	 hem	 var	 för	 sig	
eller	i	smågrupper.	Vi	tre	från	
NV	körde	en	härlig	runda	med	
Ronnie	som	tog	täten	hem.	Det	
blev	 30	 mil	 för	 vår	 del.	 Själva	
frukostrundan	var	ca	16	mil	lång.	
Tack	 alla	 som	 gjorde	 denna	
dag	så	härlig.

ETHEL OCH THORE

2 mil mellan starten och målet på Buchman frukost-runda

Torsdag den 26 april 2012.

Kära	 dagbok	 idag	 så	 är	 det	 Provkörning	
hos	 Yamaha	 Center	 i	 Helsingborg.	 Jag	 ska	
bara	 jobba	 några	 timmar	 innan	 jag	 ska	 dit	
och	 sälja	 Yamaha	 Klubben.	 Frågan	 är	 om	
ska	 jag	 ta	 bilen	 eller	 hojen.	 Kl	 0515	 så	 är	
det	 hyfsat	 väder	men	de	har	 ju	 lovat	 regn.	
Ska	man	nu	prata	för	en	mc	klubb	ska	man	
väl	vara	mc	klädd.	Nä	de	har	lovat	regn	jag	
tar	bilen	och	västen	med	mina	 fina	märken	
på.	 Flaggor,	 tidningar	 och	 annan	 matnyttig	
information	har	 jag	 lämnat	hos	 Jörgen	 som	
han	tar	med	dit.

Äntligen	så	är	det	dags	och	gå	från	jobb.	
Kör	 raka	 vägen	 till	 Yamaha	 och	 där	 är	min	
kompis	Jörgen.	Vi	kollar	runt	lite	och	försöker	
att	bestämma	oss	för	var	vi	ska	vara.	Det	är	
tänkt	att	vi	ska	vara	ute.	Men	det	regnar	och	
det	slutar	ju	inte	för	att	vi	vill	det.

Men	 kolla	 där	 kommer	 Bengt	 och	 Lasse	
från	 SV.	 Hej	 pågar	 kul	 att	 ni	 kom.	 Jörgen	
pratar	 med	 Ralf	 och	 de	 bestämmer	 att	 vi	
kan	 stå	 innanför	 dörren	 till	 höger.	 Bra	 vi	
plockar	 fram	 flagga,	 tidningar,	 visitkort	 och	
lite	 annat	 smått	 och	 gott.	 Nu	 kommer	 vår	
nye	 regionchef	 Andreas.	 Bra	 då	 kan	 folket	
komma	 också.	 De	 kommer	 och	 provkör,	
äntligen	så	har	det	blivit	uppehåll	men	tyvärr	
inte	torra	vägbanor	men	vad	gör	det.	De	är	
ju	 inte	vi	 som	ska	 tvätta	och	polera.	Några	
”gamla”	YCC:are	 kom	och	hälsade	på,	 alltid	
kul	och	ses.

Det	var	en	jämn	ström	av	människor	som	
kommer	och	går.	Det	var	ganska	många	som	
fick	 tidningen	och	som	vi	 försökte	ragga	till	
medlemmar.	 Men	 vi	 gick	 ut	 lite	 lugnt.	 Kom	
och	kör	med	oss	på	söndag	och	se	vad	vi	är	
för	typer.	Passar	vi	in	så	bli	medlem.	

Om	 nu	 det	 blir	 fint	 på	 söndag	 så	 kom-
mer	kanske	6	nya	och	kör	med	oss.	Vi	håller	
tummarna.

När	 klockan	 är	 2000	 så	 plockar	 vi	 ihop	
trötta	och	nöjda	med	vårt	arbete.	

Lördag den 28 april 2012

Kära	 dagbok	 i	 dag	 är	 det	 dags	 och	
köra	Rally	 Citadell	 i	 Landskrona.	 Vädret	 ser	
bra	 ut.	 Mulet	 men	 inget	 regn	 vi	 ska	 nog	

klara	 av	 detta.	 Jag	 kokar	
kaffe	 och	 brer	 vars	 en	
macka	för	man	vet	ju	ald-
rig	 vart	man	 hamnar	 och	
när	 man	 får	 mat	 nästa	
gång.	 Jag	 och	 Thore	 kör	
in	 till	 Yamaha	 Center	 för	
att	 träffa	 de	 andra.	 Där	
står	en	vit	Yamaha	kul	att	
D-A	 ska	 med	 i	 dag.	 Men	
var	är	Jörgen.	Nu	hör	 jag	
något,	 titta	 där	 kommer	
Inge.	 Så	 kul	 att	 du	 ska	
med.	Nä	jag	ska	inte	med	

säger	 Inge	 jag	 har	 varit	 i	 Landskrona	 och	
besiktigat	så	 jag	skulle	bara	kolla	vilka	som	
ska	köra	i	dag.	Nu	kommer	Jörgen	och	från	
andra	 hållet	 Ronnie.	 Nu	 ringer	min	 telefon.	
Bengt	ifrån	Arlöv,	kör	ni	inte	frågar	han?	Jodå	
säger	jag	vi	är	snart	på	väg	till	Landskrona.	
Jag	 kommer	 dit	 säger	 Bengt.	 Kul	 då	 ses	 vi	
snart.	 Klockan	 är	 1000	 nu	 är	 det	 uppstig-
ning.	5	Hojar	och	5	YCC:are.	Inget	regn	än.	
Ronnie	tar	täten	och	hittar	fina	små	vägar	till	
Landskrona.	

När	 vi	 kommer	 fram	 till	 Motorsport	 MC	
så	kom	Kent	fram	och	hälsade	oss	välkomna	
och	berättade	att	Rallyt	är	inställt.	VA	varför	
det?	 Det	 regnar	 vid	 Alé	 Stenar	 och	 regnet	
har	 kommit	 till	 Lund	 nu	 och	 är	 på	 väg	 hit.	
Det	ska	 i	princip	regna	hela	dagen.	Jaha	så	
tråkigt,	 jag	 som	 ville	 svara	 på	 frågor	 och	
vinna	pris.	Ja	men	det	kan	vi	fixa	säger	Kent.	
Ups	 vad	 har	 jag	 nu	 dragit	 igång.	 Att	 jag	
aldrig	kan	vara	tyst!	Kent	läser	frågorna	och	
vi	glada	mc	åkare	svarar	 för	glatta	 livet.	En	
del	högt	och	en	del	tyst,	men	kul	har	vi	det	
kommer	 många	 glada	 skratt.	 Speciellt	 när	
det	 rätta	 svaret	 inte	 stämmer	överens	med	
Ronnies	 rad.	 Någon	 fick	 15	 rätt	 och	 någon	
fick	 21	 rätt.	 Grattis	 till	 alla	 som	deltog	 vin-
nare	allihop.

NÄ	det	blev	inget	rally	denna	dag.	Vi	blev	
hembjudna	till	Gubbhögens	MC	på	kaffe	och	
kaka.	Det	 tackar	vi	 för	mycket	 trevligt.	Men	
titta	det	regnar	inte	mer	nu	kör	vi	en	runda.	
Hojarna	är	 ju	 redan	blöta	och	de	blir	 smut-
siga	 på	 väg	 hem	 så	 vi	 kan	 ju	 lika	 bra	 köra	

en	 sväng.	Bengt	 väljer	 att	 köra	hem	 till	 sin	
Siw	och	vi	andra	7	kör	en	lagom	runda	på	14	
mil.	Mot	Basebäck,	Lomma,	Fjelie,	Vallkärra,	
Önnarp,	Kävlinge,	SöderVidinge,	Marieholm,	
Knutstorp	 och	 Torrlösa.	 Nu	 är	 det	 dags	 för	
ett	 stopp	 någon	 är	 nödig.	 Klockan	 är	 1500	
och	då	är	det	ju	kaffe.	Vilken	tur	att	vi	precis	
då	var	på	Farmen.	Det	blev	goda	mackor	och	
gott	kaffe	som	Ann	och	Anita	serverade	med	
ett	 glatt	 leende.	 En	 timmes	 paus	 sedan	 så	
ryckte	det	 i	min	gashand.	En	small	slingring	
väg	mot	hemmet	blev	det	genom	Svalöv	och	
Sireköpinge.	 	 Det	 blev	 sammanlagt	 16	 mil,	
det	 vår	 inte	många	 droppar	 regn	 som	 kom	
på	oss.	Hojarna	blev	skitiga	ändå	så	det	var	
raka	 vägen	 till	 tvätten	 när	 vi	 kom	 hem.	 Så	
kära	dagbok	nu	står	min	hoj	 i	garaget	med	
täcket	på,	ren	och	grann	är	den.	Redo	för	en	
söndags	tur	med	YCC.

Söndag 29 april 2012

Kära	 dagbok.	 Solen	 skiner	 från	 en	 blå	
himmel	 ända	 tills	 jag	 kommer	 ner	 på	 bot-
tenvåningen	 då	 har	 solen	 gått	 i	moln.	Men	
+	10	grader	det	måste	vi	vara	glada	för.	Lite	
förberedelser	inför	körningen.	Koka	kaffe	och	
bre	 en	macka.	 Då	 var	 det	 dags	 och	 ge	 sig	
iväg	temperaturen	har	stigit	till	+16.	Hoppas	
vi	bli	många	i	dag	och	att	det	kommer	några	
nya.	Vi	blev	8	hojar	och	lika	många	personer.	
Tyvärr	så	kom	det	inte	några	nya	och	det	var	
ju	 lite	 synd,	 vi	 håller	 tummarna	 för	 att	 de	
kommer	nästa	gång.	I	dag	så	var	det	Jörgen	
som	 fick	 den	 stora	 äran	 att	 bestämma	 vår	
väg.	Ett	 fint	 arbeta	har	han	 lagt	ner	på	att	
hitta	 dessa	 fina	 vägar	 som	 inte	 var	mycket	
större	 än	 asfalterade	 kostigar.	 På	 en	 del	
ställe	 var	 asfalten	 under	 gruset.	 Bönderna	
har	verkligen	jobbat	hårt	på	åkern	för	att	få	
upp	all	denna	jord	på	vägarna.	Det	blev	lite	
grusvägs	körning	också	men	den	var	så	hårt	
pressad	 så	 det	 märktes	 ingen	 skillnad	 mot	
den	andra	vägen.	

Det	 blev	 en	 riktig	 nostalgi	 tripp	 för	 min	
del.	 Första	 stoppet	 blev	 i	 min	 barndomsby	
där	det	är	viktigt	att	köra	ett	varv	runt	trädet	
på	torget,	vi	körde	genom	Vessmantorp	där	
min	lekkamrat	Anita	bodde	på	en	bondgård.	
Forestad	 där	 några	 skolkamrater	 bodde.	
Vidare	mot	Tjörnarp	där	vi	 tog	en	god	 fika.	
När	vi	 stannade	hojarna	så	 sken	solen.	När	
vi	 hällde	 upp	 kaffet	 så	 kom	molnet.	 Vi	 kör	
vidare	mot	Perstorp	som	är	vårt	nästa	stopp	
ännu	 flera	 små	 vägar	 och	 små	 byhålor.	
Vägasked	där	vi	var	och	dansade	i	många	år.	
Härligt	är	det	och	åka	på	dessa	vägar.

Sammanlagt	blev	det	en	härlig	tur	på	20	
mil	 och	 det	 syntes	 i	 ansiktet	 att	 solen	 har	
varit	 framme	 i	 dag	 när	 jag	 tog	 av	 solglas-
ögonen.	

Hejdå	kära	dagbok	nu	ska	jag	tvätta	och	
polera.

ETHEL

DAGBOK fRåN SKåNE/BLEKINGE
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Det	 är	 omöjligt	 att	 kortfattat	
beskriva	 SMC:s	 totala	 verksamhet.	
Det	SMC,	som	remissinstans,	lobbyis-
ter	och	kunskapsorganisation	gör	 för	
motorcykelkollektivet	 kan	 dock	 inte	
överskattas!

Yamaha	 Custom	 Club	 är	 anslu-
ten	 till	 Riksorganisationen	 Sveriges	
MotorCyklister,	 SMC,	 och	 stöder	 där-
med	SMC:s	verksamhet.	Som	medlem	
i	din	klubb	är	du	inte	individuell	med-
lem	i	SMC.	Det	krävs	att	du	själv	går	
med	i	SMC,	men	talar	du	om	att	du	är	
medlem	i	YCC	får	du	50	kr	i	rabatt	på	
SMC-avgiften.

SMC	är	en	ideell	organisation,	som	
har	21	distriktsorganisationer,	och	ett	
kansli	 med	 14	 heltidsanställda.	 Cirka	
400	MC-klubbar	är	 anslutna	 till	 SMC.	
Cirka	65000	svenska	motorcyklister	är	
medlemmar.	Organisationen	är	demo-
kratiskt	 styrd.	 Alla	 medlemmar	 har	
en	röst.

SMC	 har	 till	 uppgift	 att	 verka	 för	
motorcyklismens	 sunda	 utveckling	 i	
samhället	och	 trafikmiljön.	Kort	sagt,	
verkar	 SMC	 för	 ett	 bekymmersfritt	
motorcykelåkande	 i	 ett	 trafiksäkert	
samhälle.

SMC	är	på	plats	där	besluten	tas.
SMC:s	 jobbar	 idag	 nära	 myndig-

heterna	 och	 ingår	 exempelvis	 i	 flera	
interna	 styr-	 och	 referensgrupper	 på	
Trafikverket.	 Den	 svenska	 MC-	 och	
mopedstrategin	 var	 ett	 gemensamt	
initiativ	 som	 togs	 under	 OECD:s	 för-
sta	 globala	 MC	 konferens	 för	 några	
år	sedan.

Varje	 år	 ägnar	 SMC	 mer	 än	 100	
arbetsdagar	 åt	 diverse	 möten	 angå-
ende	 förbättring	 av	 infrastruktur,	
lagstiftning,	 regler,	 politiska	 beslut	
om	MC,	försäkringsfrågor	och	mycket	
annat.	 Nästan	 20	 remissvar	 skickas	
årligen.	 Alla	 handlar	 om	 att	 göra	
det	 bästa	 möjliga	 för	 motorcyklister.	
SMC	 har	 årligen	 ett	 flertal	 möten	
med	Trafikverkets	generaldirektör	och	
ansvarig	minister.
SMC	 är	 även	 aktiva	 i	 EU.	 Bland	

annat	som	största	medlemmen	av	22	
i	den	europeiska	organisationen	FEMA	

som	har	 sitt	 säte	 i	 Bryssel.	 SMC	har	
även	representanter	i	FIM:s	två	kom-
missioner	som	jobbar	med	MC-frågor	
i	globalt	perspektiv.

SMC	jobbar	för	alla	motorcyklisters	
bästa

Bland	 alla	 viktiga	 frågor	 för	 när-
varande	 är	 bristen	 på	 MC	 vänliga	
vägräcken.	 Mitträcken	 säkrar	 även	
motorcyklister	 från	 mötesolyckor,	
men	 utformningen	 kan	 förbättras.	
Med	 en	 ökad	 mängd	 motorcyklar	 i	
trafiken	och	allt	 fler	sidoräcken,	vore	
det	klokt	att	förse	räcken	med	under-
glidningsskydd,	 inte	minst	 de	 räcken	
som	sitter	i	ytterkurvor.	SMC:s	arbete	
har	resulterat	i	att	man	på	tre	platser	i	
landet	testar	olika	typer	av	underglid-
ningsskydd	på	befintliga	räcken.
Körkortsfrågan	 är	 en	 stor	 utma-

ning.	 2013	 inträder	 nya	 körkortskrav	
med	 högre	 åldersgränser	 och	 fler	
prov.	 Även	 kraven	 på	 provfordon	
är	 en	 het	 fråga.	 Redan	 innan	 de	
nya	 körkortskraven	 trätt	 i	 kraft	 har	
EU-kommissionen	 presenterat	 nya	
krav	 på	 provfordon.	 Dessa	 innebär	
att	man	måste	köra	en	MC	som	väger	
minst	180	kilo	och	har	minst	50	kW	på	
uppkörning	 för	 A-körkort.	 Ett	 exem-
pel;	 en	 2005-års	 Yamaha	 Dragstar	
1100	med	sina	46	kW	är	alltså	inte	en	
tung	 MC	 i	 uppkörningssammanhang	
enligt	kommissionen!

SMC	 tror	 att	 det	 går	 att	 göra	
en	 mer	 kostnadseffektiv	 utbildnings-
struktur	 som	 gör	 det	möjligt	 för	 fler	
ungdomar	 att	 köra	 motorcykel	 och	
frågan	om	provfordon	måste	dras	ett	
varv	 till.	 EU-kommissionens	 krav	 är	
orimliga!

SMC	är	inte	rädda	för	att	ta	i	med	
hårdhandskarna.	När	 en	motorcyklist	
halkade	omkull	på	E4,	en	sommardag,	
begärde	 SMC	 att	 få	 se	 en	 friktions-
mätning.	 Den	 visade	 att	 friktionen	
på	 vägsträckan	 motsvarade	 halkba-
na.	 I	 detta	 fall	 har	 SMC	 polisanmält	
Trafikverket	 och/eller	 underentrepre-
nör	för	vållande	till	annans	död.
Grus	 på	 väg	 är	 en	 annan	 viktig	

fråga	 vi	 arbetar	 med.	 SMC	 har	 nu	

fått	 till	 stånd	 en	 ändring	 så	 att	 alla	
entreprenörer	 måste	 sopa	 bort	 grus	
inom	24	timmar	efter	vägarbete.	Tills	
gruset	är	borta	måste	varningsskyltar	
sitta	uppe.	Det	dröjer	dock	uppåt	fem	
år	 innan	 denna	 regel	 slagit	 igenom	 i	
kontrakt	 eftersom	 många	 upphand-
lingar	omfattar	långvariga	kontrakt.
Mycket	 annat	 att	 vinna	 på	 med-

lemskap

Rabatter	på	exempelvis	hotell,	fär-
jor,	däck	och	försäkringar.
Gratis	juridisk	rådgivning	av	någon	

av	samarbetsjuristerna.

Rätt	 att	 söka	 medel	 ur	 SMC:s	
Rättsfond,	Skadefond	och	Ezzos	min-
nesfond.

SMC	Travel	 arrangerar	 resor	 i	 när	
och	 fjärran	 samt	 arbetar	med	 turist-
information,	 konsument-	 och	 försäk-
ringsinformation.

MC	Folket	som	är	SMC:s	medlems-
tidning	 och	 upplagemässigt	 Nordens	
största	 MC-tidning,	 utkommer	 åtta	
gånger	årligen.

Medlemmar	 får	 även	 SMC	 Boken,	
med	 nästan	 300	 sidor	 information	
som	gör	MC-livet	lättare,	säkrare	och	
roligare.

Under	 vintern	 lanserar	 SMC	 även	
en	 mobil-APP	 där	 du	 hittar	 träffar,	
rabattställen,	fina	vägar	och	en	massa	
andra	 saker	 som	gör	det	 roligare	 för	
motorcyklister.

Över	 10	000	motorcyklister	 deltar	
årligen	 i	några	av	de	200	förarkurser	
som	SMC	arrangerar.	Alla	kan	delta	på	
kurserna.	De	ökar	både	körglädje	och	
trafiksäkerhet.	 SMC	 bedriver	 forsk-
ning	i	trafiksäkerhetshöjande	effekter	
av	kurserna,	bland	annat	tillsammans	
med	Karolinska	Institutet.

Du	 kan	 läsa	mycket	mera	 om	 allt	
detta	på	www.svmc.se

-	Jag	och	65.000	hojåkare	hoppas	
att	du	väljer	att	stötta	verksamheten	
genom	att	vara	medlem.
MED VäNLIG HäLSNING TOMAS 
BERGSTRÖM, ORDfÖRANDE SMC

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

Region SKåNE/BLEKINGE
Regionchef:	Andreas	Hedblom,	040-633	36	76,	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
Tel:	040-21	35	33
Mobil:	0762-15	30	27
E-post:	bass@glocalnet.net

Ulf	Marknäs
Mobil:	0702-64	23	06
E-post:	ulf.marnas@yccsweden.se

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

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

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

Regionchefen har ordet
Jag	 vill	 börja	 med	 att	 tacka	 vår	 förre	

regionchef,	 Robban,	 för	 förtroendet	 han	
hade	för	mig	som	sin	kontaktman.	Det	var	
lärorika	år!	Nu	vill	 jag	också	tacka	er	alla	
som	gav	mig	ert	stöd,	när	det	var	dags	att	
välja	en	ny	regionchef	för	Skåne/Blekinge.	
Det	 är	 en	 ny	 utmaning	 för	 mig	 som	 har	
varit	spännande	att	ta	tag	i.	

Jag	har	varit	med	 i	klubben	 i	8	år	nu.	
Köpte	min	första	Dragstar	hösten	-03.	Då	
var	det	något	av	en	MC	boom	och	alla	ville	
köra	hoj.		YCC	var	det	klara	valet	och	jag	
har	 inte	ångrat	mig!	Genom	åren	har	det	
blivit	många	körningar,	träffar	och	årsmö-
ten…och	ett	hundratal	cafébesök.	Kommer	
fortfarande	 ihåg	 min	 första	 Selmarunda,	
ledd	av	Iceman.	Vilken	känsla	det	var	med	
över	 40st	 hojar	 på	 tur	 genom	ett	 under-
bart	 Skåne.	 Åren	 har	 gått,	 men	 det	 är	
fortfarande	lika	kul.	

•	 Denna	säsong	var	det	dags	för	mig	att	
	 ta	på	mig	rollen	som	regionchef.	Vad	
	 har	då	jag	för	syn	på	regionen	och	hur	
	 vi	ska	utvecklas?	

•	 Framför	allt	måste	vi	synas.	Vi	har	
	 satsat	på	att	vara	närvarande	hos	alla	
	 Yamahahandlare	under	vårens	aktivi-
	 teter.

•	 Vi	ska	ha	kul	tillsammans	och	sudda	
	 ut	gränser	inom	regionen	t.ex.	gemen-
	 samma	träffar	och	körningar	som	
	 Nisses	Danmarkstur,	frukostkörningen,	
	 Kiviksturen	mm	

Det	är	 inte	mängden	medlemmar	som	
är	det	viktiga.	Det	är	hur	vi	gör	det	bästa	
av	vårt	intresse	och	vår	gemenskap.

Säsongen	 2012	 har	 varit	 riktigt	 kul.	
Deltagandet	på	träffarna	har	ökat	ordent-
ligt.	 Internationella	 träffen,	 årsmötet	 och	
hemliga	 resan	 hade	 alla	 över	 35st	 från	
regionen	 närvarande.	 Vi	 har	 haft	 många	
bra	långturer	med	gott	deltagande.

Vi	har	ett	antal	kontaktmän	som	jobbar	för	
er	medlemmar	och	de	gör	ett	riktigt	bra	jobb!	
De	ordnar	med	körningar	och	 träffar	och	
är	er	närmsta	kontakt	mot	organisationen	
och	är	en	stor	tillgång.	Men	kom	ihåg	att	
det	 är	 medlemmarna	 som	 gör	 klubben	
tillsammans.	Engagera	er,	så	får	vi	en	bra	
och	levande	region!	Vi	behöver	fler	aktiva	
i	Blekinge.	Kom	på	medlemsmöten	och	för	
fram	era	idéer	och	åsikter.	Hör	av	er!

Håll	 koll	 på	 regionsidorna	 på	 webben	
för	senaste	info	och	aktiviteter!

ANDREAS HEDBLOM 
REGIONCHEf SKåNE/BLEKINGE
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Region SMåLAND
Regionchef:	Vakant
E-post:	

Kontaktpersoner Småland

Regionschef
Vakant

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	19	22
E-post:	andersstaag@hotmail.com

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

Till minne av Kent Axelsson

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 ordet

Lärarinnan ställer frågor till 
barnen. 
- Vad är det som har fyra ben, 
är brunt och lever i skogen?
- älgen, svarar Elsa.
- Rätt tänkt, säger lärarinnan, 
men det kunde också vara ett 
rådjur.
- Vad är grönt och hoppar i 
gräset?
- Gräshoppa, svarar Ulla. 
- Rätt tänkt, men det kunde 
vara en groda också.
Då ställer Gösta en fråga till 
lärarinnan.
- Vad är det som är stort och 
hårt när fröken stoppar det i 
munnen men
litet och mjukt när den tas ut?
Lärarinnan ger Gösta en örfil, 
men han fortsätter. 
- Rätt tänkt, men det kunde 
vara tuggummi också!

Hej	nu	var	det	dax	att	skriva	i	våran	tid-
ning	igen	och	det	är	alltid	lika	svårt.

Vintern	och	tidiga	våren	fortsatte	med	
Pizza	kvällarna	och	lite	annat	skoj.

YCC	Halland	har	varit	närvarande	på	så	
gott	som	alla	rallyn	 i	närområdet	och	det	
gick	sådär	när	vi	tävlade	men	vi	hade	skoj	
och	 vad	 gör	 man	 inte	 för	 den	 där	 goda	
korven	i	slutet.

Detta	året	har	mycke	kraft	gått	till	vårat	
årsmöte,	 där	 det	 var	 många	 saker	 som	
skulle	 fixas	 och	 donas	med,	 alla	 YCC:are	
som	 ställde	 upp	 hela	 denna	 veckan	 har	
skött	 detta	 kanon,	 men	 vi	 har	 också	 en	
väldigt	 bra	 sammanhållning	 och	 kul	 till-
sammans,	 det	 är	 en	 förutsättning	 för	 att	
det	 skall	 fungera.	 Så	 tack	 alla	 som	 var	
inblandade	 i	 årsmötet	 utan	 er	 hade	 det	
inte	gått	alls	och	 inte	blivit	så	 lyckat	som	
det	var.

När	det	gäller	körningarna	i	sommar	har	
vi	aldrig	tidigare	varit	så	många	som	i	år,	
det	bådar	gott	inför	den	kommande	våren	
och	det	är	en	hel	del	medlemmar	på	gång	
in	 som	 jag	 haft	 kontakt	 med	 och	 även	
några	som	vi	träffat	när	vi	varit	ute	på	våra	
körningar.	Vi	hoppas	att	dom	kommer	att	
närvara	vid	alla	våra	trevliga	tillställningar	
som	vi	har	framför	oss.

Träffar	som	Halläningarna	varit	på	som	
jag	 vet	 är	 Internationella	 på	Öland,	 High	
Chaparall,	Västervik,	Lillemans	och	årsmö-
tet	i	Halland.

Vi	har	haft	en	mycket	trevlig	kräftskiva,	
vi	 var	 ca	 20	 st	 närvarande.	 Tack	 till	 fest	
kommiten.

Vi	var	på	hemlig	resa	tillsammans	med	
Skåne	 och	 Småland	 i	 Ronneby	 det	 blev	
en	 stor	 överraskning	 när	 vi	 kom	 fram	 till	

vandrahemmet	där	resten	av	YCC:are	fans	
och	vi	blev	tillslut	ca	70	st.	Resan	dit	(tack	
Buchman	för	upplägget).	Var	nog	en	upp-
levelse	för	oss	alla	bla	fika	i	Diö	Ishockey	
hall	 med	 mackor	 och	 kaffe.	 Ingen	 hade	
varit	där	innan	HA	HA	(inte	jag	heller)	och	
korvmojen	 i	 Tingsryd.	 Därefter	 bar	 det	
av	 mot	 Älmhult,	 vilket	 var	 helt	 fel,	 men	
vad	 gör	men	 inte	 för	 att	 luras,	 jag	 hade	
skit	skoj.	Men	sedan	hade	vi	ca	20	mil	till	
Ronneby,	 hela	 turen	 blev	 32	mil.	 Vid	 ett	
stopp	som	drog	ut	på	tiden	fick	alla	gå	ut	
i	 skogen	och	plocka	en	ätbar	svamp,	alla	
gick	men	 inga	svampar	gick	att	äta,	kom	
vi	fram	till	(ialla	fall	 inte	mer	än	en	gång)	
men	det	är	nog	inte	ofta	dom	boende	sett	
28	st	skinnklädda	svampplockare	i	skogen.

Efter	 årsmötet	 har	 luften	 gått	 ur	 oss	
lite.	Så	det	har	varit	rätt	lugnt	på	händelse	
fronten,	men	nu	är	det	höst	så	vi	tar	nya	
tag	 med	 våra	 Pizzakvällar.	 Allternativt	
julbord.	Ev.	grillning	i	Annelies	och	Peters	
trädgård,	 som	 vi	 gjorde	 förra	 året.	 Men	
det	blir	en	kväll	när	det	är	riktigt	kallt,	så	
vi	kan	mysa	framför	brasan	och	alla	häng-
ande	lyktor	mot	en	stjärnklar	himmel.

Så	närmast	nu	ligger	det	julbordet	och	
i	 påsk	 åker	 de	 som	 anmält	 sitt	 intresse,	
en	 tripp	 till	 Berlin	 och	 Louis,	 det	 ska	 bli	
fantastiskt	 roligt	 och	 som	 alltid	 när	 vi	
umgås	 tillsammans,	 många	 härliga	 kort	
och	skratt.

Till	slut	vill	jag	åter	igen	rikta	ett	STORT	
tack	 till	 alla	 som	deltog	på	Årsmötet	 och	
gjorde	 det	 till	 ett	 helt	 oförglömligt	 möte	
för	många	YCC:are,	som	sagt	utan	er	hjälp	
och	angegemang	hade	det	aldrig	gått	att	
genomföra.

REGIONCHEf
PETER OVIK

Vår	 regionchef	 Kent	 Axelsson	 har	
lämnat	 oss	 hastigt	 efter	 en	 kort	 tids	
sjukdom	och	han	är	oändligt	saknad.

Kent	 tillträdde	 som	 regionchef	 i	
Småland	hösten	2011	och	 tog	uppdra-
get	på	största	allvar.

Han	 hade	 mycket	 idéer	 och	 efter	
en	 kort	 tid	 bildades	 en	 ”styrelse”	 i	
regionen	för	att	underlätta	och	fördela	
arbetet	på	fler	än	bara	Kent.	Detta	var	
något	 han	 poängterade	 vid	 ett	 flertal	
tillfällen,	att	engagera	fler	i	klubben.

Tyvärr	hann	vi	bara	med	ett	möte	 i	
denna	grupp.

Kents	 engagemang	 smittade	 av	 sig	
på	många.

År	 2012	 började	 med	 att	 han	 bjöd	
in	oss	alla	 i	 regionen	till	en	avrostning	
strax	utanför	Värnamo.	Det	var	häftigt	
att	 vara	med	om	detta	och	 inte	minst	
se	hur	roligt	Kent	tyckte	att	det	var.	

Han	var	också	en	riktig	”fena”	på	att	
hantera	 sin	 ”Wilde”,	 förmodligen	 den	
bästa	av	oss	alla.

När	 säsongen	 närmade	 sig	 började	
han	 intensivt	planera	 för	de	olika	akti-
viteterna	 såsom	 Internationella	 träffen	
på	 Öland,	 MC	 dagarna	 i	 Västervik,	
Årsmötet	 på	 Tylösand,	 Hemliga	 resan	
samt	Hövdingamötet	i	Umeå.			

Tyvärr	kunde	Kent	bara	vara	med	på	
Öland	och	i	Västervik.

Vi	 är	 många	 som	 saknar	 Kent	 och	
kommer	 alltid	 att	 ha	 ett	 ljust	 och	 fint	
minne	 av	 honom.	 Tankarna	 går	 natur-
ligtvis	till	hans	familj.

Plötsligt	 känns	 MC	 åkningen	 inte	
lika	kul.

Vila	i	frid	Kent,	vi	saknar	dig,	du	fat-
tas	oss!	

REGION SMåLAND

Internationella	 träffen	
2013	är	torsdag	6	juni	-	sön-
dag	 9	 juni	 i	 Finland	 på	 Yteri	
Top	 Camping	 som	 ligger	 i	
PORI,	 16	 mil	 fråm	 Åbo	 alt.	
25	 mil	 från	 Helsingfors.	 Det	
finns	 tillgång	 till	 stugor	 som	
kommer	bokas	centralt	av	en	
person	per	land.

Internationella i finland 2013
I	 skrivande	 stund	 är	 var-

ken	 träff	 eller	 stug	 priser	
klara.	 Information	 om	 hur	
man	 bokar	 kommer	 via	 mail	
samt	 på	 hemsidan	 så	 fort	 vi	
fått	mer	info	från	Finland.

OBS	 Ni	 bokar	 Er	 båt	 resa	
själva	var	för	sig.	
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Kontaktpersoner West

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

Visst	gick	denna	höj	säsong	alldeles	för	
fort	men	vi	har	haft	en	händelserik	säsong	
i	Region	West.

24	 Mars	 medlemsmöte	 Region	 West,	
Årsmöte	och	Vår	fest	YCC	West	Långnäs.

31	Mars	Yamaha	dagar,	Körning	till	Bike	
i	Trollhättan.

28	april.	Vårträffen	i	Karlborn,	Hemliga	
resan	med	29	deltagare.

Körning	 till	 Handelsboden	 Swip	 Meet	
under	maj	månad.	

Region	West	deltog	i	Internatonal	träf-
fen	i	Öland	med	62	medlemmar.

Vi	 var	 också	 närvarande	 under	 invig-
ning	Bike	i	Göteborg.

16	juni	körning	till	Stora-Holm.

6	juli	körning	till	Hanksvillefarm	Summer	
Bike	 med	 29	 deltagare,	 vi	 fick	 pris	 till	
största	klubb	i	träffen.

3	Körningar	till	HojRock	i	Västervik	tors-
dag	fredag	och	lördag	27	till	29	juni.

Körning	 till	 Lynge	med	35	deltagare	vi	
fick	 pris	 till	 bästa	 Virago	 (Kjell	 Jonsson)	
bästa	 1900	 (Ulf	 Dahlman)	 och	 bäst	 icke	
Yamaha	(Gabbi).

18	augusti	kräftskiva	YCC	West	Långens	
med	40	deltagare.

25	augusti	körning	till	Yamaha	center.

Säsongen	 slutade	 med	 årsmöte	 i	
Halmstad.

Jag	 vill	 framföra	 ett	 tack	 till	 alla	 som	
arbetar	 för	 klubben	 inte	 minst	 till	 dom	
som	 drar	 det	 tyngsta	 lasten	 i	 Långenäs	
och	 Region	 West.	 Ledningen,	 husmor,	

Pris	för	finaste	inte	
Yamaha	hoj.	Gabriella	
Widler.

Tuffaste	killarna	i	
West	på	samma	bild.

Pris	för	finaste	
Starcykel.	Ulf	
Dahlman.

Pris	för	finaste	
Virago.	Kjell	Jonsson.

Hanksvillefarm Summer Bike Meet, pris till största klubb på träffen.

 

Välkomna till Riksträff/Årsmöte med 

YAMAHA CUSTOM CLUB 

Mora 29/8–31/8 2013 

Vi kommer att hålla till på Åmåsäng 3 km från Mora 
centrum. Vi har bokat upp 100 sängplatser i 4 bädds 
stugor, så först till kvarn gäller. 

Just nu ser det ut som om alla bäddar i stugorna är 
uppbokade. Men vi jobbar på att försöka hitta 
alternativt boende för dom som ej vill eller kan bo i 
tält! 
Det går att sätta upp sig på kö ifall det blir 
avbokningar. 

Fin badstrand vid Siljans uppfriskande vatten (200 m från 
receptionen), fotbollsplan, minigolf, bouleplan, 
kanotuthyrning finns. 

campingplats + 2,4,6,10 bädds stugor finns. 

Priser: 75:-/pers/natt för tältande. 150:-/pers/natt i stuga, 
Sänglinne finns att hyra, sovsäckar ej tillåtna i 
stugor. Toalett (utom 2 bädds) och en del har 
dusch. Stort service hus (nybyggt) med fräscha 

toaletter och duschar finns alldeles intill vårt boende.  

 

 

Mer Info i vårnumret! 

Boka boendet hos Åmåsängsgården 

0250–133 42 

info@moralife.com 

www.moralife.com 

När ni bokar så ange YCC som kod. 

 

 

 

 

 Reception/Matsal 

Stugor 

Mora centrum 

Camping 

Bijan	och	Blondie.

På en finare resturang 
betraktade en herre notan, 
flämtade till, men tog sig 
samman och sa: 
- Det var dyrt med 600 
kronor för en sådan måltid, 
men jag hoppas ni ger rabatt 
till en kollega.
- är ni också servitör?
- Nej, jag är tjuv.

körledarna,	 kontaktmannen	 och	 övriga	
funktionärer.	För	utan	allas	gemensamma	
arbete	 och	 umgänge	 skulle	 region	 West	
inte	förmå	att	genomföra	en	så	lyckad	och	
trevlig	MC	säsong.	

Vi	 håller	 på	 att	 bilda	 en	 ny	 grupp	 av	
Road	Captains	 inför	 nästa	 säsong	 för	 att	
komma	igång	med	våra	söndags	och	tors-
dags	körningar.	Är	du	intresserad	att	jobba	
som	Road	Captain	i	Region	West	kontakta	
med	mig	eller	någon	annan	i	Regionen.	

Jag	vill	passa	på	att	välkomna	två	nya	
kontaktpersoner	Görgen	Wennergren	kon-
taktperson	 i	 Uddevalla	 och	 Mats	 Linden	
kontaktperson	Kungsbacka/Göteborg.

Vi	 har	 tagit	 fram	 en	 del	 aktiviteter	 till	
vinter/vår	 2012/13.	 Detta	 är	 preliminärt	
och	mer	info	kommer	på	vår	hemsida.	Nu	
när	 vintern	är	här	 ses	vi	 inte	på	vägarna	
men	kanske	ses	vi	på	någon	av	Pub	kväl-
larna	i	Göteborg	eller	någon	annan	aktivi-
tet	i	Region	West.	YCC	West	och	YCC	West	
Långenäs	 har	 parallellt	 aktiviteter	 under	
hela	året.

Kolla	alltid	Region	West	sidan	för	aktu-
ellt	aktivitet.

Adress	 till	 klubbhuset	 till	 YCC	 West	
Långenäs	är	Risbohult	115,	43063	Hindås	
(Hindås	mc)

Undrar	du	över	något	så	tveka	inte	utan	
mejla	eller	ring.

Vi	är	till	för	dig.

KEEP RIDING
HOJHäLSNINGAR BIJAN
REGION CHEf WEST
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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

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

Regionchefen har ordetKontaktpersoner 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	ronnybejefalk@comhem.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:	blomberg.clas@gmail.com

Kontakt Norrköping
Michael	Ohlin
E-post:	susma62@hotmail.com

Regionchefen har ordet

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

Region EAST

Den	gångna	sommaren	kommer	antag-
ligen	ligga	i	botten	hos	oss	Mc	åkare	vad	
gäller	att	varit	en	av	de	värsta	med	tanke	
på	regn	och	kyla.	Inget	som	gör	oss	glada.	
Men	glädjande	är	att	vi	trots	den	sommar	
vi	haft	lyckats	arrangera	många	körningar	
med	många	deltagare.

Jag	 är	 glad	 att	 så	 många	 från	 East	
kom	 till	 Internationella	 träffen	 på	 Öland	
och	 fick	 uppleva	 en	 internationell	 träff	
på	 hemmaplan.	 Det	 var	 många	 av	 er	
som	 för	 första	 gångs	 besökare	 en	 inter-
nationell	 träff	 och	 jag	 hoppas	 det	 gav	
mersmak.	Kanske	kan	vi	bli	 fler	från	East	
som	 framöver	 åker	 på	 de	 internationella	
träffarna.	 Jag	 vill	 också	 tack	 alla	 Eastare	
som	 impulsivt	 hoppade	 in	 och	 hjälpte	 till	
under	träffen,	jag	är	stolt	över	ert	arbete.		
Jag	 och	 Leena	 blev	 inbjudna	 av	
Engelsmännen	 till	 en	 VSOC	 träff	 utanför	
London.	Vi	flög	dit	och	anlände	till	träffen	
i	 taxi!	 Vid	 incheckningen	 tittade	 de	 först	
lite	 konstigt	 på	 oss	 då	 vi	 kom	 gående	
från	taxin,	men	då	vi	berättade	att	vi	var	
inbjudna	 av	 Mr	 K	 och	 Kevin	 (engelska	
presidenten),	då	sken	de	upp	och	tog	fram	
friplåtar	till	oss.	Många	som	var	på	träffen	
hade	 även	 varit	 med	 på	 internationella	
träffen	 på	 Öland	 och	 alla	 kom	 fram	 och	
dunkade	 oss	 i	 ryggen	 och	 sa	 att	 det	 var	
den	 bästa	 internationella	 träff	 de	 varit	
på.	 Så	 till	 alla	 YCC:are	 som	var	med	och	
gjorde	 internationella	 träffen	 så	 bra	 som	
den	blev,	Sträck	på	er	ni	är	bäst!

Under	 året	 har	 vi	 tillsatt	 två	 nya	
Områdesansvariga	 och	 det	 är	 Ronny	
Bejefalk	för	Västmanland	och	Per	Linerzén	
för	Östergötland.	Även	två	nya	kontaktom-

bud	har	 tillsatts	och	det	är	Michael	Ohlin	
för	 Norrköping	 och	 Clas	 Blomberg	 för	
Västerås.	 I	 Västmanland	 startade	 de	
nya	 ansvariga	 upp	 i	 våras	 och	 har	 hun-
nit	 med	 en	 del	 aktiviteter	 i	 regionen.	 I	
Östergötland	 tillträdde	 de	 nya	 ansvariga	
i	 slutet	 av	 sommaren	och	har	därför	 inte	
hunnit	 arrangera	 så	 många	 aktiviteter,	
men	det	blir	säkert	full	fart	nästa	år.	

Många	medlemmar	har	frågat	mig	var-
för	 jag	 sålde	 Raidern.	 Anledningen	 är	
att	 jag	ville	prova	på	något	helt	nytt	och	
inte	 känna	mig	 begränsad	 till	 asfalterade	
vägar.	 Efter	 att	 provkört	 några	 demo-
hojar	 under	 den	 internationella	 träffen	
på	 Öland	 bestämde	 jag	mig	 för	 att	 byta	
hoj	 och	 köpte	 en	 ny	 Super	 Tenere	 1200.	
Den	ger	mig	 större	 frihet	 att	 kunna	 köra	
vart	jag	vill	på	ett	smidigare	sätt,	och	det	
fick	jag	verkligen	känna	på	då	jag,	Klasse	
Stigfinnare,	 Raider	 Matte	 och	 Christer	 i	
höstas	 körde	 med	 den	 typen	 av	 hojar	 i	
Spanska	 Andalusien.	 En	 upplevelse	 som	
inte	 går	 att	 beskriva	 i	 ord.	 Jag	 åkte	 ner	
med	höga	förväntningar	och	de	uppfylldes	
och	mer	 där	 till.	 Krokiga	bergsvägar	 vart	
man	än	åkte	och	vi	körde	inte	in	i	en	enda	
rak	 kurva.	 Hädanefter	 kommer	 vägarna	 i	
alperna	upplevas	som	raksträckor.

Planeringen	för	Mc	Mässan	i	Stockholm	
är	i	full	gång	och	jag	hoppas	att	få	träffa	
många	av	er	i	YCC	montern	i	januari.	Alla	
nya	 och	 gamla	 medlemmar	 är	 hjärtligt	
välkomna	till	montern	på	en	fika.

VID TANGENTERNA
BOSSE ENGSTRÖM

Hej alla glada YCC:are

Ja,	vad	har	vi	gjort	under	säsongen?

Vi	var	ett	gäng	som	var	på	hemlig	resa	
till	vackra	Trosa	i	maj.

Samtidigt	 var	 ett	 gäng	 uppe	 i	 vackra	
Karlborn.

Vi	 var	 med	 och	 arrangerade	 Poker	 i	
maj.	Det	är	en	 tur	 runt	Örebro	Län.	Med	
fem	 stationer	 där	 man	 får	 dra	 spelkort.	
Det	var	avslutning	med	dragning	och	för-
täring	vid	ATM	i	Lillån.

Överskottet	går	till	Barn	cancer	fonden.

Många	YCC:are	fick	priser.

Jag	tror	vi	var	22	regionare	som	var	på	
Öland	på	internationella.

Mkt	trevlig	träff.

Vi	var	största	klubb	från	olika	regioner	
på	Fjällhojen	också	en	kanon	träff.

Medlemsmöte	 hade	 vi	 i	 oktober,	 21	
deltagare.	 Mkt	 kreativa	 idéer	 och	 god	
smörgåstårta.

Reino	 och	 jag	 var	 uppe	 i	 Umeå	 på	
Hövdinga/Styrelsemöte.

Ett	mkt	bra	möte.

Mötena	 hölls	 på	 mkt	 häftiga	 Umeva	
precis	vid	Ume	älven,	otroligt	vackert.

Onsdagskörningar	 har	 vi	 kunnat	 haft	
nästan	alla	onsdagar.

Och	 våra	 Pub-	 kvällarna	 har	 börjat	
1:a	 lördagen	efter	 lön	varje	månad	utom	
december.

Jag	 önskar	 alla	 en	 riktigt	 God	 Jul	 och	
Ett	Gott	Nytt	År

KRAMAR 
SUSSIE ”POCAHONTAS”
REGIONCHEf VäRMLAND/ÖERBRO

Hojar	på	väg.Slappar	i	Halmstad.
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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

Kontaktpersoner

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

åsele
Dick	Edström
Centralgatan	29	A
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 ordet

- Ni måste genast sluta 
med att förtära så mycket 
alkohol, herr Qvist.

- Hur vet doktorn att jag 

dricker mycket alkohol?

- Ert blodprov dunstade 
bort.

Kontaktpersoner 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:	0706-19	97	98
E-post:	kenneth.lindberg@live.se	

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

Börje	Blixt
Tele:	0226-125	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.
Nu	 har	 första	 snön	 kommit	 och	 årets	

hojsäsong	är	nu	över	för	min	del.

Det	 vart	 några	 mil	 i	 år	 också	 då	 jag	
besökte	Internationella	på	öland	och	års-
mötet	i	Tylösand	men	för	övrigt	så	har	det	
inte	 varit	 nån	 höjdarsäsong	 för	 oss	 som	
glider	 omkring	 på	 två	 hjul	med	 tanke	 på	
den	regniga	sommaren.	Men	på	det	stora	
hela	får	man	väl	vara	nöjd.	Jag	hade	velat	
åkt	 på	 fler	 träffar	 men	 man	 har	 ju	 ett	
arbete	 att	 sköta	 också,	 så	 man	 får	 vara	
glad	 för	 de	 träffar	man	 haft	 chansen	 att	
åka	på.	Både	internationella	och	årsmötet	
var	2	kanonbra	träffar!

I	 år	 har	 vi	 haft	 den	 årliga	 mcdagen	 i	
Sandviken	och	 träffen	 i	Karlborn	uppstod	
igen!

Vidare	så	var	vi	ett	stort	antal	YCC:are	
som	 besökte	Deltaträffen	 där	 vi	 återigen	
vann	pris	för	största	klubb	på	träffen.

Tyvärr	så	verkar	det	ha	varit	 lite	dåligt	
med	körningar	i	år	här	nere	i	södra	delen	

av	regionen	men	det	hoppas	jag	att	vi	kan	
råda	bot	på	till	nästa	år!

Som	ni	alla	vet	så	är	det	vi	i	vår	region	
som	 anordnar	 årsmötet	 nästa	 år	 i	 Mora	
och	där	har	vi	ett	stort	 jobb	framför	oss.	
Vi	har	haft	ett	möte	här	i	Gävle	i	slutet	av	
september	 där	 vi	 gick	 igenom	 ett	 antal	
punkter	som	måste	göras	till	årsmötet.	Jag	
är	glad	och	stolt	att	vi	har	ett	antal	eldsjä-
lar	som	gör	ett	kanonjobb	 för	att	vi	 skall	
få	till	ett	bra	och	trevligt	årsmöte	nästa	år.	

Men	vi	har	fortfarande	en	hel	del	som	
måste	 fixas	 till	 årsmötet	 i	 Mora.	 Så	 jag	
är	 tacksam	 för	 all	 hjälp	 vi	 kan	 få	 från	 er	
medlemmar.	Hör	av	er	om	ni	vill	vara	med	
och	hjälpa	till!

Ha	en	skön	vinter	och	sköt	om	era	hojar	
nu	med	allt	vad	det	nu	innebär	för	snart	är	
det	vår	igen!!

Passar	 på	 att	 önska	 er	 alla	 en	 riktigt	
God	Hjul	och	Gott	Nytt	År!

BAKOM TANGENTBORDET
ERIK KERNEHED

Alltså	 rackarns	 vad	 tiden	 går!	 Det	 är	
faktiskt	 den	1	november	 redan!!	 Snö	har	
faktiskt	 kommit	 lite	 men	 lyckligtvis	 tinat	
bort.	Men	det	dröjer	väl	 inte	så	 länge	 till	
den	 ligger	metertjock!	Det	hör	 ju	vintern	
till	förstås.

När	 jag	 ser	 tillbaka	 på	 denna	 säsong	
kan	 jag	 bara	 minnas	 bra	 väder??	 Eller??	
Nåja,	 Det	 har	 väl	 varit	 lite	 si	 och	 så	 för	
våra	medlemmar	här	i	norr.	Jag	och	Micke	
då	haft	en	riktig	tur	med	bara	några	tim-
mars	regn	under	hela	sommaren!

Vi	 börjar	 ju	 YCC	 året	 här	 i	 norr	 med	
skoterträffen	 redan	 första	 helgen	 i	mars!	
Så	 även	 detta	 år,	 och	 i	 år	 hade	 vi	 verk-
ligen	 tur	 med	 vädret!	 En	 av	 de	 bästa	
skoterträffarna	 vädermässigt	 under	 den	
tid	 jag	 varit	 med	 i	 alla	 fall!	 Vi	 var	 även	
detta	år	på	Kronlund	och	fick	besök	av	vår	
nyblivne	 Yamahacenterhandlare	 i	 Umeå,	
Sören	 Fransson	 på	 Franssons	 Automek	
som	 kom	 och	 visade	 upp	 ett	 par	 skotrar	
av	 det	 värre	 slaget.	 Alla	 fick	 vi	 prova	 en	
turbomatad	 Yamaha	NYTRO	med	 180	 hk	
(ordinarie	130hk)	Fy	satiken	vad	den	gick!

Sen	 kom	 vår	 träffen	 i	 Karlborn.	 Och	
vad	härligt	det	var	att	komma	 tillbaka	 till	
Carina	 och	 Thomas	 som	 denna	 säsong	
förstärkts	 med	 deras	 fina	 dotter	 som	
ansvarade	 för	 caféet.	 Jag	 tror	 faktiskt	 vi	
hade	besöksrekord	i	år!	

Därefter	kom	Internationella	på	Öland.	
Jag	 och	 Micke	 hade	 ingen	 möjlighet	 att	
närvara	 och	 det	 kanske	 svider	 lite	 när	
vi	 så	 här	 i	 efterhand	 förstår	 vad	 trevligt	
det	 var	 där.	Men	 tyvärr	måste	man	 välja	
ibland.	 Rondellen,	 Kjelle	 ”LongWayHome”	
Johansson	 från	Kalix,	Åke	Fängström	och	
Ann-Charlotte	Thurmon	var	våra	represen-
tanter	från	Norr.

Rondellen	och	Kjelle	ställde	naturligtvis	
upp	 med	 sina	 fina	 utställningshojar	 för	
Peoples	Choice	och	Kjelle	fick	en	hedran-
de	 andra	 placering	 med	 sin	 nylackade	
orangea	1900.	Rondellen	fick	efter	4-5	års	

mycket	 fina	utmärkelser	 se	 sig	 slagen	av	
polaren	från	norra	norr.	Men	detta	bevisar	
bara	att	vi	i	norr	har	de	tjusigaste	hojarna!

I	 juni	 var	 det	 ganska	 lugnt	 hos	 oss,	
men	det	tog	vi	igen	under	juli	och	augus-
ti.	 Midsommar	 följdes	 tätt	 av	 Blaiken,	
Flakasand,	Norgeresan	och	Delta	som	alla	
kom	 som	 trädda	 på	 ett	 snöre.	 På	 Delta	
vann	 vi	 även	 detta	 år	 utmärkelsen	 som	
största	 klubb	 närvarande.	 Det	 var	 också	
en	av	det	mest	 frigjorda	Delta	träffar	 jag	
vart	med	 om,	 och	 stor	 del	 av	 underhåll-
ningen	stod	en	YCC:are	för.

	Vi	hann	knappt	packa	om	Hojarna	innan	
det	 var	 dags	 för	 Årsmötet	 i	 Halland	 och	
Tylösand.	Jag	Micke	och	våra	vovvar	körde	
nära	270	mil	den	veckan.	Representerade	
i	 Halland	 var	 Skatan,	 Micke,	 Rondellen	
och	Kjelle.	Kjelle	vann	Peoples	Choice	på	
årsmötet.

Samma	helg	 som	Årsmötet	arrangera-
des	en	insamling	och	VIP-kortege	i	Umeå	
tillägnad	 Umeås	 utstötta	 och	 utsatta.	
Våra	 kontaktpersoner	 Niclas	 och	 Marina	
Schaeder	hörsammade	uppropet	och	trots	
ösregnet	 denna	dag	 lyckades	 de	 trumma	
ihop	5	hojar	som	åkte	som	första	förening	
ut.	Bra	jobbat!

Åtta	veckor	senare	var	det	Hövdingamöte	
hos	oss	i	Umeå	och	den	1	december	har	vi	
vårt	Årsmöte	på	Omberget	i	Holmsund	för	
region	Norr.	Full	fart	alltså!

Jag	 och	 Micke	 har	 under	 sommaren	
beslutat	att	 flytta	upp	permanent	till	vårt	
fina	Blaiken	och	är	i	skrivande	stund	i	full	
färd	med	att	packa	lådor	och	innan	den	12	
november	 skall	 lägenheten	 vara	 tom	och	
utstädad!!!

Så	en	Mysig	Advent	önskar	 jag	er	alla	
och	 en	 Finfin	 vinter	 och	 en	 Riktigt	 GOD	
JUL	och	GOTT	NYTT	HOJÅR.

HOPPAS VI SES 
Så SNART SOM MÖJLIGT!
MVH INGELA ”SKATAN” TANNESKOG

Bijan’s	Yamaha.



30 yamaha custom club sweden 31yamaha custom club sweden

Blaiken
Alltid	lika	kul	att	välkomna	våra	vänner	

till	vårt	hem	i	Blaiken.	I	år	fick	vi	besök	av	
nya	medlemmar	 från	Åsele.	Med	 vår	 nye	
kontaktman	Dick	Edström	i	spetsen.

Flaggan	hissades	av	Kenneth	och	Enar	
Strandberg	som	var	först	på	plats.

Såklart	bevisades	det	att	det	finns	fisk	
i	Uman.	(inte	för	att	jag	lyckats	få	nån).

Bad	 och	 bastu	 och	 god	mat	 hela	 hel-
gen.

Delta träffen
Vi	var	ca	50	talet	YCC	medlemmar	som	

kom	till	Norrlands	största	roligaste	galnas-
te	mc	träff		denna	sommar.	Det	gjorde	att	
vi	ännu	en	gång	vann	pokalen	för	största	
klubb!	Denna	träff	kan	göra	även	ordent-
liga	YCC	medlemmar	helt	förbytta.

Vansinnigt	roligt	hade	vi	i	alla	fall.	

flakasand rock 
och blues festival
En	 riktigt	 trevlig	 återkommande	 träff	

i	 Norr.	 Festivalen	 lockar	 mellan	 300	 och	
900	besökare	varje	år.	Vi	tältar	och	lyssnar	
på	härlig	blues	från	sverige	och	utlandet	i	
två	dygn.

I	 år	 fick	 vi	 Stockholmsbesök	minsann,	
mycket	trevligt.

Denna	träffen	är	en	riktig	”back	to	basic”	
träff	där	tält	gäller.	Kjelle	”LongWayHome”	
har	 fraktat	 dit	 ett	 partytält	 och	 grillar	 så	
det	finns	faktiskt	 lite	bekvämligheter	som	
bajamajjor	 uppe	 på	 festivalområdet.	 	 Vi		
campar	 i	 blåbärsriset	 uppe	 på	 tallheden	
och	grillar	korv,	och	dom	som	vågar,	badar	
i	den	iskalla	älven!

Den	här	 träffen	 är	 så	mysigt	 gemytlig	
att	man	bara	måste	uppleva	den,	i	mitten	
på	juli	brukar	den	arrangeras.

Håll utkik efter information!

Vårträffen 
i Karlborn
Äntligen	tillbaka	i	Karlborn	hos	Thomas	

och	Carina.	Så	härligt	vi	hade	denna	kris-
tihimmelshelg.	Vackert	väder	och	besöks-
rekord.	Det	var	många	som	inte	fick	plats	
inomhus,	 så	 tält	 var	 nödvändigt	 för	 att	
kunna	vara	med!	

West	 besökte	 oss	 med	 flest	 medlem-
mar	närvarande.	Snyggt	 jobbat	West	och	
välkomna	åter	på	träffar	i	Mitt/Norr.

Skoterträffen
Första	 helgen	 i	mars	 lovade	 strålande	

sol.	 Och	 vi	 hämtade	 3	 förväntansfulla	
och	återkommande	Stocholmare	på	flyget	
som	ville	 vara	med	och	köra	 skoter	 även	
detta	år.	Leena	och	Bosse	Engström	Samt	
Mats	 Andersson.	 Vi	 fick	 även	 besök	 av	
FJR	Uffe	 från	Göteborg.	 President	 Klasse	
Panthell	 var	 tyvärr	 nödgad	 att	 avboka	
skoteråkandet	 denna	 gång	 och	 närvara	
vid	den	nya	mc	mässan	 i	Västervik.	Synd	
för	honom,	för	vi	fick	verkligen	kalasväder	
denna	gång!

Lunch	 ordnades	 av	 Gunder	 och	 Sara	

NÄR	DET	HÄNDER	SÅ	HÄNDER	DET	I	NORR
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som	även	totat	ihop	en	frågesport	som	vi	
fick	 lösa	efter	skoterspåret	fram	till	 lunch	
stället.	 Vann	gjorde	Mats	Andersson	 från	
East.

Våran	 Yamahacenterägare	 Sören	
Fransson	från	Franssons	Automek		i	Umeå	
kom	 med	 två	 häftiga	 skotrar	 varav	 den	
ena	en	Yamaha	NYTRO	med	turbo	aggre-
gat	och	180	hk	som	vi	alla	fick	testa.

Fy	satiken	vad	den	gick!!!!

Jag	 tänker	 inte	 tala	 om	 här	 vad	 den	
maskinen	och	ägaren	var	med	om	senare	
under	eftermiddagen,	tack	och	lov	gick	det	
bra	trots	allt!
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YCC’s Klubbsaker

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

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

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

Namntagg/
Regiontagg 
Pris:	50:-/st

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

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

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

Klubbemblem 

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

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

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

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

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

Detta	är	ett
högermärke

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

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

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

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

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

Numera kan du beställa klubbsaker på två sätt:

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

Nya artiklar beställer du via hemsidan.

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

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,	XXXL.					
Pris:	200:-/st

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

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

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

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

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

Hood-
jacka 
i	egen	design.	Färg:	
Svart	och	rött.	sidfickor.
Storlekar:	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)	 	 	 	 75:-

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

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

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

16	 Klubbpin	 	 	 	 45:-

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

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

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

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

25	 Ryggmärke,	33x16	cm	 	 	 	 150:-

25	 Ryggmärke,	20x11	cm	 	 	 	 75:-

27	 Buff	med	klubblogga	 	 	 	 130:-

27	 Vinterbuff	med	fleece	och	klubblogga	 	 	 	 190:-

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

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,	M,	L.	 	 	 	 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-XXL												 	 	 	 60:-

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

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