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info...
Styrelsen

Kontakter

YCC:s Klubbtidning
Redaktör: Kjell Jonsson
 Lovisagatan 14, 531 43 Lidköping
 Mobil: 0705-88 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: 15 mars 2015

Utgivning: April 2015

Upplaga: ca. 1.500 ex.

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

Regionschefer

Omslagsbild: 

Medlemsavgiften är 250:- för enskild medlem och 
450:- för familj.
Betalas på BG 5506-3937 ange namn och medlems-
nummer på inbetalningen.
Vid utebliven betalning stängs inloggning på hem-
sidan ner maj-juni.
Kontot raderas sedan vid årsskiftet.
Nya medlemmar anmäler sig via hemsidan: 
www.yccsweden.se/medlemsansokan

South: Andreas Hedblom 
 Mobil: 0708-12 97 97
 andreas.hedblom@yccsweden.se 

Halland: Ulf Rasmusson
 Mobil: 0723-68 59 77 
 ulf.rasmusson@yccsweden.se

Småland: Jimmy Johansson
 Mobil: 0704-85 01 40
 jimmy.johansson@yccsweden.se

West: Dag Lorentsson
 Mobil: 0735-17 41 16
 dag.lorentsson@yccsweden.se

East: Clas Blomberg
 Mobil: 0708-14 11 14
 clas.blomberg@yccsweden.se

Värmland/Örebro: Sussie ”Pocahontas” Wahlqvist
 Mobil: 0707-49 99 94
 sussieycc@hotmail.com

Mitt: Lennart Norling
 Mobil: 0702-70 58 84
 lennart.norling@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

 Bo Lindblom
 Mobil: 0700-92 74 96
 bo.lindblom@yccsweden.se

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

President Klasse Panthell (East)
Internationell kontakt: Arbete: 0706-68 45 92
Ansvarig utgivare: Privat: 0706-68 45 19
 president@yccsweden.se

Vice President Clas Blomberg (East)
 0708-14 11 14 
 clas.blomberg@yccsweden.se

Sekreterare: Lars Fritzon (Halland)
 0730-36 49 57
 sekreterare@yccsweden.se

Kassör: Christer Sööder (East)
 0705-33 52 95
 kassor@yccsweden.se

Ord. Ledamot: Per ”Buchman” Nilsson (South)
 0706-80 84 57
 per55@telia.com

 Reino Persson (Värmland/Örebro)
 0706-57 16 60
 reino.persson@yccsweden.se

 Ulf Marknäs (South)
 0702-64 23 06
 ulf.marknas@yccsweden.se

Styrelesuppleanter: Tommie ”Rondellen” Nylund (Norr)
 0705-88 95 46
 rondellen.ycc@spray.se

 Lennart Norling (Mitt)
 0702-70 58 84
 lennart.norling@yccsweden.se

Revisorer: Tomas Welander (West)

 Micke Bäcklund (Norr)

Valberedning: Christer Holst (South)
 0707-44 23 30
 christer.holst@yccsweden.se

 Ulf Rasmusson (Halland)
 0723-68 59 77
 ulf.rasmusson@yccsweden.se

 Tommie ”Rondellen” Nylund (Norr)
 0705-88 95 46
 rondellen.ycc@spray.se

TCX CUSTOM 
GTX   

1795 kr

CUSTOM DELUXE  
499 kr
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1895 kr

PLÅN-
BÖCKER  
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TM

Äkta 
kevlar® 

från  
DuPont™

Draggin är originalet

SITTDYNOR 
AIRHAWK 

från  995 kr

INDIANA   
3295 krSONNY  1599 kr

BIKER JEANS  
dam & herr  1695 kr

BRANDO  
ORIGINAL  

dam & herr  2395 kr

DRYBAG 
EXKLUSIV  

ROX Y  1995 kr
Klassisk 

biker-jacka i 
fashionmodell fler färger finns

fler modeller 
finns

SEGURA RETRO  
3995 kr

Reservation för tryckfel, slutförsäljning 
och eventuella prisförändringar.

Ladda 
ner 
vår 

app!
Skanna  

QR-koden,  
eller sök  
Handels-
boden på 

Google Play  
och App 

Store.

Google Play

App Store

ENGINEER  2795 kr
ORIGINE 

PRIMO  
1095 kr

SHOEI NXR  4295 kr

DRAGGIN DRAYKO 
RAZZO  2295 kr

Skinnjacka med 
komfort, kvalitet 
och design av hög-
sta klass. Hade det 
varit en bil, hade 
den haft en stjärna 
fram. Urtagbart 
värmefoder. CE-
godkända skydd 
ingår för axlar och 
armbågar. Ficka 
för CE-ryggskydd. 
Neopren i kragen. 

CLARK  
2895 kr

KAPELL från  349 kr

HALSKRAGE DELUXE 
dam & herr  199 kr

BATTERILADDARE CTEK  
XS 0.8  599 kr  

MXS 5.0  799 kr

TMTM

50 & 70 liter, 
från 279 kr

SPÄNNBAND 2 m
Två-pack   

99 kr

HOJ- 
LÅSET   
495 kr

HÄNG-
LÅS   

495 kr

MC-K ÄTTING  
110 cm  495 kr 
170 cm  595 kr

STRUMPA SPORT    
39 kr 

Tre-pack 100 kr

SULA 
FILT    
39 kr

SULA 
SPORT    
99 kr

SULA 
LÄDER    
99 kr

STRUMPA ULL    
69 kr 

Två-pack 100 kr

KEVLAR®-HOODIE 
KEVIN  1395 kr

TOP WINTER  599 kr

KARLSTAD • GÄVLE 
GÖTEBORG • LINKÖPING

MALMÖ • STOCKHOLM 

WWW.HANDELSBODEN.COM
INFO@HANDELSBODEN.COM

054-24 06 65

WWW.HANDELSBODEN.COM STÖRST PÅ MC-KLÄDER
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Full pott
Har varit på en mycket bra genom-

förd Internationell träff i Tyskland, när-
mare bestämt Zeltlager STOLLE strax 
söder om Göttingen. 

Många av oss tog färjan från 
Göteborg till Kiel och sen ca 40 mil till 
träffen. Totalt kom det 471 bikers på 
träffen varav YCC Sweden represente-
rade med nästan 70 st.

Träffplatsen var lite ovanligt mot de 
tidigare träffar jag besök. 

En fotbollsplan samt uppsatta 
6-manna tält med trägolv, ett dusch hus 
samt en mindre pool som få besökte 
bl. a pga. temperaturen i luften, vi frys 
duktigt på nätterna.  Anläggningen 
används som tränings läger för fotbolls 
klubbar i Tyskland och låg avsides i 
skogen mot en motorväg.

Tyskarna hade gjort ett bra jobb 
med stort partytält, mycket god mat 
samt öl vagnar som dras efter en bil, 
smidigt och anpassningsbara. Bra musik 
också.

På lördagen var det blodigt alvarliga 
tävlingar där våra landsmän briljerade.

Första svåra grenen var att slå en 
spik med minsta antal slag och där vår 
allas kontors slav Leif Larsson visade 
en inre styrka och dämde till så han 
kom 2;a.

Sen i lag kappen återfanns Leif med 
2 x Erik som i finalen kom efter i boll-
teknikövningen men sen i ölhävningen 
sopade banan med motståndarna = 
GULD! 

Peoples Choice/Best Bike där hedra-
des undertecknad med en 3;e plats, 
Örjan från West kom 2;a med sin fler-
färgade Drag Star och segrade gjorde 
Lasse Hedman med sin syndigt svarta 
1900, han vann ju även i Mora.

En härlig känsla för oss 3 när vi står 
på podiet och tar i mot vågen från alla  

Full Pott för YCC Sweden.

2015 är Internationella träffen norr 
om London 12 – 14 juni. Kostnad 43 
pund.

Adress. Metropolitan Police Bushey 
Sports Club Aldenham Road, Bushey 
Hertfordshine WD23 TR.

Det finns inga stugor att hyra däre-
mot kommer det erbjudas 4-manna tält 
på plats till kostnaden av inköp, efter 
träffen äger man tältet alt. skänker det.

I skrivande stund är det lite problem 
med färjor från Sverige eller Danmark, 

Regina Line är ett nytt rederi som 
tänker trafikera Esbjerg Danmark – 
Harwich.

Med start 15 april. Vi har skrivit till 
dem om vår träff och att få ev. grupp 
rabatt för YCC, vi återkommer när vi 
fått svar.

2016 är YCC Sweden arrangör igen, 
var är inte klart.

Jag tar gärna emot tips från Er alla 
om en lämplig plats andra helgen i juni 
2016

HOJHÄLSNINGAR
KLASSE STIGFINNARE
PRESIDENT@YCCSWEDEN.SE

Jag vill tacka alla på årsmötet för förtro-
endet att ta över efter Leif Larsson som 
vicepresident. Det känns hedrande att bli 
vald till den positionen och jag ska som 
vanligt fortsätta att vara en bra represen-
tant för klubben och än mer med den nya 
titeln. Jag kommer fortfarande att vara 
regionchef för East. Vid nästa årsmöte 
träder den nya motionen i kraft gällande 
styrelsens sammansättning. För er som 
inte var med på årsmötet kan jag lite kort 
förklara vad det kommer att innebära. 

Vi regionchefer kommer från och med 
nästa årsmöte att ingå i styrelsen, varje 
regionchef får en ledamotsplats. En av 
regioncheferna ska även vara vicepresi-
dent vilket jag redan blivit vald till vid års-
mötet i Degeberga. Sedan kommer vi som 
vanligt att ha en ordförande/president, 
sekreterare och kassör. Dessa kommer att 
väljas precis som vanligt så som vi alltid 
har gjort. Skillnaden blir att varje region 
utser sin regionchef på ett medlemsmöte i 
respektive region och sedan vid årsmötet 
så röstar alla närvarande medlemmar för 
eller emot till den föreslagna regionche-
fen/ledamoten. På så vis får varje region 

en representant i styrelsen som är demo-
kratiskt vald i regionen och som demo-
kratiskt slutligen blir vald på årsmötet av 
medlemmarna. Vi regionchefer tycker att 
detta kommer att föra YCC framåt med 
snabbare beslut och en mer gemensam 
ledning för klubben och vi bevarar demo-
kratin i klubben. Det kommer inte att 
medföra några störningar i vårt arbete i 
regionerna utan snarare tvärtom så kom-
mer vi alltid att vara uppdaterade och kan 
svara på frågor som medlemmarna kanske 
har om styrelsearbetet. 

Jag ser positivt på utvecklingen av YCC 
och jag tror och vet att vi kommer att ha 
bra fart på klubben i framtiden, vi har haft 
en del minskning av medlemsantalet men 
med gemensam kraft så kommer det att 
gå bra. Jag tror att om vi kan få in en del 
av alla dessa fantastiska unga människor 
som faktiskt åker Yamaha custom hojar i 
vårt land så kan vi börja trygga framtiden. 
Som en förening måste vi alltid vara alerta 
allihop och försöka att ragga folk så ofta 
det går och om vi blir fler på våra aktivite-
ter så är vi en fantastisk reklampelare när 
vi mullrar fram på vägarna. Vilka kan låta 

Några ord på vägen från er nya Vicepresident
bli att vara nyfikna på dessa fantastiska 
hojar med snygga förare och passagerare 
som stolt bär sina ryggmärken. 

Ja det var några ord från mig till er, ni 
finns alltid i mina tankar mina vänner och 
jag hoppas att ni kör lugnt så att vi ses 
igen. Ni kan alltid kontakta mig om ni har 
några frågor eller bara vill snacka hoj.

TILL ER TJÄNST
VICEPRESIDENT CLAS BLOMBERG 

Hej alla YCC:are
Som ni ser är det inte långt kvar 

till MC-mässan i Stockholm. Vi kommer 
att ha all information på hemsidan om 
montern och den efterfest som vi bru-
kar ha på lördagen. Vi från East hoppas 

att många kommer att besöka oss och 
mässan i vintermörkret. Det finns inget 
bättre än att få igång känslan att hojsä-
songen inte är långt borta. Vi kommer att 
ordna fram några bra länkar på bra & bil-

ligt boende alternativ för er som har långt 
att åka. Hoppas att vi ses på mässan.

CLAS BLOMBERG
VICE PRESIDENT/REGIONCHEF EAST
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YCC i 
backspegeln 
10 år

Nr 2 & 3 2004

Nr 2 & 3 2004 var fullspäckade med rese-
berättelser och upplevelser på Mc.

En mc semester resa i Europa där 
planerna ändras då man på en krog i 
Moleldalen träffar ett svenskt par som 
också åker Venture och skall till en 
Internationell Venture träff i Schweiz, skri-
ven av Pekka & Caroline som tipsar om en 
kartbok ”Link + Rechts der Autobahn”  I 
dag sitter alla å glanar i en rörlig skärm!

Det var Riksträff i Norrköping på en 

nerlagd militäranläggning med 160 bikers 
som även firade Blondie som fyllde halv-
sekel, se bilder.

Sommarträff på Åland med myck-
et knott & mygg, mc kortege genom 
Mariehamn med polis eskort och tidningar 
på plats, jag kom på första sidan.

Efteråt var det fri åkning på ön och det 
var då jag fick mitt Mc namn ”Stigfinnare” 
då jag drog ett gäng via en grus väg ner 
på en badstrand, vi som skulle till lunch-
krogen på berget.

Region West & South for på Virago träff 
i Holland där man åt & drack samt gick i 
galonkläder.

Ingemar Fridell berättar om sin resa till 
Lofoten med mycket skön natur.

Albin även kallad ”Baronen” skriver 
ett 5 sidor reportage om sin resa till USA 
och blir omhändertagen av bikers han lärt 
känna via nätet och Yamaha klubbar. Att 
få bo och äta samt även låna olika hojar 
i 3 veckor av andra bikers måste vara en 
upplevelse man aldrig glömmer  Truth-
Respect-Honor Albin.

Det var mycket fest i Skånetrakten, på 
Hanksville Farm bl. a. Måste bara ta med 
en bild på Babbsans föregångare, gissa 
vem.(Bor i Kristianstad & älskar revbens 
spjäll)

Wilden i Delsbo delger oss sina upple-
velser första året som Regionchef för Mitt, 
det blev fler.

Även denna senhöst genomfördes 
en Vikingatur som jag skapat. 
Förutsättningarna är frost, gärna minus-
grad på morgonen. Sol & värme på fm. för 
sen mc tur på torra vägar innan solen går 
ner och kylan kommer krypande.

Hövdingarna skriver berättelser om 
aktiviteter som genomförts inom regio-
nerna .

En presentation av YCC Norway som 
bildats  

HOJHÄLSNINGAR
KLASSE STIGFINNARE

MÅNDAG SOL REGNSKURAR 
OCH ÅSKA.

Dagen D är här vi i South årsmötes grupp 
samlas i Degeberga stugby. Vi droppar in lite 
då och då. Några med mc och några i bil. Nu 
är det snart dags för oss och få reda på om vi 
har gjort ett bra förarbete eller vi har missat 
något. Jag hoppas innerligt att det bara är 
småsaker som är bortglömda. 

Träffpåsarna packas och det blir hela 150 
stycken. Någon fixar mc parkering, elkablar 
blir dragna. Lite jobb och fix och så fest på 
kvällen så klart.

SOL OCH RÄTT SOM DET VAR 
KOM EN SKUR

Tisdagen börjar med en joggingtur för min 
del och kaffe och cigg för någons del. Efter 
frukosten så hade vi möte för i dag ska det 
hända saker. Tältet ska komma och sättas upp 
bänkar och stolar ska på plats, grilltält och 
grill inspekteras. Baren blir byggd. 

 Nu droppar det in lite vänner från när 
och fjärran så himla kul detta är och få träffa 
alla vänner igen.  På kvällen så fixar vi till en 
grillfest och njuter av god mat och dryck och 
tycker att vi har det mesta under kontroll, 
men massor ska hända i morgon.

 SOL OCH BLÅST
Onsdagen Börjar med att bajamajorna 

kommer. Skitkul. Som vanligt så hade vi ett 
planeringsmöte för att alla ska veta vad som 
ska göras. En Mc runda ska köras och kontrol-
leras så det går att genomföra. Ett bra fika 
ställe ska kollas. Vi bygger lite mera tält det 
är ju så kul. YCC-släpet kommer tillsammans 
med Jimmy. Där fanns massor med saker som 
är bra att ha i det. Vi jobbar överallt och ger 
varandra både goda och dåliga råd. Skyltar 
och flaggor sätt upp så alla ska hitta till oss 
även utan GPS. Hurra för Facebook säger jag 
bara för här har vi koll på var våra vänner är. 
Var de äter, tankar och sover och de viktigaste 
av allt när de beräknas vara framme. Väldigt 
viktig information. 

Lotterivinsterna ska delas upp så det blir 
så bra så, tipsrundan ska läggas. Jodå vi är 
inte sysslolösa.

SOL OCH BLÅ HIMMEL
Torsdagen börjar vi med kaffe cigg frukost 

löprunda. Massor med jobb nu på förmid-

dagen incheckningen ska på plats lite flera 
flaggor. Dagens officiella möte går av stapeln 
som vanligt. Nu gäller de.

Tyst…visst mullrar det jo men visst där 
kommer de motorcyklar. Härligt och vara i 
incheckningen och kolla in alla och hälsa väl-
komna till Skåne. Nu är det ett lätt magfladder 
för nu gäller det är allt på plats, hjälp maten 
musiken kommer det att falla i smak? Fler 
motorcyklar kommer några husbilar vanliga 
bilar och så givetvis husvagnar. Jodå det är en 
MC träff men ibland så passar det bättre och 
komma i något annat fordon. De spelar ingen 
roll bara vänner från när och fjärran kommer 
så vi kan träffas och snacka lite.

Korvgrillningen kommer igång och den har 
strykande åtgång grillmästarna får det lite het 
om öronen. 

Kvällens middag bestod av grillad fläsk-
karré potatissallad potatis gratäng tillbehör. Vi 
delar med oss av berömmet för maten till Kött 
Essen från Kristianstad. Ja det var supergott 
måste jag själv säga.

Mitt i maten kom det tre skånska pågar 
som ska stå för underhållningen. Detta är väl-
digt nervpirrande kan jag ju säga. Jag var ute 
med ett gäng tjejer och hörde denna trio på 
Tivoli i Helsingborg, går fram och frågar vem 
som är chefen och pratar lite med honom får 
ett fint visitkort som jag lämnar över till Anna 
och säger dessa är superbra.

Nu helt plötsligt så drar magen ihop sig 
tänk om det bara är jag som tycker de. NÄ 
vilken lycka när de har spelat i ett par minu-
ter och jag ser en YCC:are köper deras CD.  
Rockabilly bandet heter Lady Luck Combo 
vilket tryck de hade vilken fart vi hade på 
dansbanan. Vilken tur för mig :-)

En sak som vi hade glömt var att sätta upp 
en lampa vid bajamajorna där var mörkt som 
i graven, som tur så fixade vi till det snabbt 
som blixten.

Vilken kväll det blev fullt ös på alla, någon 
sa att vi inte var tjugo längre nä men hålla 
igång som en tjugoåring de kan vi fram till 
midnatt :-)

FREDAG
Sol och massor med dagg var det klockan 

0615 när jag begav mig något sliten ner till 

tältet för att fixa till frukost med ett gäng 
kamrater. Här hade vi ett par missar kaviar, 
salt och juice men men. Tror inte att det var 
någon som gick ut från frukost tältet hungrig. 
Dags för årsmöte. De viktigaste. Massor med 
snack bra och dåligt. De ordar jag inget om.

Träffens stora Ride Out som gick mot 
Kåseberga och med fika på vägen. Under 
tiden som många körde med så tog jag en 
promenad upp till kullen. Riktigt skönt med 
egen tid och vilken utsikt där var uppe.

En efter en kommer tillbaka och det är lite 
korvgrillning, tipspromenad och lite allmänt 
slöande inför kvällens festlighet. Maten var 
biff med löksås och potatis med tillbehör. 
Vilket beröm vi fick för den. En kvinna sa den 
absolut bästa träff mat jag har ätit och för de 
orden tackar vi ödmjukast från YCC Skåne och 
Kött Essen. 

På scen hade vi Hans Alerstedt trubaduren 
som fick oss att sjunga allsång på hög nivå. 
Ännu en trevligt härlig kväll som inte varade 
lika länge som torsdagen. Många hade redan 
tankarna på hemfärden. 

Sol och massor med dagg denna tidiga 
lördag morgon när det var dags för frukosten. 
Kändes väldigt vemodigt när jag gick ner till 
tältet och kamraterna där. Men vi hade kaviar 
och salt till äggen :-) Några var väldigt tidiga 
och strök utan för men välkomna in, för är 
det dags och köra hem och man har många 
mil framför sig så vill man iväg så tidigt som 
möjligt.

Nä detta var ingen glädjens dag inte så 
himla sorgligt och tomt det blev. Inte alls 
roligt och packa undan greja, nä men och dela 
ut Degeberga vatten och krama alla som åkte 
iväg det var kul. Det var ett gäng från West 
och ett par från Skåne som stannade till på 
söndagen. Annars var det tomt. 

Det blev en tidig kväll i säng denna lör-
dagskväll för som sagt vi är inte tjugo längre 
flera sena kvällar och så dessa tidiga mornar 
de kan slå ut den bästa. 

Skåne tacka för sig och hoppas att ni har 
haft det lika kul som vi.

Vi ses 2015 i Vårgårda 

ETHEL 

Årsmöte 2014 Degeberga
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...att så många råkade missa den årliga träf-
fen med YCC:are från hela landet?

Som dessutom är en årligt återkom-
mande träff, i samband med vårt årsmöte! 
Det förstår man av evenemanget.

Jag vill inte publicera mina tankar på 
YCC:s hemsida, eftersom jag inte tror att 
merparten av medlemmarna läser YCC:s 
hemsida, men däremot gärna läser pap-
perstidningen.

Jag grundar min slutsats på, att mät-
ningar på hemsidan inte anger mera än 
knappt 10 procent av medlemmar som läst 
årsmötesprotokollet!

När dessutom YCC hade ett årsmöte 
för första gången i Skåne (South = Skåne/
Blekinge) där Blondie grundade denna 
världsomspännande rörelse år 1997!

Ett initiativ och en start för ett levande 
intresse, som vuxit enormt genom åren, för 
mc-körning, Yamaha och kamratskap under 
enklare och opretentiösa former. 

Var fanns ni, som brukar vara med? Som 
aldrig upplevt det kontinentala Österlen 
från sin bästa sida, eller aldrig fått chan-
sen som en ”riktig YCC:are” att äta havets 
delikatesser eller en sillamacka i Kåseberga. 
Ni missade t.o.m. det som våra besökande 
Colombianska vänner fick uppleva år 2011.

Vad vi saknar, är rekrytering i större 
utsträckning av yngre medlemmar (dvs. 
under 50 år) för fortsatt utveckling och 
överlevnad av den etablerade Yamaha 
Custom Club-andan.

Till själva årsmötet anslöt 152 medlem-
mar, av cirka 1100 medlemmar.

Merparten av de närvarande hade hunnit 
läsa de sent publicerade årsmöteshandling-
arna - konstaterades vid en handuppräck-
ning. Dock uppstod en fantastisk tröghet 
och tystnad vid nominering till valberedning 
och jag uttryckte min besvikelse över det 
bristande intresset och initiativ av de när-
varande – alltså inte kunna ställa upp med 
3 namn av 1100 medlemmar? Nu blev det 
trots allt, Ulf Rasmusson, Rondellen och 
undertecknad, som ställer upp inför kom-
mande årsmöte.

Det var inte bättre förr! 

Det var kanske lägre krav och enklare 
arrangemang – och framförallt tält! 

Går det att göra ett YCC-arrangemang i 
naturen? Långt från en stugby?

Oftast är stugorna bokade innan träffav-
giften ens lagts till betalning.

Antalet husvagnar och husbilar var noter-
bart stort och vissa påstående om namn-

ändring till Yamaha Caravan Club … det 
kanske kunde vara en idé för f.d. hojåkare? 

Och då göra en särskild YCC-Caravan 
träff? Detta ser jag inget fel i – så länge det 
utvecklar och håller liv i YCC-andan!

Förmånen att efter mera än ett års 
planering kunna jobba på plats tillsammans 
med 25-tal medlemmar i en dryg vecka med 
förberedelser för denna träff var unik!

Ett självgående team med gemensamt 
mål – för medlemmarnas bästa! Konstruktivt 
förfarande som hade kunnat nå oanade 
höjder – om det hade varit annat än vårt 
årsmöte. Ett årsmöte för våra kompisar och 
vänner. Där varenda deltagande medlem 
också betalde träffavgift, som alla andra 
plus kollektivt självhushåll i goda vänners 
lag under förberedelserna.

Då kan man anstränga sig det lilla extra, 
som gör arbetet så mycket lättare. 

I träffpåsen fanns en Pet-flaska med 
kolsyrat vatten (till skillnad för numera för-
bjudna Fireball på Öland) speciellt framta-
gen för träffen med tanke på sommarvärme 
och lämplig dryck under hemfärden. Som 
man sedan använde för att ”tanka” med-
havd dryck – eller?

Jag har varit medlem sedan 1999 – då 
jag vann min Wild Star! Alltså 15 år, men 
jag saknade YCC:s 5-, 10- och 15-årsmärken 
i butiken! Vill gärna visa andra medlem-
mar, att vi funnits och finns för att vi trivs 
i klubben. 

En annan fråga som dök upp, varför 
fanns inga provexemplar på våra profilkläder 
för beställning?

Vi måste förändra, förbättra och förnya, 
för att kunna bibehålla och utveckla verk-
samheten!

Jag önskar, att engagemanget leder 
utvecklingen framåt, och inte bara följer 
med strömmen.

Louise Hoffsten sjunger  ”Only the dead 
fish follow the stream!”

Åter igen, det var inte bättre förr och 
det går inte att vrida klockan bakåt till det, 
som varit då känner sig inte nya medlemmar 
bekväma eller välkomna!

När jag låser in eller säljer min motor-
cykel, måste jag känna, att YCC:are skall 
få uppleva den positiva anda och den goda 
kamratskap som varit signifikativ och alltid 
präglat klubben.

/ CHRISTER HOLST

TÄNK... 

Söndag 6 juli
Då var det dags igen för Viragoträff. I år 

träffas vi i Gamleby på naturbruksgymna-
siet för utflykter i norra Småland och södra 
Östergötland.

Måndag 7 juli 
Efter frukost bär det iväg ut i nordöstra 

delen av Småland ut i Astrid Lindgrens natur. 
Turen går via Odensvi, Möckelhult och små-
vägar ner till Frödinge. Vidare norr ut mot 
Horn, sjön Åsunden, Björkfors och liten väg 
med lösgrus via Larum – Hackenäs tillbaks 
till Gamleby.

Tisdag 8 juli
Under natten står en skåpbil parkerad 

utanför vårt hus och vi undrar nog vem det 
är, men det visar sig vara El Lobo, som ord-
nade Viragoträff i Härjedalen 2010. Givetvis 
blir han bjuden på frukost.

Idag bär det iväg via norra sidan av 
Gamlebyviken, den så kallade Norrlandsvägen 
till Gränsö slott. Därifrån åker vi genom 
Västervik förbi Västerviks flygplats, 
Mommehål. Här blev det sedan att åka cirka 
1 mil på grusväg till Gunnebo. Från Gunnebo 
sydost rakt ut i Västerviks skärgård till Skälö. 
Därefter tillbaks till Västrum, där vi återigen 
åker grusväg cirka 1 mil. Snart får vi asfalt 
under hjulen och hamnar i Hjorted. På väg 
hem åker vi via Tuna, Totebo och därefter 
landar vi tyvärr återigen på grusväg fram till 
Hummelstad och därefter hem till Gamleby.

Onsdag 9 juli
Denna dag åker vi till en av landets 

största mjölkproducenter Hyllela. Vi åker från 
Gamleby till Överum och vidare vägen upp 
till Hyllela. Efter studiebesöket händer tyvärr 
en incident. En av våra motorcyklar åker av 
vägen i en kurva där det var väldigt mycket 
lösgrus på asfalten. Vägverket har missat 
att skylta med lösgrus samt glömt att bor-
sta vägen. Vi väntar i skogen på ambulans, 
bärgningsbil och brandbil. Som tur var blev 
ingen allvarligt skadad, men omtumlade och 
lite chockade blev vi nog allihop.

Torsdag 10 juli
Idag åker vi mot Östergötland. Vi åker små-

vägar till Åtvidaberg. Från Åtvidaberg på ytter-
ligare småvägar via Gissebo till Bestorp och 
ner till Brokind där vi vänder och kör upp mot 
Linköping läng Stora Rengens östra strand. 
Stannar på Bjärka Säby slott. Rundtur genom 
Linköpings centr-
um och vidare 
mot Vreta Kloster 
och Berg slussar. 

På hemvägen 
åker vi närmaste 
vägen, d.v.s. väg 
35 via Linköping 
– Åtvidaberg – 
Överum och till-
baks till Gamleby.

Fredag 
11 juli

Idag åker vi 
ut i S:t Annas 
skärgård med 
hjälp av Egons 

VIRAGOTRÄFF I GAMLEBY, 
SMÅLAND 2014

kompis Christer, som guidar oss. Vi åker 
via Lofta kyrka till Loftahammar. Vidare 
till Valdemarsvik och ut till Gryts skärgård. 
Därefter stannar vi till i Söderköping och via 
Ukna hem till Gamleby igen.

VID TANGENTERNA
BRITTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellan den 9-12 juli kommer årsmötet 2015 gå av stapeln på Tångahed. Samma plats som vi var på 2009 när West senast stod för 
årsmötet. 

 Ny tid på säsongen, lite tidigare än vanligt. Syftet med detta är att se om fler har möjlighet att delta. Förhoppningsvis är det 
bekvämare att tälta då vi kan hoppas på lite högre temperatur än i slutet på augusti då vi vanligen har våra årsmöten. Kanske en 
möjlighet att börja eller sluta sin semester i Vårgårda.  

Mer info kommer på hemsidan innan årsskiftet. En hel del detaljer kring olika evenemang under de tre dagarna skall tas fram och detta 
sker i slutet av november början av december. Har du några frågor så här långt får du gärna ringa Dag Lorentsson på 0735-174 116. 

Du kan dock redan nu boka rum på vandrarhemmet om du vill. Detta betalar du själv, camping ingår i träffpriset. 

Gå in på www.tangahed.se för se 
mer av anläggningen. Mycket har 
förändrats sedan vi var där sist. Ny 
stor hall, restaurang, café och inte 
minst inhägnat poolområde med 
bar. Alla rum på vandrahemmet med 
egen dusch och toalett osv, 
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Vi checkar ut hojarna i Chicago, och ger 
oss ut på ett av våra livs äventyr – att 
ta oss från Chicago till Los Angeles längs 
Route 66! Vi är ett glatt gäng som kommer 
att ha jädrans roligt under resans gång! 
De som slutligen hänger med är grannarna 
i Rekekroken: Arne Hanson, Eva Nilsson 
och Tommy Jönsson, från Kristinehamn 
kommer Birgitta och Thorbjörn Ericson 
och sist men inte minst, han som sänker 
medelåldern med flera år, Daniel Persson 
från Helsingborg. Av efternamnen framgår 
det att vi är äkta Swedes, men inga kålröt-
ter! Route 66 – Here we come!

8/9 2014 
Imorse hämtade vi hojarna, och startade 
resan med att ta oss de ca 33 milen från 
Chicago till Springfield.  I verkligheten blev 
det nog närmare 40 mil. Vi tog den gamla 
”historical road” vilken är något längre 
än den spikraka highway’n som löper 
parallellt. Vi gjorde också några turer ut 
på landet bland majsfälten och snackade 
med lokalbefolkningen (läs frågade efter 
vägen:-) Vi har haft en kul och spännande 
första dag, och det är bara Arne som varit 
lite kinkig över att han har ont i gumpen. 
Konstigt, han som är så välvadderad :-)

9/9 2014 
Idag har vi kört drygt 30 mil, och upplevt 
bitar av den ursprungliga sträckningen av 
route 66. Det blir ganska svettigt emel-
lanåt med strålande sol och drygt 30 gra-
der. Vi stannar till utefter vägen, och idag 

blev det stopp vid bl.a. en av de äldsta 
Shellmackarna och ett genuint truckerfik 
där vi fick smaka underbart god home-
made cherrypie. Kvällen avslutades med 
en saftig steak på hotellets steakhouse. 
Nu är det natti-natti för att samla krafter 
inför de drygt 50 milen som skall klaras av 
imorgon. Tulsa, here we come,

10/9 2014 
100 på 66:an, Ja, så många grader 
Fahrenheit var det idag + att vi passe-
rade 100 mil! Vi har nu kört ca 120 mil på 
routen, varav drygt 50 idag. Det rullade 
på bra, men jädrans vad varmt det var! 
Nådde Tulsa tidig kväll, och innan midda-
gen fick det bli ett dopp i poolen.

11/9 2014 
Idag har vi kört ca 30 mil på vägar som 
tydligt påminns om svunna tider då indi-
anerna var de som var invånarna. Vi stan-
nade för frukost på ett rockcafé från 1939, 
som är berömt för sin grill ”Betsy” som 
sedan 1939 grillat 5 000 000 hamburgare! 
Betsy levererade, och mätta och glada 
drog vi vidare. Lunchstoppet gjorde vi på 
restaurangen ”Charokee” där vi passade 
på att kolla på indianutställning. Vi rullade 
vidare på ursprungliga 66-vägar genom 
bördiga landskap, och nådde dagens mål 
Clinton sen eftermiddag. En svalkande 
Harley Davidson-öl!

12/9 2014 
Is this the way to Amarillo?

Ja, det är där vi hamnat efter dagens 
körning. Det märks tydligt att vi är 
i Texas – all is bigger! Bilarna, bur-
garna, brudarna, bärsen…..allt! 
Idag har vi haft en behaglig tur med lagom 
temperatur (drygt 20 grader), och lite lätta 
moln. Vi har passerat flera ghostcities, lite 
skrämmande med hus, affärer och motell 
som abrupt bara lämnats till sitt öde. På 
vägen stannade vi till i Elk city, där vi blev 
lite kulturella och besökte the National 
Route66 museum. Det gick snabbt över, 
och vi drog till Shamrock för lunch, d v s 
den obligatoriska burgaren. Ikväll blir det 
Texas största biff! Om vi orkar äta upp 2 
kg kött samt alla tillbehör slipper vi betala. 
Let’s go for it!

13/9 2014 
Efter en superb middag på ett steakhouse 
i Amarillo med frozen margaritas och 
megabiffar, vaknade vi till regn, hård vind 
och 15 grader. Det var bara att montera 
på regnstället och ge sig iväg, då vi hade 
44 mil att köra till Santa Fe i New Mexico. 
Strax utanför Amarillo stannade vi till vid 
Cadillac Ranch och kollade på de ”plan-
terade” cadillacarna mitt ute på en åker. 
Här kan du använda sprayfärg hejvilt, och 
burken kastar du bara över axeln. Därefter 
körde vi vidare till byn Adrian, där vi frusna 
och våta värmde oss på caféet som ligger 
mitt emellan Chicago och Los Angeles. Vi 
hade alltså kommit halvvägs! Det blev lite 
bättre väder efter fikat då regnet upp-
hörde, men det var fortfarande svinkallt 

ROUTE 66 –

HERE WE COME!
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att köra! Lunchen tog vi i Santa Rosa då 
killarna passade på att kolla på ett litet bil-
muséum med US-bilar. Tjejerna föredrog 
att sitta kvar på restaurangen och värma 
sig :-) Efter lunchen drog vi så snabbt vi 
kunde till Santa Fe, och hela vägen dit 
var som en kuliss till en västerfilm. Stepp, 
buskar och klippformationer, man väntade 
bara på att John Wayne skulle komma 
ridande runt kröken. När vi närmade oss 
Santa Fe lättade molnen, och när vi gled 
in i staden tittade solen äntligen fram! 
Kvällen avrundades med middag på ett 
mikrobryggeri med belgieninspirerad öl, 
och imorgon kommer vi att tillbringa hela 
dagen i Santa Fe då det är en körfri dag. 
Det kommer att kännas konstigt, förmodli-
gen längtar vi upp i sadeln?

14/9 2014 
Efter sex dagar på hojarna, var det riktigt 
gött att idag ha en ”fridag”! Att slippa 
packa på morgonen och bara kunna gå ner 
och äta frukost på hotellet, och sen snooza 
en kvart på det var lyx. Vi valde lite olika 
aktiviteter för dagen – några valde vila, 
shopping och bubbelpool och andra valde 
att gränsla mopparna och ge sig iväg på 
en tur till Madrid där filmen ”Wildhogs” 
spelats in. Kvällen avslutade vi på en mexi-
kansk restaurang med supergod krydd-
stark mat. Nu skall vi sova för att imorgon 
bitti fortsätta vår tripp västerut och ta oss 
till Gallupp.

15/9 2014 
Efter en dags vila från MC-åkning är vi nu 
på routen igen. Vi är fortfarande i staten 
New Mexico, och dagen har gått i indian-
ernas tecken. Vi har kört på små vägar 
genom ett kargt landskap med lågväxande 
buskar och träd, och omgivna av bergfor-

mationer. Man kunde nästan ana ett gäng 
apacher bakom nästa krök….men de enda 
indianer vi såg var de i souvenirbutiken, 
och den Tommy fick kontakt med efter 
lunchen på hamburgarhaket. Allt flyter på 
utan missöden, och nu har vi varit i sadeln 
i en vecka. Vi ser fram emot kommande 
dagar, då det ligger ett pärlband av spän-
nande stopp framför oss!

17/9 2014 
Redan innan vi lämnade Gallupp imorse 
gjorde vi vårt första stopp på Hotel el 
Rancho, som är välkänt för alla Västern-
filmer som spelats in där. Det sägs att 
John Wayne vid en av dessa inspelningar 
red in i baren och beställde två öl – en 
till sig själv och en till hästen! Efter detta 
besök följde vi den ursprungliga route66 
tills vi kom till Hoolbrock där vi fikade på 
det klassiska ”Joe & Agges Café”. Vi rull-
lade vidare med siktet inställt på att kolla 
på världens bäst bevarade meteorkrater, 

men innan vi kom dit så stannade vi 
till vid ett udda motell där du kan bo i 
Wigwam! Meteorkratern var enorm, och 
hade skapats för 50 000 år sedan. Vi 
nådde Flagstaff på eftermiddagen och tog 
det obligatoriska doppet i poolen innan 
middagen. Imorgon blir det Grand Canyon!

17/9 2014 
Idag lämnade vi Clinton tidigt på morgo-
nen med sikte på Grand Canyon natio-
nalpark. Det var inte alls som vi tänkt 
oss! Arne har besökt parken och hade 
bra koll, men vi andra blev imponerade 
över detta fantastiska naturscenario! Det 
var lite scarry att kika över kanten då det 
på sina ställen är uppemot 2000 meter 
djup utan egentliga räcken. Birgitta höll 
sig på behörigt avstånd. Vi passade på 
att luncha på ett flott lodge, där vi fick 
extra underhållning då servitören var en 
Manuel-kopia som klippt och skuren ur 
Fauly Tower. Efter en riktig naturdag tog 
vi oss till Williams där vi checkade in på 
Grand Canyon Railway hotel. Det blev en 
runda i baren innan läggdags. Imorgon 
väntar öknen och jättevarmt.

18/9 2014 
När vi lämnade Williams imorse hängde 
regnet i luften. För säkerhets skull drog 
vi på oss våra regnställ, men klarade oss 
med bara några få droppar. På vägen 
stannade vi i Seligman, där vi tittade in till 
Angel & Wilmas place, och träffade den 
legendariske ägaren och frisören Angel 
Delgadillo, 87 år. Arne beställde en klipp-
ning av honom, som betittades av alla 
Route66 resenärer bl.a. en skock japaner. 
Vi gjorde en avstickare från raka vägen 
till Laughlin och körde ner till Oatman, 
där åsnorna strövar fritt på dagarna. 

Efter Oatman fick vi fart på hojarna och 
drog de 7-8 milen till Laughlin i över 100 
Fahrenheit! Pust! Vi nådde hotellet tidig 
eftermiddag, och njöt av ett härligt bad 
i poolen!

19/9 2014 
Idag har vi kört från Laughlin till Las Vegas 
genom Nevadaöknen. Vägen (som var 
mycket bra) ringlade sig genom det torra, 
karga landskapet med buskvegitation och 
kaktusar. Det var hett och torrt, och en 
märklig känsla när man så småningom 
skymtade Las Vegas siluett mitt ute i ing-
enting. Det var också häftigt att komma 
in till stan på våra motorcyklar, och glida 
in till entrén till hotell Tropicana. Det är 
massor med människor överallt – på stan 
och på casinon. Las Vegas besöks årligen 
av 40 miljoner människor, vilket gör ca 
80 000/vecka! Du kommer inte undan 
spelhysterin, då casinona är placerade 
i nedervåningarna på hotellen, och du 
måste passera för att ta dig till rummet. 
Vi har åkt på sightseeing och kollat stan, 
och avslutade dagen med middag på 
HD-restaurangen i stan där man kunde bli 
fotograferad på Peter Fondas hoj från fil-
men ”Easy rider”. Imorgon blir det hett om 
öronen igen då vi fortsätter resan genom 
öknen till Viktorville.

21/9 2014 
Det är näst sista sträckan på vår 
resa, och vi har inte riktigt fat-
tat att tiden gått så fort. Vi fort-
satte genom Nevada-öknen, och 
stannade till på caféet Peggy Sue 
där vi umgicks med Buddy Holly, 
James Dean, Betty Boop, Blues 
Brothers, Marilyn Monroe, Elvis 
med flera legender. Det var trev-

ligt, och att cherrypien var i topp-
klass gjorde inte saken sämre (vi 
har testat ett gäng utefter vägen:-) 
Vi gjorde också ett stopp i staden 
Calico som idag är en spökstad, men 
som var en blomstrande gruvstad förr 
i tiden. Man fick en bra inblick i hur 
det var på den tiden i Vilda västern. 
Efter Calico körde snabbt till dagens 
mål Victorville. På vägen fick vi upp-
leva en tromb som drog över gatan, 
precis framför oss. Vi fick upp kame-
ran och lyckades fånga en liten glimt 
innan den drog ut i terrängen.

23/9 2014 
Nu har vi nått målet! Vi valde att knixa in 
en liten annan väg än den som var förut-
bestämd. Vi var helt överens om att nu 
fasingen skall vi dra Highway 1 från norr, 
den klassiska vägen rakt in i Los Angeles! 
Vår resa har nått sitt mål, och vi lämnade 
våra hojar till Eaglerider och tog en taxi till 
hotellet där vi slappar innan vi tar oss hem 
igen. Vilken resa vi gjort!

25/9 2014 
Nu har vi varit i Los Angeles sedan i lör-
dags, och verkligen turistat! Vi har fått 
sett mycket, vi har shoppat, ätit god mat, 
badat osv. Vilken lyx att få sova lite längre 
på mornarna och slippa checka ut! Vi har 
bl.a. varit en heldag på Universal studios, 
och fått en inblick i hur det går till när 
man producerar film idag, vilket var myck-
et imponerande! Vi har besökt Cole’s i 
Downtown, som är LA:s äldsta restaurang 
från 1908. Här serveras än idag speciala-
ren ”French dip” vilket är en rostbiffmacka 
som serveras med en buljong att doppa 
i, för att mackan skall bli lättuggad. I 
början av förra sekelskiftet var det många 

som inte hade tänderna i behåll, så då 
kom köksmästaren på att servera mackan 
på detta vis. Vi har naturligtvis shoppat 
loss rejält, och minglat på piren och på 
Sankta Monica beach. Vi har också testat 
några fisk/skaldjursrestauranger och en 
italiensk. Nu har resan nått sitt slut, och 
just nu sitter Arne och Danne på flyget 
hem. Imorgon åker Eva och Tommy, och 
på fredag är det sista paret ut – Birgitta 
och Thorbjörn. 

THE END
BIRGITTA, THORBJÖRN, ARNE, 
DANNE, EVA OCH TOMMY
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Bröllop i Mitt
Rolle Sand och Charlotte Holmberg YCC Mitt slog till på riktigt 
lördagen den 5/7 2014.

Nu heter de Charlotte och Rolle Sand

GRATTIS ÖNSKAR HELA YCC SVERIGE

Detta är en kille från Bor i Småland, han 
har gåvan att skapa konst med såväl 
färgsprutan som med nålar då han även 
tatuerar.

Jonas och hans pappa Nils driver en 
bilverkstad tillsammans i Värnamo och 
har lång erfarenhet av bland annat 
Amerikanska bilar, men nu mer hamnar 
alla bilmärken på lyften, då deras skicklig-
het och kunskap på bilar är vida känd i 
våra trakter.

Farsgubben står gärna i lackboxen 
också, men då handlar det inte om motiv 
som Jonas sysslar med.

Då dagen på verkstaden är över så 
är det dax att åka hem och börja skapa 

MOTIVLACK!
NU HAR VI FÅTT EN DUKTIG MOTIVLACKERARE I KLUBBEN 

JONAS LUNDQVIST VÄLKOMMEN!

konstverk på allt som går att måla på, när 
vi kommer på besök så står där ett kylskåp 
i en djup candyröd färg såååå snyggt. 
Här är det bara fantasin som sätter grän-
ser, han säger dock att porträtt, där går 
gränsen, men för övrigt är skapandet en 
ständig återkommande del av hans liv, 
han tycks alltid ha nya idéer och älskar att 
pröva nya färgtyper effekter mm.

Efter vårt besök på bilverkstaden så 
bokade vi en ny tid i hemmet, där möts vi 
av hans sambo, en stor Rottweiler, efter 
lite vänliga knuffar och nytvättat fejs, så 
slår vi oss ner på soffan, en kopp kaffe 
och genast ringer hans telefon, nya jobb 
på gång och så fortsätter det, så efter jag 
slängt i mig kaffet, tar jag mig ur soffan 

och ber honom visa oss lite av hans arbete 
som motivlackerare och tatuerare.

Jonas kommer att hålla demo på en del 
träffar med färgsprutan, då kan ni passa 
på och se hans färdigheter och som med-
lem kunna bekanta sig med oss YCC:are.

KONTAKTINFORMATION:
WICJON@YAHOO.SE
TELE BOSTAD: 0705-75 11 29
BILVERKSTADEN:0370-100 09

En Gräsklippar robot som fått en ny identi-
tet i form av en nyckelpiga.

Några av de tatueringa som Jonas gjort. Här skruvas det.

Svart panter.

FOTO: CHRIS LUNDIN-JOHANSSON

Varför köpa tavlor när man kan måla dom 
på väggen direkt.
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Region SMÅLAND
Regionchef: Jimmy Johansson, 0706-85 01 40
E-post: jimmy.johansson@yccsweden.se

Kontaktpersoner Småland

Regionschef
Jimmy Johansson
Mobil: 0706-85 01 40
E-post: jimmy.johansson@yccsweden.se

Kontaktman Jönköping
Arnold Nyström
Mobil: 0703-71 25 60
E-post: arnold@habojuridik.se

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

Kontaktman Växjö
Magnus Söderström
Mobil: 0706-29 14 52
E-post: magnusodenstrom73@gmail

Kontaktman Nybro
Magnus Andersson
Mobil: 0705-45 31 89
E-post: magnus.monica@hotmail.com

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

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

Regionchefen har ordet

Region SOUTH
Regionchef: Andreas Hedblom, 0708-12 97 97
E-post: andreas.hedblom@yccsweden.se

Kontaktpersoner i Region South

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@gmail.com

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

Christer Holst
Mobil: 0707 – 44 23 30
E-post: christer.holst@yccsweden.se

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

Blekinge
Sivert Rosander
Mobil: 0709 -78 74 29
E-post: sivert.rosander@tele2.se

Regionchefen har ordet
Så var det åter dax att sammanfatta ett 
bra hojår!

För min och många andra i regionen, 
har årsmötet som vi höll i legat i fokus i 
år. Det har blivit många resor fram och 
tillbaka till Degeberga, många möten, 
samtal, offerter och planeringsträffar. 
För mig personligen var det första 
gången jag ordnade en så pass stor 
träff. Som tur är har jag mycket duktigt 
folk omkring mig som har ställt upp till 
100 % på att ordna och fixa så att vårt 
årsmöte har fungerat mycket bra! Jag 
vill rikta ett speciellt varmt tack till alla 
er som hjälpte till på årsmötet och som 
såg till att allt fungerade så bra. Jag är 
så glad att ha så många bra hjälpsamma 
vänner i region South! 

STORT TACK!  
Årsmötet har som sagt tagit stor 

fokus på vår verksamhet, men vi har 
samtidigt bedrivit vår vanliga verksam-
het i form av körningar och träffar. Här 
har vi ett bra gäng med kontaktmän 
som ställer upp och genomför allt detta 
för er. Vi har haft vecko- och helgkör-
ningar i Helsingborg och Staffanstorp 

och färderna har gått i alla riktningar. 
Frukostkörningen har gått från Höör, 
med som vanligt stort deltagande och 
trevligt slutmål. Vi har deltagit i träffar 
såväl i Sverige som i både Tyskland och 
Danmark. Säsongen avslutades med 
Hemliga resan som i år slutade på 
Vallåsens vandrarhem. OK kanske inte 
riktigt avslutad med det. Vi hade även 
turen mot Kiviks äppelmarknad!

Nu i skrivande stund närmar vi oss 
slutet av november och vi ska snart 
ha vår höstträff med medlemsmöte på 
Klåveröds vandrarhem. Som det ser ut, 
blir vi ca 30 man som stannar kvar och 
övernattar. Regionen bjuder på julbord 
och förhoppningsvis blir detta en trevlig 
avslutning på säsongen.

Håll nu koll på kommande aktiviteter!

I vinter kommer vi att ha pubträffar 
och naturligtvis så kommer en efterfrå-
gad repris: TURAN!

Kom ihåg: Det är på Hjul som tomten 
kommer!

LEV VÄL
REGIONCHEFEN

Då var det dags för en tur till Kivik 
och titta på årets äpple tavla. Samling på 
Yamaha som vanligt och där några mötte 
upp. Färden gick över Kågeröd till Farmen 
där vi mötte upp ett gäng, ca 20 stycken 
blev vi.

Vi fortsatte vår färd över åsen och 
körde förbi det välbesökta trädet i 
Ljungbyhed. Det blev små krokiga vägar till 
Norra Rörum där vi tog en välförtjänt ben-
sträckare. Vidare mot Sösdala Rickarum 
Önneköp.  Det finns hur många fina små-
vägar och köra på och vi hittade massor. 
När vi kom fram till Kivik så var det en 
titt på tavlan. Den heter Be Nice. Tavlans 
storlek är 108 kvm det finns ca 35000 
äpple som sitter fast med 70000 spik och 
så är det 8 olika sorters äpplen som man 
har byggt med. Ganska roligt med den 
för den ser inte likadan ut hela tiden utan 
ändrar färg för var dag som går. Givetvis 

så tog vi lotter 
men tyvärr inga 
vinster.

Middagen 
intog vi på 
Kiviks Musteris 
restaurang. 
Gott var det 
men tyvärr så 
kom vi lite sent 
så det fanns 
inte så mycket att välja på. Men alla blev 
mätta. Lite shopping i musteriet blev det 
också.

Vi fortsatte sedan färden mot hem-
met, över Tomelilla och via småvägar till 
Gårdstånga där vi tog en bensträckare och 
tackade för oss i dag för nu börjar det och 
droppa av folk lite här och där. Det blev 
en härlig tur på ca 30 mil i strålande sol 
hela dagen. 

Årets Kiviks tur

Det där med GPS er är ju kanonbra 
när de fungerar men att ha en GPS som 
visar att man ska svänga både till höger 
och köra rakt fram samtidigt är lite svårt 
:-) Garage vändning behöver man alltid 
träna på. Vi kom dit vi skulle och hem 
och det har varit härligt så ett stort tack 
till Jörgen och Ronnie för den fina turen.
THORE

Årsberättelse Småland
Hej alla Smålänningar!

Då har vi avverkat ytterliga en 
säsong med fint väder och härligt 
hojåkande, men det betyder ju som 
ni vet att vi forsätter att umgås och 
hittar på saker trots att hojen par-
kerats för sin välförtjänta vintervila.

Jag vill passa på att tacka våra 
duktiga kontaktmän för sitt fina 
arbete på fältet, dessa kreativa eld-
skälar som gör allt för att medlem-
marna skall trivas och har aktiviteter 
att åka på.

Många möten har jag farit runt på 
och många återstår ,även höstens 
hövdingamöte i Stockholm är avkla-
rat, där samarbete bara blir bättre 
och bättre, vill även hälsa vår nya 
regionschef för Halland hjärtligt väl-
kommen i gänget, Ulf Rasmusson.

Vi hade en nyhet från i år 
”Glasbruksrundan” en mycket 
omtyckt runda som garanterat 
kommer igen, den arrangerades 
av Magnus Andersson från Nybro 
(Kontaktman) nu slipper han inte 
undan då det var välorganiserat, 
mer av detta kommer vi att se.

Västervik blev som alltid en myck-

et minnesvärd träff och kommer att 
bli ett måste nästa år igen, vi ham-
nade till och med i TV en liten kort 
frekvens, alltid något.

Redaktionen efterlyser lite berät-
telser/artiklar mm till vår härliga tid-
ning, så tvekar inte att dela med er 
av era resor,fester m.m.

Vill ni få era bilder publicerade 
så tar Monica från Nybro hand om 
detta, skicka bilder med text till  

E-mail: magnus,monica@hotmail.com

Jag söker efter fler kontaktmän/
kvinnor på de orter som saknar 
detta, känner du att det skulle vara 
roligt att sköta kontakten i ditt 
område så hör av dig till mig för mer 
info, man kan prova på om man vill 
mejla eller ring mig på:

E-mail: 
jimmy.johansson@yccsweden.se

Mobil: 0704-85 01 40

Jag hälsar alla nya medlemmar 
välkommna.

Önskar alla en trevlig jul

MVH
JIMMY REGIONSCHEF SMÅLAND
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Kontaktpersoner West

Regionchef
Dag Lorentsson
0735-174 116
Dag.lorentsson@yccsweden.se

Kontaktman Nol
Fred Manninger
Tel: 0706-64 28 15

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

Kontaktman Skara
Kent Jornefelt
Tel: 0706-52 95 75

Kontaktman Borås
Roland Lindsköld
Tel: 0733-76 29 39

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

Kontaktman Uddevalla
Jörgen Wennergren
Tele: 0760-39 20 80

Kontaktman Kungsbacka
Mats Lindén
031-322 70 45

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

Webbmaster
Ulf Rasmusson
0706-635050
ulf.rasmusson@yccsweden.se

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

Regionchefen har ordet

Region WEST
Regionchef: Dag Lorentsson, 0735-17 41 16
E-post: dag.lorentsson@yccsweden.se

Region HALLAND
Regionchef: Ulf Rasmusson, 0723-68 59 77
E-post: ulf.rasmusson@yccsweden.se

Kontaktpersoner Halland

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

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

Micke Andersson
Mobil: 0709-45 25 95
E-post: micke.andersson@yccsweden.se

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

Regionchefen har ordet

En sommar med många möjligheter, 
förutom alla de sedvanliga träffarna, bl. 
a Smögen, Hanksville, Västervik, Lynge 
och inte minst årsmötet i Degerberga, har 
dagarna på två hjul varit i det närmaste 
utan gränser.

Då vi tyvärr mist de flesta av våra kör-
ledare sedan den regnvåta kalla somma-
ren 2012 så blev det till slut ett väder som 
erbjöd körningar, gemensamt med kör-
ledare och utan, flera av veckans dagar. 
Måndagar till Näs, onsdagar till Stora Höga 
m. fl.

För första gången i Västervik anordna-
des aktiviteter tillsammans med Vulcan. 
På inbjudan av Vulcan deltog de flesta på 
grillafton vid deras tältområde. Ett koncept 
som kan utvecklas och sådana planer finns 
inför 2015, åtminstone i West. Vi får se vad 
vi kan komma fram till.

Säsongen avslutades som vanligt med 
Barncancermilen i Borås. En sanning med 
modifikation, Det har ju varit Mc-väder 
ända till slutet av oktober och en del har 
säkert kört en bit in i november då med-
eldygnstemperaturen har varit minst 10 
grader, vilket enligt meteorologerna är att 
betrakta som sommar. Lite kallt om fing-
rarna förstås.

Dessförinnan deltog vi ett antal på 
årsmötet i Degerberga. Ingen ort man blir 
direkt upphetsad över men platsen där vi 
hade mötet var alldeles utmärkt, för att 
inte tala om de närmaste omgivningarna 
med bl.a. Forsakar. (Se bild t.v.)

Ett konstigt namn eller hur? Men ta 
det här med fors så kommer du närmast 
verkligheten för det är vad det handlar 

Säsongen 2014Ny regionchef

Hej jag heter Uffe Rasmusson är 55 år 
har 4 barn och 6 barnbarn. Jag har blivit 
utvald till ny regionchef av mina medlem-
mar i Halland.

Jag jobbar på LV6 i Halmstad 
(Försvarsmakten). Mina intressen är att 
köra mc med min fru som också kör mc.

Sedan tycker jag om att fiska och umgås 
med mina barn och barnbarn. Har även köpt 
en husvagn ihop med en av mina söner.

Jag hoppas att jag nu som regionchef 
skall kunna ta över efter Peter Ovik och bli 
en lika bra regionchef som han har varit.

Tack Peter för att du varit en sån bra 
regionchef för oss alla i Halland. Du har 
varit som en liten Pappa för oss tycker 
jag och jag hoppas att vi kan ha ett gott 
samarbete i fortsättningen.

ULF RASMUSSON
REGIONCHEF HALLAND

om. Vem hade räknat med att hitta en 
fors på det platta Österlen och vilken miljö 
i övrigt, det var som att komma till en 
annan värld. Har du vägarna förbi så bör 
du offra tid på ett besök.

Årsmötet i sig var förträffligt välordnat, 
med mycket bra mat och boende. Det här 
med mat är ju mycket viktigt i alla sam-
manhang, åtminstone för vissa av oss 
(Ingen nämnd och ingen glömd). Tack alla 
ni från South som gjorde detta till ytter-
ligare ett årsmöte som stannar i minnet.

Årets krock! Nej ingen mc-olycka utan 
krocken med YCC-Norgé s 10-årsjubileum. 
En mindre grupp från West hedrade dock 
våra Norska vänner med sitt deltagande. 
Det hade blivit avsevärt fler om det inte 
krockat med vårt årsmöte. Vi får absolut 
jobba på att undvika sådana här krockar 
i framtiden.

Nu ser vi fram emot en lika fin säsong 
2015 och inte minst mot årsmötet som 
West svarar för på Tångahed i början på 
juli månad. Mer om detta på annan plats 
i tidningen.

Med en önskan om ett Gott Slut
God Jul Och Gott Nytt År!

Dag Lorentsson
Regionchef YCC West
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Kontaktpersoner East

Regionchef East
Clas Blomberg
0708-14 11 14
clas.blomberg@yccsweden.se

Sekreterare
Bengt Carlsson
0766-41 14 77
bengt.carlsson@yccsweden.se

Områdesansvarig Stockholms län
Marie ”Mammarazzi” Munktell
0708-14 33 32
marie.munktell@yccsweden.se

Områdesansvarig Uppsala län
Tomas Holmberg
0705-36 81 86
tomas.holmberg@yccsweden.se

Områdesansvarig Västmanlands län
Ronny Bejefalk
0706-68 49 86
ronny.bejefalk@yccsweden.se
Områdesansvarig Södermanlands län
Stefan Ström
0702-56 09 35
stefan.strom@yccsweden.se
Områdesansvarig Östergötlands län
Per ”Pelle” Linerzén
0705-54 19 01
per.linerzen@yccsweden.se
Kontaktman Uppsala
Tommy ”Towe” Westin
0703-54 16 01
towe@yccsweden.se
Kontaktman Stockholm norra
Ann-Christien ”Anki” Lindqkvist
0707-90 95 85
kenrunan@hotmail.com 
Kontaktman Stockholm norra
Johan Westberg
0704-87 48 08
johan.westberg@yccsweden.se
Kontaktman Stockholm södra
Mats Andersson
0703-78 93 20
mats.andersson@yccsweden.se
Kontaktman Stockholm södra
Christer Lindberg
0730-40 49 66
christer.lindberg@yccsweden.se
Kontaktman Stockholm södra
Ellionor ”Ellie” Samsioe
0704-24 28 34
ellie@yccsweden.se
Kontaktman Södertälje/Järna/Gnesta
Mikael ”Ludde” Benedicks Lundahl
0768-85 33 38
ludde@yccsweden.se
Kontaktman Katrineholm
Peter Rönnbäck
0708-62 59 77
peter.ronnback@yccsweden.se
Kontaktman Eskilstuna
Tomas Eriksson
0720-47 04 22
tomas.e.68@gmail.com
Kontaktman Norrköping
Michael Ohlin
0703-47 43 56
michael.ohlin@yccsweden.se
Kontaktman Nyköping
Anna Ström
0702-43 69 79
anna.strom@yccsweden.se
Kontaktman Nynäshamn
Jonas Lundsten
0708-87 55 21
jonaslundsten@hotmail.se

Regionchefen har ordet

Regionchef: Clas Blomberg, 0708-14 11 14
E-post: clas.blomberg@yccsweden.se

Region EAST

Hej alla vänner. Helt otroligt att ännu en säsong har passerat, tiden går väldigt fort, 
speciellt när man som vi är säsongsbundna och vill få ut så många mil som möjligt under 
sommaren. Själv passerade jag 1200 mil och gjorde ett hojbyte tidigt på säsongen, nu 
har vi ju medlemmar som gör 1000 mil innan midsommar så det finns att jobba på. Vi 
har hunnit med en hel del aktiviteter och körningar under säsongen och här är en sam-
manfattning av en del av dem. 

Vi började innan säsongstart med MC-mässan i Västerås sista helgen i mars. Den här 
mässan är tänkt att vara ett komplement när stora MC-mässan är i Göteborg vartan-
nat år. Mässan i år var ännu större än den som var i Klöverhallen 2012 och arrangörens 
förhoppning är att den ska växa varje gång. År 2016 har det bokats dubbelt så stor yta 
jämfört mot denna gång. Vi var representerade med en stor monter och det var många 
personer som besökte oss. Alla som vi pratade med var positiva till mässan och att vi 
klubbar fick så mycket plats på denna mässa. Några nya medlemmar blev det under 
helgen och även många gamla medlemmar dök upp. Det var flera som valde att bo kvar 
i Västerås under helgen så vi var ett glatt gäng som gick ut på lördagskvällen för att få 
lite god mat och dryck.

________________________________________________________________

6 april var det dags igen för ett medlemsmöte och denna gång var det på ett nytt ställe, Härads 
Bygdegård i Strängnäs. Detta gjordes dels på grund av ökade kostnader på förra stället men 
även så är den nya platsen mer i mitten av regionen vilket gör att de flesta får lika långt att åka.  
Vi gick igenom kommande aktiviteter och informerade om läget för vår region. 

________________________________________________________________

26 april

Strängnäs Hojmarknad – Stallarholmen som arrangeras av Yggdrasil MC besöktes av 
en del från klubben. Det fanns mycket gott & blandat av gamla delar och marknaden var 
välbesökt av bikers. 

________________________________________________________________

Nästa evenemang var som vanligt den mycket stora 1:a maj kortegen som startar 
i Nyköping. Genom paret Ströms försorg genomförs en kortege genom Nyköping och 
sedan vidare till Norrköping där vi anslöt till den stora kortegen. Trots lite busväder 
var det många hundratals hojar som var på plats. Efter hand blev det bättre och hela 
Norrköpings gator var kantade med familjer som beundrade alla dess olika motorcyklar 
som tog staden i besittning. När vi väl avslutade den långa kortegerundan blev det 
gemensam samling till en bit mat. 

________________________________________________

3 maj var YCC representerade hos MC-montörerna i Norrköping 
och informerade om klubben. Dom bjöd besökarna på fika och 
korv, ett återkommande och uppskattat evenemang.

________________________________________________

Den 4 maj var det samling vid Rörken Motorstadion för avrost-
ning. Lika nyttigt att varje år uppgradera kunskaperna under 
kontrollerade former. Något som var väldigt kul att höra var att 
de kallar sin avrostning för ”YCC konceptet” vilket de kommer att 
fortsätta med. Kul att vi blir förknippade med säkerhetstänkande 
för det är vi duktiga på. 4 timmar senare var vi väldigt möra och 
duktigt inkörda inför den nya säsongen. Vi var ganska många som 
efteråt åkte gemensamt till Sulas MC utanför Uppsala som hade 
öppet hus. Detta resulterade att vid ett senare tillfälle så bytte en 
av våra medlemmar sin Suzuki till en Warrior.

________________________________________________

Den 10 maj hade vi återigen vårt samarbete med Yamaha Store 
i Västerås när de hade sin Custom dag som bara var inriktad på 
vår typ av hojar. Vi har vår vanliga station där vilket är bra och det 
kom många besökare. Vad ingen visste var att den 1900 som stod 

inne i hallen med skylten ”Bokad” var ämnad till undertecknad. Kul 
att kunna lura några stycken, speciellt min fru som inte hade en 
aning om den pågående affären. Som vanligt stod vi för utskänk-
ningen av korv som Yamaha sponsrar vilket alltid är uppskattat. 
Tyvärr gjorde vädret att vi fick ställa in vår planerade Ride Out.

________________________________________________

På Norges nationaldag den 17 maj var det Sveriges största 
utomhusmässa för MC som arrangeras av Rapido MC och även 
denna dag gick i solens tecken. Otroligt många besökare kom till 
Skansbacken i Johanneshov. Vi träffade på en del från YCC som 
letat sig dit. 

________________________________________________

Handelsbodenkortegen den 22 maj hade insamling till förmån 
för SOS barnbyar med siktet inställt på att samla in 100 000 kr 
tillsammans från alla korteger runt om i Sverige. I Stockholm var 
vi väldigt många hojar och det fylldes på tidigt med solen gas-
sande över oss. En del sökte skugga under några träd och vissa 
gick in i affären för att få skugga och några kom ut med nya 
jeans. Turen gick över den berömda ”slingerbulten” med stopp 
vid Café Rosenhill. Otroligt många hojar trängdes samtidigt för 
att få en fika.

________________________________________________

24/5 Hemliga resan lockade i år 22 st. till okända mål. Vi 
samlades vid McDonalds i Upplands Väsby och rullade iväg kl. 
08:00. Jag började med att åka tillbaka samma väg som jag och 
Lotta kom 1 timma tidigare, mot Västerås. Vi tog en bensträckare 
i Irsta och många funderade vad detta skulle leda till. Jag kan 
säga att vissa gissningar gick mot Hudiksvall och Orsa ända till 
norska gränsen. Vi drog vidare ut på E18 mot Oslo och vi stannade 
utanför Arboga för bensträckare och bensinpåfyllning. Det var lite 
för tidigt för mat så efter en stund bar det iväg igen, ut på E18 
igen igenom Örebro och vidare på E20. Nu visste jag att får inte 
mina reskamrater mat och vila snart så blir det myteri. Vi svänger 
av motorvägen in på riksväg 50 där vi omedelbart slår stopp vid 
Restaurang Brändåsen. 1 timme senare är alla mätta och belåtna 
och ytterligare någon har tankat så nu kan vi försöka nå slutmålet. 
Vi fortsätter söderut på väg 50 och passerar Askersund för att De 



2 augusti var det Östgötarundan som arrangerades av Micke & 
Susanne. Vi gjorde som vanligt en trevlig dagstur och vår dotter 
Rebecca hade snackat till sig att få åka med Stefan Ström. Som 
vanligt blev vi många som grillade och spenderade natten på Lera 
gård. 

________________________________________________

14 – 16 augusti gick årsmötet av stapeln, denna gång hamnade 
vi hos våra vänner i South. Som vanligt var vi ganska många från 
East som närvarade. Vi hade ett perfekt årsmöte med bra väder, 
jättebra Rideout till Kåseberga för att se var idén till YCC startade. 
De flesta kände historiens vingslag och beställde en ”sillamacka”. 
På kvällen fick vi se en sjungande Founder, kan inte bli bättre. 
Vi fick 2 nya representanter i styrelsen från vår region – Christer 
Sööder blev vald till kassör för YCC riks och undertecknad blev 
vald till Vicepresident, väldigt hedrade för oss båda. Hemresan 
gick genom Växjö med ett stopp av många YCC:are på Flying 
Eagle. För vissa blev hemresan lite extra dramatisk med ben-
sinstopp 2 gånger, tur att undertecknad hade en PET flaska och 
kunde åka till en mack och hjälpa till vid det andra bensinstoppet. 
Hörde att en taxi var räddningen vid det första bensinstoppet. 
Vem det var låter vi vara osagt…..

30 augusti hade vi den årliga Tipsrundan som lockade 20 hojå-
kare. Vi fick uppleva både kluriga frågor och fantastiska vägar. 
Återigen hade vi vädret med oss och alla var nöjda, speciellt de 
från Suzukiklubben som knep första & andra priset. 

________________________________________________

6 september var det tänkt att ha det årliga Waxholmsrallyt som 
arrangeras tillsammans med YCC Mitt, YCC East & Vulcan. Tyvärr 
så blev inte Vulcan med i år utan vi körde detta inom YCC. När 
YCC Mitt & East var samlade i Upplands Väsby var de ett glatt 
gäng som for vidare till Waxholm.

________________________________________________

14 september var det premiär för Stigfinnarens Hösttur. 
Ungefär 20 nyfikna anslöt för att se vad han skulle hitta på. Det 
var lite hemlighetsmakeri innan så ingen visste vart det skulle bära 
av. Klasse hade tydligen rekat och hittat många fina småvägar 
som bjöd på underhållande körning. 

________________________________________________

19 oktober hade vi först möte i Arbetsgruppen och direkt 
därefter hade vi vårt medlemsmöte. Det blev 27 medlemmar som 
dök upp för att höra vad som händer i deras region. Vi var några 
som trodde på uppehåll i vädret och vi fick rätt vi som åkte hoj till 
mötet, vi fick en trevlig hojdag.

________________________________________________

22 – 25 januari 2015 har vi MC-mässan i Stockholm. Det kom-
mer som vanligt att vara efterlängtat.

________________________________________________

Givetvis har vi haft väldigt många fler dagskörningar under 
säsongen men allt får inte plats här. Gå in på respektive regions 
Galleri på hemsidan så hittar ni många fler bilder från alla regio-
ner. Dom uppdateras kontinuerligt med nya bilder. Jag hoppas att 
få träffa många av er under vintern antingen på en fika eller något 
annat trevligt tillfälle. Håll koll under Aktiviteter även under vintern 
för det kan dyka upp någonting roligt.

Ha en trevlig vinter så ses vi snart igen, gärna i vår monter på 
mässan i januari. 

ER VICE PRESIDENT/REGIONCHEF EAST
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sedan åka längst med Vätterns östra sida ner till Motala. Säkert 
fanns det nog fortfarande funderingar i deltagarnas huvuden, 
vi fortsätter igenom Vadstena, Ödeshög för att sedan äntligen 
komma fram till Gränna som är slutdestination och där vi inkvarte-
rar oss på Gränna camping i deras största 6-bädds stugor. När alla 
fått komma på plats och fixa till sig och kanske fått något lämpligt 
att dricka så sammankallade jag alla och meddelade att vi hade 
en tid att passa med färjan till Visingsö. Där väntade bokade bord 
på Restaurang Solbacken med en vacker utsikt över Vättern som 
låg alldeles spegelblank denna kväll. Efter en mycket bra kväll tog 
vi färjan tillbaka och vi hade en mysig kväll med mycket prat och 
skratt. Morgonen efter väntade frukost på Fiket och även där vän-
tade dukade bord på deras stora balkong med utsikt över Vättern. 
Det var väldigt behagligt att sitta och dricka kaffe där kan jag 
intyga. Som avslutning hade jag bokat in ett besök hos ett polka-
griskokeri där vi fick en guidad tur hur historien var om det första 
kokeriet till dagens tillverkning. En hel del sötsaker inhandlades 
och sedan travade vi tillbaka till stugorna och började packa våra 
saker på hojarna igen för att bege oss hemåt igen. 

Magnus ”Knoppen” Carlsson fick pris för att han prickade exakt 
rätt vart vi skulle. 

Vi är ett glatt gäng på färjan till Visingsö.

________________________________________________

Det årliga Griprallyt i Södermanland som alltid går av stapeln 
på Kristi himmelsfärdsdag 29 maj lockade många till starten i 
Stigtomta. Det var uppehållsväder men väldigt blåsigt men detta 
till trots så blev det en lyckad dag. Som vanligt var det många 
ekipage som kom till starten. Nyköpings MC-klubb hade fått ihop 
ett ganska stort prisbord som sträckte sig långt ner i prislistan. Vi 
var 14 hojar från YCC som representerade klubben.

Custom Bike Show den 7 juni var som alltid en stor händelse, 
otroligt många passade på att besöka Norrtälje denna soliga dag, 
SMHI’s osäkra prognos till trots. Vi var 14 hojar och 15 medlem-
mar som åkte gemensamt från Upplands Väsby till Norrtälje. 
Vägen upp togs på många fina små vägar lotsat av Bengt 
Carlsson. Vädret var underbart och det var riktig sommarvärme. 
Det fanns mycket krimskrams att köpa om man så ville och men 
framförallt fanns det väldigt många fina hojar att titta på. 

________________________________________________

I mitten på juni var det Internationella Rallyt i Tyskland och det 
var många från East som åkte och som även passade på att se lite 
av Europa när tillfälle gavs.

________________________________________________

12 juli var det dags för den årliga Sörmlandsrundan. Vi åkte 
på många roliga vägar och i Sparreholm fick vi en guidning i 
Nostalgimuseet. Det fanns otroligt många varierande saker i alla 
tänkbara kategorier. Det var väldigt intressant och roligt, Stefan 
Gråfors som äger museet berättade många roliga minnen och 
historier. Efteråt tog vi en fika i det fria innan vi åkte vidare. 
________________________________________________
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Kontaktpersoner Mitt

Regionchef
Lennart ”Leno” Norling
Mobil: 0702-70 58 84
E-post: lennart.norling@yccsweden.se

Gävle
Erik Kernehed
Mobil: 0707-31 12 22
E-post: erik.kernehed@yccsweden.se

Sandviken
Stefan Karlsson
Mobil: 0738-04 18 71
Kerstin Karlsson
Mobil: 0706-71 66 99

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

Hälsingland
Rolf ” Wilden” Andersson
Mobil: 0705-25 30 82
E-post: wildenidelsbo@telia.com

Kjell Envall
Mobil: 0706-58 20 99
E-post: k.envall@live.se

Dalarna
Börje Blixt
Mobil: 0705-89 94 70
E-post: borje.blixt@bredband.net

Kontaktman/ Webbansvarig
Kenneth ”Limpa” Lindberg
Mobil: 0702-77 59 09
E-post: kenneth.lindberg@live.se

Västernorrland
Peter Kaarle
Mobil: 0705-59 57 79
E-post: peter.kaarle@telia.se

Jämtland
Ulf Adsten
Mobil: 0703-11 11 20
E-post: ulf.adsten@hotmail.com
Lars Pettersson
Mobil: 070-3669504
E-post: britt-p@spray.se

Regionchefen har ordetRegionchefen har ordet

Region MITT
Regionchef: Lennart Norling. 0702-70 58 84
E-post: lennart.norling@yccsweden.se 

Region Värmland/Örebro
Regionchef: Sussie ”Pocahontas” Wahlqvist, 0707-49 99 94
E-post: sussieycc@hotmail.com

Kontaktpersoner Värmland-Örebro

Regionchef
Sussie “Pocahontas” Wahlqvist
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 

Hänt i Värmland/Örebro
Efter en sommar då vi absolut inte kan 
klaga på vädret kom hösten till slut......

Nya medlemmar har kommit till, några 
har lämnat oss. Många sköna turer har vi 
fått, både långa och korta.

En solig dag i augusti for vi på vår 
hemliga resa. I år gick den till Skara 
Sommarland. Tyvärr var långt ifrån ensam-
ma, timslånga köer förtog lite av nöjet. 
När vi tröttat på trängsel och bad begav 
vi oss till stugorna där grillen och tillbehör 
togs fram. Vacker och mindre vacker sång 
till vår eminenta trubadur Kent Jensen till 
långt in på natten. När solen och vi gick 
upp hade vädergudarna svikit oss men 
det var bara att dra på regnkläder och 
gilla läget.

Vår traditionella kräftskiva gick av sta-
peln i september. Vår festkommitté hade 
gjort ett utmärkt jobb. Lekar, dans och 
underhållning av vår egen trubadur Kenth.

En tur med räkbåten har också hunnits 
med. Tjo o tjim, dans o mat.

På medlemsmötet vi hade på höstkan-
ten bestämdes att vi ska fortsätta med 
arbetsgrupper, något som fungerat väldigt 
bra. Fler känner sig delaktiga och arbetet 
är inte så betungande för någon.

Under vintern kommer vi träffas på pub-
kvällar en gång i månaden. Festkommittén 
styr upp det. Då brukar det komma upp 
mycket bra och mindre bra idéer inför vår/
sommar säsongen som vi tar med oss till 
vårmötet.

Förhoppningsvis kommer vi iväg till mc 
mässan i januari, om så bara över dagen. 
Det är alltid kul att kolla in nyheter, träffa 
nya o gamla bekanta och längta till som-
maren.

VID TANGENTERNA
TINA, KONTAKTMAN VÄRMLAND/
ÖREBRO

Jag sitter nu i skrivande stund och kikar 
ut i kvällsmörkret och tänker tillbaka på 
den hoj säsong som varit och känner då 
att det har verkligen varit en bra sådan. 
Bra på det viset att det har varit fint hoj 
väder och att det har varit en hel del nya 
träffar som vi besökt. Det har varit många 
fina vägar och mil som körts. Det är så 
härligt att möta både nya och gamla vän-
ner och få uppleva den glädje o goa skratt 
som oftast blir.

Vi startade vår säsong med ett kontakt-
manna möte i mars där vi gjorde en liten 
planering.

Efter den planeringen så samlades vi 
den 10/5 på Hembygdsgården i Ljusdal för 
en medlemsträff och lunch.

Nätt två veckor senare var det 
Handelsboden kortegen i Gävle där vi var 
några som sammanstrålade för att åka 
gemensamt till Handelsboden där korte-
gen startade. Redan två dagar efter det så 
var det den årliga ICA träffen i Sandviken. 
Det ska bli spännande att se vad som pla-
neras där nästa år.

I Hälsingland har det varit fikakvällar 
hos Yamaha Ljusdal i deras lokaler under 
vintern. Den 25/5 var det några tappra 
Hälsingar som kämpade mot regnväder 
och deltog i SMC avrostning i Färila. Det 
har även varit planerade kvällskörningarna 
Hälsingland.

Vid månadsskiftet maj/juni så samlades 
vi några stycken och styrde kosan upp mot 
Kramfors för att vara med på Vårträffen 
som anordnats av Region Norr.

I Gävle har det varit några trevliga 
dagsturer med hemliga destinationer, en 
mot södra Dalarna där vi besökte Avesta 
Mc Klubb och deras klubbstuga.

Sedan en tur ner genom Uppland som 
Mats Wedin ansvarade för. I Gävle har 
det även funnits möjlighet att tillsammans 
med Vulkan köra på söndagar.

Vi lade även prio på Rump Mas Träffen i 
Krylbo där vi även hade ett medlemsmöte.

Ner mot årsmötet i Degeberga var vi 
några som knappade in slingriga vägar på 
vår GPS och hade fina vägar att fara på. 
En del hakade på Rondellen Tour.

Det årliga Waxholmsrallyt gemensamt 
med Vulcan Riders kördes återigen dock 
utan Vulcan. Där tackar vi i Mitt för hjälpen 
från bl.a. Bertil Karlsson i East för hans 
lotsning genom Uppland.

Det var också ett antal från Mitt som 
var iväg på Internationella träffen. Sedan 
är det många som har farit på träffar runt 
om i vårt avlånga land. Det har varit bl.a. 
Gällivare, Flakasand, Hoj Rock, Stenöträffen 
och den återuppstartade Deltaträffen. 
Flakasand kan jag varmt rekommendera 
och till 2015 är det jubileum.

Det som komma skall är nu närmast 
i början på december ett medlemsmöte 
och julbord i Ljusdal eftersom det ligger 
relativt centralt i vår region. Så håll ögo-
nen öppna för anmälan. Tillika så kommer 
det att finnas möjlighet att anmäla sig till 
Vårträff 2015 i Region Mitt. Så håll koll på 
vår hemsida det beräknas att komma ut 
runt årsskiftet, så haka på vetja. Jag tittar 
åter ut och det är lika mörkt ute som när 
jag startade knappandet även om det har 
varit en liten ljusare känsla under tiden, 
tankarna har vänt åter till sommaren som 
varit. Nåväl det är snart jul o då kommer ju 
tomten sen går det fort till våren.

HA DE BÄST
LENNART ”LENO” NORLING
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Bestämde mig tidigt att åka ner till 
Lynge träffen i Danmark nu i år. Tiden bör-
jade närma sig och det var dags att börja 
planera vad man ska ha med sig i lättvikts 
packningen (en solo postväska) som råder 
på min moppe där väskor, boxar, kärror 
lyser med sin frånvaro och till råga på allt 
så har pakethållaren också fått stryka på 
foten. Insåg ganska tidigt att stora tältet, 
campingsäng, brassestol, triangakök, tras-
mattan fick vara hemma tillsammans med 
allt annat onödigt. Några t-shirt, kallingar, 
strumpor, ett par byxor, en långärmad 
tröja, shorts, badbyxor, handuk är vad 
som fick åka med i klädväg. Så det som 
fick plats i väskan var kläderna, sovsäck, 
liggunderlag, flisfilt, mc-lås och 2 putsdu-
kar. Tandborsten fick åka första klass i sin 
”Long Travel Front Box” på styret. Tältet 
lades uppe på väskan och regnstället sat-
tes på styret. Packat och klart för avfärd. 
Kram och puss till de där hemma och 
sedan on the road.

ÄR JAG TRÖTT ELLER
Fint väder och väldigt lite trafik när 

jag startade på onsdagen och styrde 
mot Vansbro, Filipstad, Mariestad och där 
vidare mot Jönköping samtidigt som jag 
försöker bestämma mig 

vilken väg jag ska ta, Helsingborg – 
Helsingör eller ta bron Malmö – 
Köpenhamn. Har i alla fall bestämt mig 
för att åka via stora världsmetropolen 
Vislanda för att hälsa på Virre och Gunsan. 
Jag närmar mig Värnamo och kommer på 
mig själv att jag sitter ju för fan och sover 
på moppen, dags att stanna för vila. Är 
så trött (har ju bara kört 58 mil) att jag 
bestämmer mig för att hitta något ställe 
och sova på. Hittar ett B&B i Herrestad 

och anländer dit för att sova. Kliver in 
och tar av moppe kläderna och går ut i 
korridoren och upptäcker en massa fot-
bollsbilder och fotbollströjor på väggarna. 
Det visade sig att det är förre landslags-
spelaren Jonas Thern som driver detta 
vandrarhem/B&B samt en herrgård med 
hotell där. Fotbollslandslaget låg på upp-
laddning inför fotbolls VM 1994 då de tog 
brons så det inger positiv anda och att det 
måste gå bra resten av resan.

Vaknar på morgonen och går för att 
äta frukost då jag möts av en dam som 
frågade mig om det var jag som kom 
på motorcykeln igår kväll, ja sa jag . Då 
berättade hon att min moppe har hållit 
henne vaken större delen av natten. Hon 
kom hem vid nio tiden på kvällen och såg 
då att lyset stod på och hon visste inte 
eller som hon sa vågade pilla på knappar-
na. Hon försökte få tag på personal som 
kunde tala om vilket rum jag bodde i så att 
de kunde tala om för mig att lyset var på, 
men hon fick inte tag på någon. Hon gick 
in och la sig men vid elva tiden tyckte hon 
att det var någon i korridoren så hon gick 
upp men det var ingen där. Vid halv två på 
natten så hörde hon röster ute i korridoren 
och hon upp igen och där var två killar 
som hade kommit hem från jobbet på High 
Chaparal. Hon förklarade för dem och ut 
till moppen gick de. En av killarna hittade 
ljusknappen och stängde av lyset men det 
lös fortfarande bak och i instrumentbelys-
ningen. När hon berättade detta så tänkte 
jag att jag satt på parkeringslyset när jag 
låste styrlåset men då ska det ju inte lysa 
bak, konstigt. In på rummet för att hämta 
nycklarna och vart fan är de nu då. Hittar 
inte nycklarna så jag går ut för att titta 
vad det är som lyser, jojo där står moppen 
med nycklarna i och lyset igång. Jag var 
nog trött när jag kom fram för när jag par-
kerat så tog jag ur nycklarna för att kunna 
låsa skivbromslåset och där efter har jag 
satt i nycklarna i tändningslåset igen och 
satt på tändningen. Tur att de stängde av 
lyset på natten för det var ström kvar så 

den startade. Var jag trött eller bara trött.

MÖTE MED TROMB ORKANEN GUN
Upp i sadeln igen och styra mot met-

ropolen Vislanda. Anländer till det centrala 
Visland vid lunch och gör ett stopp vid 
ICA för att inte komma tomhänt till Virre 
och Gunsan. Eftersom Virre har varit dålig 
(dålig när detta skrevs) och behöver vila 
så tyckte jag att en liten godis påse och 
en tidning som inte gör honom upprörd är 
det han behöver, det blev en påse Polly 
original och Svensk Damtidning. Gunsan 
fick en blomma, rosa naturligtvis. Åker 
från ICA och kör under en viadukt där jag 
svänger höger och kör en liten bit innan 
jag upptäckte att det var ju vänster jag 
skulle svänga, så en u-sväng och sen 
tillbaka. Det är då jag ser längre fram, 
mitt i gatan kommer det en orkan tromb 
farande mot mig med massa saker som far 
runt den. Det är nog dags att tvärvända 
men har då kommit så nära och ser då att 
orkanen inte är någon orkan utan det är 
Gunsan som springer och viftar på gatan 
för att jag ska hitta. Avklädning (hjälmen) 
och sedan många goa kramar. Blev sedan 
bjuden på en go lunch och sedan lite 
snack. Efter ett tag så var det dags att 
åter ut på vägen igen, tack goa Virre och 
Gunsan. Har nu bestämt vilken väg jag 
ska ta till Danmark och det efter att sett 
ett uttalande från Kjelle i Kalix om att man 
har väl hoj för att åka på och inte åka båt 
så det blir Malmö och Öresundsbron till 
Danmark.

Kom fram till betalstation och betalade 
och skulle börja turen över bron då det 
kom tre riktiga pilsner bilar fullproppade 
med bilburen ungdom i. Hade väl åkt ca 
hundra meter då jag saktade in och läm-
nade lite mer avstånd till den sista bilen 
för i varje litet gupp så såg jag hur avgas-

systemet slog i backen. Och mycket riktigt 
så lossnade halva avgassystemet så det 
var tur jag hade lite avstånd. Gled förbi 
bilarna och premiären av Öresundsbron är 
ett faktum. Jag kanske skulle skaffat mig 
en sån däringa Bengtsson maskin (GPS) 
så jag hittar till träffen eftersom jag aldrig 
varit där. Men OKQ8:s gratis karta räckte 
denna gång. 55, 16, 207 var de väg num-
mer som jag behövde veta och vips så var 
jag framme.

Väl framme så var det avklädning, 
avpackning och sedan en rund vandring 
och hälsade på folk från West, South och 
Småland. När jag som skulle resa tältet 
kom ytterligare en region från Sverige 
och det var Hasse från Örebro/Värmland. 
Tältet upp och sovsäck på plats så var det 
bara att fortsätta tjôta med folk. Service 
på campingen var det inget fel på, Uffe 
från West åkte runt på en fyrhjuling och 
såg till att vätske balansen hölls intakt i 
värmen. Efter maten så gick jag runt och 
pratade med folk och kom fram till den 
uppblåsbara poolen och blev där i bjuden 
till att ta simborgar märket tillsammans 
med Tobbe från Småland men avböjde 
detta erbjudande, för många vändor hade 
det blivit då bassängen hade en diameter 
på 3 meter men Tobbe kravlade på och jag 
tror han klarade det för han var i länge. På 
fredagen så åkte jag med några Westare 
och Hasse till havet för lite svalkande bad 
och sedan en lunch nere vid hamnen. Väl 
hemma vid tältet så mötte Uffe upp med 
fyrhjulingen igen för att ha vi skulle fylla 
på vätske balansen.

ÖLEN INSTÄLLD
På lördag var det en bussresa in till 

Köpenhamn där ett studie besök på 
Tuborg skulle gå av stapel men av någon 
anledning blev det inställt så vi gick runt 
på Nyhavn och Ströget och tittade, tog 
lite mat med tillhörande brun dryck. En 
glass hanns också med innan det var dags 

att sätta sig på bussen för färd till Lynge 
igen och där var ölen inställd också men 
i kylen. Middagen närmade sig och på 
dagens meny stod det hel grillad spädgris, 
gott va de. Men innan dess var det utdel-
ning av finaste hoj i olika klasser. Det var 
riktigt roligt när mitt reg.nummer ropades 
upp som segrare i klassen ”BEST STAR”, 
tack juryn. Senare på kvällen så var det 
dags för ett gigantiskt lotteri prisbord att 
lottas ut men de som varit där tidigare 
tyckte det var lite mindre än förra året 
men vilka priser det var. Efter 1,5 timmars 
dragning så togs det en paus för att sedan 
fortsätta dragningen. Medvetet så tog jag 
inga lotter för vart skulle jag packa alla 
dessa vinster ;-)

BARA 76 MIL KVAR HEM
Vaknar på söndag morgon till smattret 

av regn, suck ska det börja redan. Kunde 
jag inte fått packat tältet och kört sisådär 
en 50 mil innan det började. Men solen 
kom fram och medans frukost intogs så 
blåste tältet torrt och det var bara att 
packa allt. Tog sällskap med West så jag 
la mig sist och gled med upp till Helsingör 

MITTARE MOT LYNGE

och där färjan över till Helsingborg. Väl 
inne i Helsingborg så kom Seppo, Örjan 
och jag efter vid ett rödljus så vi höll ihop 
resten av resan till Göteborg. Stannade 
för lite käk/fika på Hallandsåsen och då 
kom även de andra dit. När vi skulle åka 
så valde jag att ta motorvägen för jag 
ville hem snabbt och då krokade Seppo 
och Örjan på, de andra tog kustvägen 
upp till Göteborg. Vi närmar oss Göteborg 
och inser att det är nog lika bra och ta på 
regnstället och det gjorde vi rätt i för en 
bit innan och en bit in i Göteborg så låg 
vi i bakkant av ett kraftigt regn. Väl inne 
i Götet så skildes våra vägar åt Seppo 
och Örjan tog gräddfilen hem till sig och 
jag svängde av på E20. Någon mil efter 
Göteborg så upphörde vätan så jag kunde 
ta av regnstället och solen började skina. 
Ett bra flyt i körningen gör att mil efter mil 
betades av och jag närmar mig Filipstad 
och det är då han där upp slår till utan 
förvarning. Det kom en skur som hete 
duga, vattnet skummade på vägen och 
bilarna stannade vid vägkanten men jag 
hade fått på mig regnstället igen och gled 
sakta förbi bilarna för vad skulle jag stå 
där för. Bilarna tutade när jag i sakta fart 
gled förbi. Jag hade sedan konstant regn i 
20 mil och rätt som det var så kom det en 
skur. Nu fick verkligen moppen och dess 
elektriska samt regnställ bekänna färg. 
Regnstället var bara så bra, helt torr var 
jag vid hemkomsten. När jag passerade 
Vansbro trodde jag att nu stannar snart 
moppen för då blinkade lamporna på 
instrument belysningen som världens flip-
perspel. Låg i ca 70 knyck på femman då 
börjar neutrallampan lysa och efter det så 
blinkade alla lampor som de vill. Moppen 
går som han ska så stanna inte för då får 
du inte igång den igen sa jag till mig själv. 
Efter 76 mil så var jag hemma så in med 
moppen i garaget för torkning. 

178 mil blev det och jag kommer att 
göra om detta nästa år för det var en träff 
med mycket god mat, trevliga människor 
och en jädrans mysig miljö och faktiskt 
riktig god öl. 

TACK TILL YCC DANMARK 
FÖR DENNA TRÄFF. 
VID TANGENTERNA LIMPA
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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 

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

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

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

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

Kontaktman Holmsund/Umeå
Åke “Akefan” Fängström
Lövholmsviken 133
913 42 Obbola
Mobil: 0703-14 07 15
E-post: ake.fangstrom@yccsweden.se

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

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

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

Regionchefen har ordet

Så nu har en mc säsong kommit till ända. 
Vilken fantastisk sommar vi haft. Det har 
nästan varit för varmt att köra. Hur nu det 
är möjligt? I Blaiken har vi i alla fall ”badat” 
i Uman typ varje dag!! Det hör inte till 
vanligheterna. Vattnet har hållit ca 20- 23 
grader hela sommaren! Så vi har kollat av 
temperaturen vi beställt till 5-års jubileet 
av BLAIKEN TRÄFFEN nästa sommar.

Vårsäsongen startade med en hotell 
träff i Kramfors. Tanken var att göra ett 
återbesök hos Norrfällsvikens Börje. Men 
han hade arrenderat ut anläggningen och 
stod som hotellchef på Hotel Kramm i 
Kramfors. Så vi åkte dit istället. Tyvärr 
var inte vädret med oss mer än på dit 
och hemresan så någon chilling ute på 
hotellterassen som det var planerat blev 
intet! Hursomhelst blev vi väl mottagna 
i fina rum till ett vrakpris. För tre nätter 
inklusive frukost och Middag kostade oss 
1000 kr/pers. Vi hade en sjukt spän-
nande Bowlingturnering på Strike (som 
Börje också äger)och den vanns av Jan¬-
Erik Rosengren som på något vis lyckats 
undanhålla att han tävlat i Bowling. Det 
hade även Rondellen gjort och fick se 
sig slagen med några futtiga poäng. Så 
”beware” för norrländska bowlingligan! Vi 
fick också besök av east och Vaermland/
Örebro! 

Sista helgen i juni var en Midnattssolsträff 
inplanerad i Gällivare. Hos MMCK ”malm-
bergets motorcykelklubb” De firade sitt 40 
årsjubileum och några tappra YCC:are från 
MITT och NORR deltog i den, på natten 
nära 0 gradiga lapplandsfestligheterna.

I mitten av juni blev vi i YCC Norr 
inbjudna till SilwerWings i Nordmaling. 
Dom hade en trädgårdsträff hos YCC med-
lemmarna Thore Johansson och Katarina. 
Tält och husvagnar radades upp på gården 
och grillarna tändes. Ett partyband som 
hette PuchDakota rockade loss på altanen. 
Vi hade vanvettigt skoj. Tre nya medlem-
mar fick vi denna helg. 

Sedan väntade FLAKASAND och vilken 
helg det blev! Med stålande solsken och 
varmt Kalixälvsvatten kunde vi njuta av 
en fantastisk norrländsk sommarnatt. Vi 
fick även känna på ett ovanligt kraftigt 

åskoväder som på ”järsken” kunnat stoppa 
hela lördagskvällens musikuppträdande. 
Men med en fantastisk räddningsinsats 
av Flakasands crew som handtorkade all 
elektronik för att festivalen skulle kunna 
genomföras!! FANTASTISKT! Nästa år blir 
det 25 års jubileum för Flakasand och vi 
räknar med ett mycket starkt artistupp-
lägg. Och Publikrekord! 

Helgen därpå vankades Delta R.I.P. 
några YCC:are deltog i den kraftigt ban-
tade träffen. Numera får egen mat och 
dryck medtagas för det säljs mycket lite 
av den varan. Men en trubadur underhöll 
på kvällen.  Inte riktigt som på gamla tider 
med ända en känsla av Delta. 

Sen kom Årsmötet och på ditresan 
var en årsmötes tour planerad i minsta 
detalj av Rondellen. Från Norr startade 
rondellen, Peter, Stefan, Micke och Skatan. 
Under resans gång fick vi fler och fler kor-
tegedeltagare. JÄTTESKOJ. Att få anlända 
i samlad tropp till årsmötet var fantastiskt 
skoj!

Årsmötet i Degeberga var en riktig 
SUCCÉ!!! Vilket bra årsmöte och vilken 
tur vi hade med vädret och vilka härliga 
människor och vilken bra musik och vilket 
bra arrangemang. Bara massor med PLUS!  
Tack South för en fantastisk årsmötesupp-
levelse. West kommer att få jobba hårt 
för att toppa er. Men jag vet att Dag med 
Crew kommer att göra allt de kan! Det har 
han LOVAT! 

I Norr har vi som sista planerade träff, 
en Höstträff, den låg även detta år på 
Kattisavans camping och vi fick deltagar-
rekord. 

Vi har också haft ett hamburgeri på 
Yamaha Center på Skoterns dag som 
inbringade pengarna till årets Adventsträff 
som vi i år skall ha på vårt nya klubbställe 
i Sörfors. 

Planering pågår dessutom på en sko-
terträff första helgen i mars. Så håll utkik 
om en trevlig skotertur i Norrland!

Med önskan till alla en trevlig vin-
terdvala tills vi ses igen.

INGELA REGIONCHEF NORR

Norrländska hösttankar…

Virago Star Owners Club bjuder in alla 
YCC:are till Internationell mc träff i 
London.

Träffavgift 43 pund som betalas på 
plats, då ingår 2 frukost & 2 middag + fest.

Årets tema är Circus och 
Engelsmännen 
brukar vara duktiga 
på att klä ut sig till 
kvällen, röd näs på.

Träffen är 
på ett sportfält, 
Metropolitan Police 
Bushey Sports 
Club. Aldenham 
Road, Bushey 
Hertfordshire 
WD23.

Denna idrotts-
plats ligger i 
norra London i 
utkanten av ett 
Industriområde, det 
finns ingen buss 
eller tåg linjer dit 
så om ni föredrar 
att bo på B&B eller 
hotell så gäller 
egen transport eller 
taxi. Det är gott om 
tältytor och om ni 
inte vill ta med eget 
tält så erbjuds ett 
alternative med upp 
satta 2+2 personers 
tält för 60 pund/
tält.

Efter träffen 
äger Ni tältet eller 
kan skänka det till 
VSOC.

OBS Bokning 
av tält görs på vår 
hemsida senast 30 
jan-15. 

Anmälan till 
träffen senast 30 
mars-15.

Resan dit i 
skrivande stund 
lite oklar. Det skall 
öppna ett nytt rede-
ri som kör mellan 
Esbjerg - Harwich 
med start påsken 

Välkomna till Internationell träff 
i England 12 – 14 juni 2014

U K  R A L L Y  2 0 1 5

VIRAGO  STAR  OWNERS  CLUB 

International Rally

V S O C
RoadRunners

RO
LL 

UP,
 ROL

L UP, THE CIRCUS IS IN TOWN !!!

Further information by e-mail:- 2015Rally@VSOC13.org.uk
or see the FAQ's on our web site www.VSOC13.org.uk

& Clatter for ticket application 

Come & experience the
UK INTERNATIONAL RALLY

hosted by Centre 13, RoadRunners VSOC
FRIDAY 12th - SUNDAY 14th JUNE 2015
Metropolitan Police Bushey Sports Club, Aldenham Road, Bushey, Hertfordshire WD23 2TR

* bands *DJs * traders
* hot showers * tents 
* afternoon entertainment

* fantastic venue
* hog roast & late night

munchie stall

ticket includes:-
* hot 'n' fully loaded

breakfast x 2
* best of British
evening meal x 2

* 24h tea & coffee

*T
ICK
ET

PRI
CES

 RE
DUC

ED * * TICKET

PRICES REDUCED*

Members early bird tickets before
31st October 2014 NOW £43

after this date & on the gate
NOW £45

Associates - £50
Children under 16 - £25

2015, läs mer på: www.reginaline.de

Biljett pris en person i hytt 600 kr, mc 
200 kr ENKEL väg.

Vi har kontaktat dem gällande grupp-
resa men inte fått svar ännu.

Lite svävande med resvägen i skri-
vande stund, så fort vi får mer info läggs 
den på hemsidan.

KLASSE STIGFINNARE
PRESIDENT@YCCSWEDEN.SE
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YCC’s Klubbsaker

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:-

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.

Klubbväst 
Tillverkad i mörkbrunt skinn med tygmär-
ket påsytt ovanför vänster bröstficka. 
Stl. S - XXXL.      Pris: 950:-/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 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”

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.     
Pris: 200:-/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

  1 Jubileumsmärke nr 1 – 5    40:-

 nr 1 – 10    40:-

 nr 1 – 15    40:-  

  5 Klisterdekal ark     50:- 

  6 Klubbväst, mörkbrun, S-XXXL    950:-

  9 Keps med röd rand, one size    95:-

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

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:-

UTGÅENDE ARTIKLAR

  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    200:-



Ring oss! 0470-20125 eller gå in på bilsportmc.se

VI är inget traditionellt försäkringsbolag!

Vi är ett gäng motorentusiaster, som vet vikten av 
att låta hjulen rulla. Tillsammans med våra drygt 110 000 
kunder delar vi passionen på riktigt. 
Detta har gjort oss till marknadsledare i över ett decennium.

Testa oss!  Beräkna enkelt din försäkringskostnad 
oonline – gå in på bilsportmc.se.


