
Nr 1 2015

YAMAHA CUSTOM CLUB
YCC

Sweden

Sidan 29Sidan 8

Motorcykelresa Umeå – ItalienMC-tur
Gran Canaria



YAMAHA CUSTOM CLUB SWEDEN 32 YAMAHA CUSTOM CLUB SWEDEN

info...
Styrelsen

Kontakter

YCC:s Klubbtidning
Redaktör: Kjell Jonsson
 Lovisagatan 14, 531 43 Lidköping
 Mobil: 0705-88 68 27
 redax@yccsweden.se

Produktion: Lehrgrafvens Grafiska (TM-Production), Timmersdala
 Mobil: 0730-72 39 58

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

Deadline inlämning 
till nästa tidning: 1 november 2015

Utgivning: December 2015 (endast digitalt)

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 
medlemsnummer på inbetalningen.
Vid utebliven betalning stängs inloggning 
på hemsidan ner maj-juni.
Kontot raderas sedan vid årsskiftet.
Nya medlemmar anmäler sig via hemsidan: 
www.yccsweden.se/medlemsansokan

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

Halland: Vakant
  
 

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: Vakant
 
 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

Anmälningstiden för rundturen till 
London med buss har gått ut men 
om Ni vill deltaga på träffen så kon-
takta mig så kollar jag med England 
om det finns restplatser kvar.

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 kväl-
len, röd näs på.

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

Denna idrottsplats 
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 hem-
sida senast 30 jan-15. 

Anmälan till träf-
fen senast 30 mars-
15.

Resan dit i skri-
vande stund lite 
oklar. Det skall öppna 
ett nytt rederi som 
kör mellan Esbjerg 
- Harwich med start 
påsken 2015, läs mer 
på: www.reginaline.de

Biljett pris en per-
son 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 skrivande 
stund, så fort vi får 
mer info läggs den på 
hemsidan.

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

HOJHÄLSNINGAR
KLASSE STIGFINNARE
PRESIDENT@YCCSWEDEN.SE
0706-68 45 90
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YCC:s vårnummer
Här kommer YCC:s vårnummer, 

detta trotts dåligt med insänt mate-
rial från Er medlemmar. Jag har gått 
igenom de senaste 6 årens tidningar 
och tyvärr kommer det färre resebe-
rättelser, reportage eller bra körtips, 
upplevelser att dela med sig av. Snart 
har vi ingen tidning att göra om trenden 
fortsätter.

Det är Ni medlemmar som 
formar denna tidning!

Vadå vinter säger jag. Har varit 
engagerad i snöröjnings svängen över 
20 år och kan inte påminna mig en så 
varm & snöfattig vintersäsong.

Hojsäsongen är redan i gång. I dag 
12 Mars har jag sett ca 20 hojar ute 
på vägarna i Stockholm, känns som ett 
rekord.

Var förbi några hojfirmor som har 

vinterförvaringar och det ringer bikers 
och vill ha ut hojarna omgående, har 
även beställt nya däck som inte kommit 
fram ännu från tillverkaren, Metzler 888 
tänkte jag kör på.

Mc mässan i Stockholm är avklarad 
med ett 20 tal nya medlemmar och 
många besök av befintliga medlemmar 
som var på ett strålande mc humör.

Ett stort Tack till alla som jobbat 
med mässan, utan Er hade inte blivit 
någon.

Vi är över 1 100 medlemmar i klub-
ben men vi har problem med att få 
Er hjälp med olika sysslor och arrang-
emang, just nu drar en liten grupp ett 
för stort lass och skall vi kunna fortsätta 
vara en av Sveriges största och bästa 
mc klubb måste vi bli fler.

Kontakta Er regionchef och fråga 
vad Ni kan hjälpa till med.

I tidningen finns många aktiviteter i 

Er region som toppas av avrostningar, 
olika helg körningar & träffar t ex 
Internationella i London 12-14 juni samt 
vårt årsmöte på Tångahed Vårgårda 
9-11 JULI. Vi gör ett försök med årsmö-
tet mitt i säsongen istället för i slutet av 
augusti och hoppas på att fler medlem-
mar kommer.

Har Ni missat att betala medlemsav-
giften för 2015 så är kontonumret 

Bankgiro NB 5506-3937. Om Ni av 
någon anledning inte kan/vill vara kvar 
i klubben så sänd ett meddelande 
till kanliet@yccsweden.se så slipper vi 
undra.

Ta det lugnt i början av säsongen 
så syns vi.

HOJHÄLSNINGAR
KLASSE STIGFINNARE
PRESIDENT@YCCSWEDEN.SE

Hej alla medlemmar i YCC. Jag vill 
passa på att säga några ord i det här 
numret av tidningen gällande läget för 
klubben i hela landet. Som det ser ut 
nu så har vi 4 regioner som kommer att 
byta regionchef vilket är väldigt mycket. 
Tror inte att vi haft det läget tidigare 
men det finns några viktiga fakta att ta 
till sig i detta. Det är inte så lätt verkar 
det som att hitta kandidater till dessa 
poster. Jag har förstått att det finns en 
viss oro i och med den nya motionen, 
att det innebär att regionchefen även 
får en plats i styrelsen. Det finns en oro 
att detta kanske innebär mer arbete 
och ansvar. Låt mig förklara så bra som 
jag kan om detta.

För er regioner som söker nya kan-
didater innebär det att ni röstar på ett 
medlemsmöte för den som ni vill ska 
leda er region. På årsmötet kommer vi 
alla att rösta om hen ska bli godkänd 
som regionchef och styrelseledamot. 

Kommer det att innebära mer arbe-
te? Nej, vi träffas ju alla hövdingar och 
styrelsen samtidigt i alla fall så det 
innebär 2 hela möten under 1 år vilket 
är väldigt viktigt och kreativt för hela 
planeringen och där har ni möjligheten 
att ta med er frågor från er region på 
något som ni kanske vill förändra.

Innebär det mer ansvar? Ja lite, vi 
kommer ju att sitta i styrelsen och det 
innebär att vi har ett ansvar mot alla 

Några ord på vägen från Vice Presidenten
medlemmar men jag anser att det har 
vi ju i alla fall redan som regionchefer 
när vi ansvarar för en egen region och 
när vi representerar den regionen på 
våra hövdingamöten. Men nu är det 
så att dessa poster som regionchef/
styrelseledamot ska väljas varje år så 
åtagandet är inte längre än så. Som 
i alla styrelser har man alltid rätt att 
ställa sin plats till förfogande om man 
finner att man inte klarar uppgiften, det 
innebär också då att man ej längre är 
regionchef eftersom de 2 befattning-
arna alltid kommer att höra ihop.

Men nu hoppas jag att varje region 
kommer att hitta hen som är villig att 
ta på sig uppgiften och känner sig stolt 
att representera YCC och vara en del 
i maskineriet som ska föra oss framåt 
men även bevara klubben stabil. Ni 
kommer att få jättebra stöttning av 
oss så att ni kommer in i er roll, vi är 
bara ett telefonsamtal bort och om det 
behövs så kommer vi och besöker er 
och hjälper till med det som behövs.

Jag har i snart 1 år varit Vice 
President och även regionchef för den 
största regionen och det har gått allde-
les utmärkt, det här är lite unikt i YCC:s 
historia då ingen tidigare haft dessa 2 
befattningar samtidigt. Mitt råd är att 
se bara till att om ni inte redan har 
det, så tillsätt en arbetsgrupp på några 
personer som ni kan bolla idéer med 

och även delegera ut olika uppgifter till 
dessa. Så har vi arbetet länge i East och 
det fungerar jättebra.

Som avslutning vill jag säga: alla 
olika befattningar som vi har i klubben 
från Kontaktman till President är något 
som vi har till låns under en period. 
Denna period ser olika ut för varje indi-
vid och vissa provar på ett tag medans 
andra finner att detta var min grej och 
genom ett bra jobb så kan det inne-
bära att man får låna sin titel en längre 
period. Vissa finner det kanske så pass 
givande att man även vill avancera 
inom YCC och satsar på att engagera 
sig under en längre period. Vi är alla 
viktiga för att YCC ska fungera och jag 
hoppas att det finns medlemmar där 
ute i vårt avlånga land som känner sig 
manade att prova på uppgiften att bli 
en del i maskineriet. Vi kan inte driva 
runt hela skutan på samma personer 
hela tiden utan det behövs omsättning 
för att alla ska orka sin tid i den position 
den har.  Ni har allt mitt stöd och jag 
hoppas på er.

MVH
CLAS BLOMBERG – VICE 
PRESIDENT 

P.S. Detta är Min grej och jag 
kommer att ge många år till, kom 
ihåg det  :)

Tidningen blir digital
Det har beslutats att prova digital tidning i höst istället för papperstidning. Anledningen är att spara pengar, tidningen är den 
största utgiften vi har i klubben. Höstnumret kommer därför att läggas ut som pdf på hemsidan. Eventuellt kommer ett massut-
skick att göras till dem som har anmält en E-post adress till kansliet. Vårtidningen kommer att tryckas på papper som vanligt tills 
vidare. Detta får också ses som en anpassning till modern teknik, många läser ju det mesta på telefon eller platta idag.

MVH REDAX
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YCC i 
backspegeln 
10 år

Förra våren köpte jag ett släp till hojen, det fick följa med på 
några turer.

Men jag var inte riktigt nöjd med hur det såg ut. Ville ha något 
annat och lite ovanligare. Så jag började fundera på vad det skul-
le bli. Tunnor finns det redan ett antal av så min första tanke var 
att bygga en oval modell med spetsig front. Började bolla min ide’ 
med sambon Ericas pappa, Michael Ohlin. Passningarna gick fram 
och tillbaka och till slut gick bollen i mål.. En båt skulle det bli!

Hem och ta fram gamla flyttkartonger och tejprullen. 
Gästrummet fick bli verkstad. Klipp och klistra till önskad form. 
När jag tyckte att det liknade min ide’ så bar det av till brädgår-
den för inköp av diverse virke och maskiner. Badkaret fick bli för-
sta platsen för det upp kapade virket. Blötläggning för att lättare 
kunna böja till önskad form. Under ett antal dagar så limmade 
och tvingades det för fullt.

Ibland så tog bygget ett steg tillbaka men till slut så började 
det likna pappers modellen.

Sen var det dags för pysslet med alla detaljer, den kläddes 
invändigt med balkongmatta av min lite mer tålmodiga sambo. 
Rutan tillverkades likaså fyra lanternor, flaggstång, roder och 
propeller. 

Sedan så var det utsidan som vara på tur, teakbets i några 
omgångar och när den torkat kom lacken fram, lacka slipa lacka 
slipa + några gånger till. Nåtningen var inte så lätt att få till men 
blev rätt så ok. Montering av knap, lås och rep runt om. Till slut 
så kom dagen då vi skulle försöka få ut båten från gästrummet..

Jag sambon och äldsta sonen tog tag i problemet. Vi fick vrida 
och vända några gånger men till slut så stod båten ute på gården. 
Chassiet rullades fram och monteringen gick väldigt bra. Så snart 
är det dags för premiär turen.

Många lär ha synpunkter på hur den ser ut och hur man skulle 
ha gjort. Men jag tycker att den blev precis som jag är.

Inte helt perfekt men riktigt bra ändå.

Hoppas vi ses på vägarna.

MAGNUS CARLSSON
YCC EAST

YCC Tidningen nr 1 2005

Var full med berättelser om resor och 
hojar mm.

Glidarn skrev om sin pojkdröm ”Hur en 
Virago byggdes om”. 

Hojen har han kvar och var med senast 
på årsmötet i Degeberga. Virago börjar bli 
populär igen, nu som café racer (också, 
redax anmärkning).

En redogörelse om hur Yamaha starta-
de 1889 som orgel & pianotillverkare som 
övergick till mc tillverkning efter kriget. 
Första modellen hette YA-1 och kom 1955 
och fick smeknamnet ”KA-tombo”.

Man tillverkade 200 mc i månaden och 
i sin förta tävling Mount Fuji Ascent Race 
vann man.

1970 lanserades första 4-taktsmc, 
XS-1 650cc och 1989 kom den hyllade 
YZF-R1.

Region Norr ordnade skoterträff i 
Trehörningen med besökare ända från 
Skåne.

Smålänningarna samlade ihop sig och 
for på mc-mässa till Göteborg, som tur 
var hade man med sig egen termos, det 

är ”dyrt på tåget” tyckte resenärerna från 
Bor.

Mascot Motor ordnade öppet hus och 
där fick Stiffe provsitta en något förkrympt 
Wilde.

Stiffe har skött YCC butiken sen 
Hedenhös tid, Tack för allt jobb Du lagt 
ner.

Även Oves Motor i Olofström hade 
mc-mässa i sina lokaler med YCC besök 
som slutade med ett nyinköp till en lycklig 
dotter.

Norrlands Mc ordnade meck kurs bara 
för tjejer och intresset var så stort att det 
blev 4 grupper som fick lära sig grundläg-
gande detaljer om sina hojar.

Vera från Yamaha hade skrivit en egen 
redogörelse från Yamaha Bike Meet 2004 
i Degernäs där inte bara YCC deltog utan 
alla med Yamaha mc var inbjudna.

Det fanns gott om hojar att provköra 
vilket gjorde att jag provkörde en Warrior, 
mäktig hoj. Då Degernäs Camping ligger 
vid en sjö hade Yamaha även tagit med sig 
vattenskotrar samt en båt för de som vill 
prova vattenskidor.

Jag provade även vattenskotern och 
Duva informerade mig om att:

”Håll fullgas och sedan sväng allt du 
kan, urkul”

Jag lydde rådet och for som en vante 
i sjö till mångas belåtenhet på stranden. 
Som tur var är det dödmansgrepp så 
skotern låg och guppade bredvid mig, 
efter några nya försök lyckades jag med 
konststycket, blöt med nöjd.

HOJHÄLSNINGAR 
KLASSE STIGFINNARE

Vinterpysslet är klart!

På banken i lunchtid, fullt med folk, dörren flyger upp och in stegar en svårt påtänd och nojig pundare med 
ett avsågat hagelgevär:

–Det här e ett rån! Alla ligger ner på golvet!

Alla lägger sig genast på golvet utom en äldre man med bestämd min som säger:

– Jag lägger mig inte! Jag är civilagent!

Va fan, tänker pundaren, det låter supernojigt, varpå han snabbt lämnar lokalen – alla reser sig igen 
inklusive en äldre dam som går fram till civilagenten, klappar honom ömt på kinden och säger:

– Kurt lelle, du är inte civilagent, du är senildement...



8 9YAMAHA CUSTOM CLUB SWEDENYAMAHA CUSTOM CLUB SWEDEN

Pga. av en hjärtinfarkt hösten 2013 fick 
jag möjlighet att åka på rehabresa till San 
Augustin på 3 veckor, genast kom tanken 
på att se mera av ön och då givetvis på 
mc.

Första helgen gick jag strandpromena-
den mot Las Palomas där jag hört skulle 
finnas en mc uthyrare. Den firman var 
rent ut sagt otrevlig, ingen service och helt 
ointresserad personal, vandrade vidare 
mot centrum och av ren tur så låg där 
Motostivoli.

Här var det annat, trevliga människor, 
tips om väg, matplatser och information 
om deras hojar. Ville köra Yamaha, men 
fanns bara XT 660, ville ha med packbox 
för lite matsäck och extra kläder, så till slut 
kom vi överens om en Suzuki V-strom för 
lördag-söndag nästa vecka.

Helgen kom, vänligheten fortsatte, på 
utsatt tid blir jag hämtad av ägaren till 
firman, karta med rekommenderade vägar 
och matplatser fick jag samt demo av hur 
hojen funkade. Gav mig av efter min färd-
plan, tanken var att besöka toppen på ön, 
Pico de las Nievas 1949 m.ö.h. Passerade 
Fataga och vägarna slingrade på, försökte 
vänja mig vid hojen som verkligen passade 
dessa vägar.

(Bild 1) Stupen blev brantare vägarna 
krokigare, ner på tvåan lägg ikull gasa 
igenom kurvan, accelerera upp och i med 
trean, ny kurva ner på tvåan ge gas och 
ner med hojen, så där höll det på nästan 
hela tiden, man bara log brett och mådde 
bra.

(Bild 2) I San Bartolome stannade jag 
för att kika på utsikten och läste kartan, 
passade även på att vila kopplingshanden 
som var ovan att användas mer än 5 ggr.

(Bild 3) Tar vägen mot Tejeda och 
strax blev de molnigt, alltså man körde in i 
molnen, nu var jag uppe på ca 1800 m.ö.h 
och tempen hade sjunkit från 23 grader 
till 12 grader. Regn fanns det i dessa moln 
vilket jag inte var klädd för, så efter lite 
funderande skippade jag toppen och för-
sökte leta mig neråt på den norra sidan.

(Bild 4) Skyltningen är som vägarna, 
väldig variation, vägnummer kommer och 
går, dimmigt och nu är vägen hal, så blir 

MC-TUR GRAN CANARIA NOVEMBER 2014

lite tristare 30-45 min innan man börjar 
komma neråt igen. Beslutar mig för att 
skippa vägnummer och skyltar kör på känn 
norrut, har ju aldrig varit här ändå, så jag får 
se massor av nya spännande platser, bl.a. 

Fantomenklippan (såg de ut som i alla fall). 
Passerade Tejeda, Fontanales, Moya sam-
tidigt som de blir varmare och skönare och 
definitivt grönare.

(Bild 5) Magen börjar kurra så de var 
med glädje jag såg etappmålet Galdar på 
Norrspetsen. Härifrån kan man åka den 
enkla vägen österut förbi Las Palmas och 
vara tillbaka i San Augustin på ca 1 timma, 

Bild 1 Bild 3

Bild 2 Bild 4
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turister asfalt och betong har jag sett förut. 
Så jag åker istället västerut, vilket jag inte 
ångrar, härlig atlantkust väg med kurvor 
stup och utsikt som bedårar, kan inte få 
nog.

(Bild 6) Här nere blir det tvär-
mörkt 19-20 tiden, så ville gärna vara 
hemma då, gasade på rätt friskt ett 
tag nu när man verkligen hade blivit 
ett med hojen och så smidigt kurvorna 
togs, hade slutat koppla vilket visade sig 

funka utmärkt med rätt varv på motorn. 
Kurvorna verkade aldrig ta slut men rakor-
na blev längre när jag hamnade lite mer 
på en inlandsväg, vid Playa de Mogan 
blev det kustväg igen med härlig utsikt. 
Nu började det mörkna och vid Puerto 
Rico tog jag mig upp på motorvägen för 
att snabbare komma hem och slippa för 
mycket mörkerkörning.

(Bild 7) Hemma spånade jag på 
en söndagstur, hört talas om grottbyn 

Guayadeque (fråga mig inte hur det uttalas) 
*L* Tog Motorvägen en bit mot El Doctoral 
sen chansade jag på småvägar mot Santa 
Lucia via Aguimes som var helt kanonbra. 
Väl framme så blev det lunch i Vegabaren 
(de du Jonnyboy, nu har jag varit där) *S*, 
en restaurang uthuggen i berget, fanns 
flera att välja, men denna passade mat 
och plånboksmässigt.

(Bild 8) Vägen tillbaka gick mot 
Santa Lucia för den kändes himla skoj, 

på ett fik där träffade jag ett gäng 
sporthojsåkare som berättade att de 
ofta tog söndagsturer upp i bergen. 
Mot San Bartolome och vidare hemåt via 
Fataga.

Snart hade jag kopplet av sporthojar 
bakom mig, släppte förbi dem och hängde 
på i ca 2 kurvor sen var dom borta. 
Nu var dagen slut, hade bestämt med 
Patrick om hemskjutsning från hans firma 
tidigt måndag morgon så jag skulle hinna 
med mina förpliktelser. Allt fungerade 
klockrent och kan verkligen rekommen-
dera Motostivoli om man ska åka hoj på 
Gran Canaria.

RONNY BEJEFALK

Bild 5

Bild 6 Bild 7

Bild 8
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Region SOUTH
Regionchef: Andreas Hedblom, 0708-12 97 97
E-post: andreas.hedblom@yccsweden.se

Kontaktpersoner i Region South

Regionschef
Se hemsidan

Skåne NV
Ronnie Lejon 
Mobil: 0706-63 04 90
E-post: ronnielejon@hotmail.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

Kenny Baech
Mobil: 0705-54 97 85
E-post: Kenny.baech@gmail.com

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

VALBEREDNINGEN informerar

Vi står inför en ny situation på kommande årsmöte, om motionen från förra årsmötet går igenom! ”http://www.yccswe-
den.se/arsmoetshandlingar-sp-2058521282”

Då kommer enbart följande 4 funktioner i styrelsen att väljas bland medlemmar vid årsmöten – nämligen:

Ordförande = president
Vice ordföranden = regionchef
Sekreterare 
Kassör

– övriga 7 regionchefer väljs per automatik
– regionchefens suppleant utses av regionchefen och bör fastställas av medlemsmöte
– följande mandatperioder gäller:
udda år väljs ordförande samt sekreterare för 2 år
jämna år väljs vice ordförande samt kassör för 2 år
varje år väljs övriga ledamöter för 1 år

Alltså inga övriga suppleanter i styrelsen.

Revisorer:
udda år väljs en revisor för 2 år
jämna år väljs en revisor för 2 år
suppleant väljs för 1 år

Nuvarande styrelse:
Ordförande/President Klas Panthell – avböjer omval – NYVAL PRESIDENT
Vice ordförande/vice president Clas Blomberg – valdes 2014 på 2 år
Sekreterare Lars Fritzon – valdes 2013 på 2 år – NYVAL SEKRETERARE
Kassör Christer Sööder – valdes 2014 på 2 år – avgår på egen begäran - FYLLNADSVAL KASSÖR
ledamot Reino Persson – valdes 2013 på 2 år – ersätts av regionchef
ledamot Per Nilsson – valdes 2014 på 2 år – avgår 2016
ledamot Ulf Marknäs – valdes 2014 på 2 år – avgår 2016
suppleant Lennart Norling – valdes 2014 på 1 år
suppleant Tommie Nylund – valdes 2013 på 2 år
– att notera, suppleant väljs enligt stadgarna enbart på 1 år!

Revisorer:
Tomas Welander – valdes 2014 på 2 år – avgår 2016
Michael Bäcklund – valdes 2013 på 2 år – avgår 2015 – avböjer omval – NYVAL REVISOR
Ingen suppleant valdes.
Valberedningen väljer att dela upp regionerna mellan sig – för att jämna ut eventuell arbetsbelastning. 
Således ber vi medlemmar kontakta valberedningen, lämpligt efter genomfört medlemsmöte.
Enligt följande:

Rondellen regioner - Norr, Mitt och East
– mobil 0705 889546
– mail rondellen.ycc@spray.se

Ulf Rasmussen regioner – Värmland/Örebro, West och Halland
– mobil 0723 685977
– mail ulf.rasmusson@yccsweden.se

Christer Holst regioner – Småland och South
(sammankallande)
– mobil 0707 442330
– mail christer.holst@yccsweden.se

Valberedningen har löpande kontakter under tiden och en avstämning i slutet av maj, för att kunna presentera 
förslag inför årsmötet.
Vi är därför tacksamma för förslag och synpunkter i god tid!

Tack!

Förändringens vindar...
När jag skriver detta, har jag precis 

kommit hem från årets första hövdinga-
möte. Mycket är på gång i klubben. 
Förhoppningsvis blir det till det bättre! 
Detta årsmöte som kommer att vara i 
Tånga Hed, kan vara ett av klubbens vikti-
gare genom åren. Det är mycket viktigt att 
ni engagerar er och röstar för eller emot 
det förslag som ligger, om en väsentlig 
förändring om hur klubben styrs. 

Det är NI som avgör klubbens framtid!

Med detta sagt, vill jag också med-
dela att jag ställer min plats till förfogande 
som regionchef för South. Jag har under 
fyra års tid varit regionchef och det har 
varit en lärorik och rolig tid. Jag har haft 
engagerade och duktiga kontaktmän som 
har lagt ner mycket tid för er medlemmar. 
Utan dessa personer, hade vi inte haft en 
fungerande region med körningar, träffar, 
övernattningar och fester!

En del har lämnat sin roll, men all hjälp 
är guld värd!

Ett stort tack till er: Ethel, Jörgen, 
Ronnie, Per, Kent, Sivert, Bengt, 
EvaLasse, Jonas och Christer!

Men en ny ledning tar över i regionen. 
Hur den ser ut vet jag inte i skrivande 
stund.

Förhoppningsvis blir 2015 ett bra hojår 
med många mil bakom oss.  Vi har mycket 
att se fram emot med internationella träf-
fen i England, frukostkörningen, årsmöte, 
Lyngeträffen, Hemliga resan och mycket 
mer!

Håll nu koll på kommande aktiviteter 
på hemsidan!

Kom ihåg att meddela kansliet om ni 
byter mail adress mm. Annars kommer ni 
inte att få mail utskick.

Lev väl och ett stort tack för denna tid.

ANDREAS
AVGÅENDE REGIONCHEF SOUTH

Sanningen om Jesus!*

Det finns tre starka bevis för att Jesus var Mexikan: 
* Han hette Jesus 
* Han var tvåspråkig 
* Han blev alltid trakasserad av myndighetspersoner 

Men det finns också goda belägg för att han var Irländare: 
* Han gifte sig aldrig 
* Han berättade alltid historier 
* Han älskade att vara ute i landskapet 

Samtidigt finns tydliga indikationer på att Jesus var Svart: 
* Han kallade alla för ‘broder’ 
* Han tyckte om gospel 
* Han kunde inte få en rättvis rättegång 

Tre starka fakta talar för att Jesus var Italienare: 
* Han gestikulerade med händerna när han pratade 
* Han drack vin till varje måltid 
* Han var säker på att hans mamma var oskuld, och hans mamma var säker på att han var Gud ...

medan ytterligare tre företeelser pekar på att han kan ha varit från Kalifornien 
* Han klippte aldrig håret 
* Han gick omkring barfota 
* Han grundade en ny religion 

MEN - de mest övertygande bevisen talar faktiskt för att Jesus var KVINNA: 
* Han blev tvungen att utfodra en stor mängd människor på kort varsel fast det inte fanns någon mat 
* Han försökte göra sin röst hörd bland massor av karlar som inte fattade ett dugg 
* Till och med när han var död var han tvungen att stiga upp för att det fanns mer jobb för honom att göra...
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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 HALLAND
Regionchef: Vakant
E-post: 

Kontaktpersoner Halland

Regionchef
Vakant

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

Redan nu ser man hojar på vägarna, 
lite tidigt men ett härligt vårtecken

Besöken i mc butikerna ökar med full 
kraft i dessa tider och där med försöker vi 
synas med vår monter på så många plat-
ser som möjligt, så håll utkik på hemsidan 
var vi befinner oss, det kan bli en trevlig 
utflykt och kul att träffa lite medlemmar.

Som alltid finns det mycket att ta sig 
för i sommar som hojåkare, du kan också 
hjälpa till att fylla på aktivitets sidan 
genom ett besök på vår hemsida och lägg 
in en körning, det behöver inte vara något 
märkvärdigt, ju fler vi är tillsammans ju 
gladare vi blir som sångtexten ljuder, men 
så sant.

Passa även på att planera in ”Hojrock” i 
Västervik en höjdarträff, denna träff kom-
mer att finnas på aktivitetssidan, klickar 
man på ”Jag kommer” så ser alla vilka som 
kommer att deltaga. För den som har lite 
tid över för en hjälpande hand så är detta 
alltid välkommet, RC kommer att vara på 
plats tisdag senast onsdag, detta medde-
las på hemsidan.

Kontaktmännen planerar för fullt inför 
säsongen, och tar tacksamt emot hjälp 
och idéer från er medlemmar, vi fortsätter 
arbetet med utökandet av kontaktmän/
kvinnor, på de orter som ej har denna 
kontakt, är du sugen på att testa hör av 
dig till RC-Småland för mer info vad som 
innebär att vara kontaktperson.

Själv ser jag fram emot många hojmil 
denna säsong, då milmätaren stod still 
förra året, desto mera mil på bilen då det 
var svårt att få med sig alla pinaler på 
hojen, men det är uppoffringar man får 
göra i en ideell klubb.

Har nu en härlig vår och sommar mina 
vänner.

MVH
RC JIMMY

Hoj i sikte!!!

Den tonårige sonen hånade sin 
far, korvfabrikanten. 
– Stoppa en gris i en maskin 
och få ut korv, det är väl 
ingenting. Om du kunde göra 
tvärtom så vore det något att 
komma med! 

– Min son, svarade fadern lugnt, 
en sådan maskin har din mor...

Ett par kommer till läkaren. -Hur var det här då? sa läkaren. 
-Jo, min man går i sömnen och han tror han är en bil!! 
- Vad händer när han går i sömnen då?
-Han går ut i garaget, dricker fem liter bensin ur en bensindunk sen 
springer han allt vad han orkar i en mil, sen brukar han vakna och 
ringa hem och då får jag ju köra och hämta hem honom. Det här är 
allvarligt!!!
-Ja! Det är det verkligen! bara en mil på fem liter och bensinen som är 
så dyr!!!!
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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

En gammal gumma kom släpandes på två stora svarta sopsäckar, en i var hand. Det var ett 
litet hål i den ena sopsäcken och en 100-kronors-sedel lyckades slippa ut och började yra runt 
i blåsten. Detta observerades av en polis som hejdade gumman för att påtala att det var hål i 
säcken och att pengarna for ut genom detsamma.
- Tack snälla konstapeln sa gumman. konstapeln förstår att hela säcken är full av hundralappar, 
men jag har då rakt inte stulit dem. Poliskonstapeln såg väl skeptisk ut så gumman kände sig 
föranlåten att förklara det hela.
- Jo ser konstapeln, jag bor precis vid fotbollsplanen och karlarna brukar kissa i min trädgård 
när det är match. När då en man kommer för att pissa så hoppar jag fram med en rejäl häcksax i 
högsta hugg och säger: ´´hundra kronor, annars...´´. Jag brukar inte behöva gå in på detaljerna.
- Det var ingen dum ide´, sa poliskonstapeln skrattande. Men är det hundralappar i den andra 
säcken också?
- Njae, sa gumman. Det är förstås inte alla som betalar…

Vintern i West har varit kort, eller? 
Redan nu i slutet på mars har det varit 
några dagar då mć n har kommit fram. 
Inga längre turer men känslan fanns där 
(så länge inte fingrarna förfrös). Snart är 
det dags att på allvar börja säsongen och i 
år skall vi göra allt för det skall bli så inne-
hållsrikt som möjligt. Den stora aktiviteten 
för oss i West är utan tvekan arrangörsan-
svaret för Årsmötet på Tångahed mellan 
torsdag 9 juli till lördag den 11 då vi åker 
hem igen, eller vidare på semestern. Just 
nu arbetar vi febrilt med att fylla dagarna 
med aktiviteter, får se om vi kan komma 
på något ni inte varit med om förut vilket 
är tveksamt. Men ambitionen kan räcka 
en bit.

Långenäs, vårt grill och fikaställe öpp-
nar i början på maj, se hemsidan. Med 
innan dess är det Yamahadagarna på 
Yamahacenter den 28-29 mars. Långenäs 
värmer upp grillen för första gången i år. 
Bor du i West så skall du självklart komma 
dit, om du nu har hunnit få tidningen innan 
dess, vilket är tveksamt.

När det gäller körningar i sommar så 
kvarstår problemet att hitta villiga kör-
ledare men vi är inte där ännu så vi får 
hoppas på att det löser sig.

En körning nästan varje dag, vad tror 
du om det? På måndagar till Näs Slott, 
tisdagar till Långenäs och onsdagar till 

fröken Andersson Kafé i Stora Höga. Med 
eller utan körledare, du hittar själv om 
du känner för det. Vi kommer ändå att 
bestämma en mötesplats för dem som 
gärna vill köra tillsammans. Det förutsät-
ter att du anmäler dig på vald aktivitet på 
hemsidan så att alla vet vilka som tänker 
köra från mötesplatsen. Vi ses på plats 
såklart.

När det gäller årets traditionella kör-
ningar så det ju Smögen, Hanksville, 
Västervik och självklart Lynge som gäller. 
Med i detta nummer finns det en aktivi-
tetskalender och jag är övertygad om att 
du säkert hittar en eller annan träff som 
du gärna deltar på, förutom årsmötet på 
Tångahed då.

Här i West brukar vi avsluta med 
Barncancermilen På Lugnets MC i Borås 
men så länge vädret tillåter behöver det 
inte sluta där.

Till sist något mycket HEMLIGT! Vi 
kommer att arrangera en HEMLIG RESA 
under slutet på maj eller början på juni. 
Mer säger jag inte här för det är så himla 
hemligt. Håll koll på hemsidan är det enda 
jag kan säga.

Jag önskar alla Westare och andra vän-
ner en mycket god MC-sommar!

DAG LORENTSSON
REGIONCHEF YCC WEST

A  P  R  I  L M  A  J
O 1 14 F 1

East: Kortegen Nyköping/Norrköping 
V/Ö: Stjärnfonden alt Fellingsbro motordag

18

T 2 L 2
East: Kortege i Eskilstuna 
V/Ö: Springmeet + Mastodontfest

F 3 S 3  

L 4 M 4 19

S 5 T 5

M 6  15 O 6

T 7 T 7

O 8 F 8

T 9 L 9
East: Roslagstur 
East: Öppet hus Rapido MC och SMC Stockholm

F 10 S 10

L 11 M 11 20

S 12 T 12

M 13 16 O 13

T 14 T 14
Mitt: Vårträff i Borlänge
East: Grip rallyt 
V/Ö: YCC träff Borlänge

 

O 15 F 15
Mitt: Vårträff i Borlänge 
V/Ö: YCC träff Borlänge

T 16 L 16 Mitt: Vårträff i Borlänge med medlemsmöte 
V/Ö: YCC träff Borlänge

F 17 S 17 Mitt: Vårträff i Borlänge 

L 18
East: Öppet hus på Yamaha Store i Västerås

M 18 21

S 19
East: Öppet hus på Yamaha Store i Västerås

T 19

M 20 17 O 20

T 21 T 21

O 22 F 22

T 23 L 23
Mitt: ICA träffen i Sandviken 
East: East Hemliga resa

F 24 S 24
East: East Hemliga resa

L 25
East: Strängnäs hojmarknad 
East: East medlemsmöte 
V/Ö: SMCs avrostning

M 25
22

S 26 T 26

M 27 18 O 27

T 28 T 28
Mitt: Handelsbodenklrtegen i Gävle 
East: Handelsboden kortegen till förmån för SOS barnbyar

O 29 F 29

T 30
V/Ö: Askersundskortegen

L 30
Mitt: Avrostning i Färila med SMC 
East: Västmanland Runt 
V/Ö: Poker Run
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J    U    N    I

M 1

23

T 16

25

T 2 O 17

O 3 T 18
V/Ö: Midsommarträff Borlänge

T 4 F 19
V/Ö: Midsommarträff Borlänge

F 5 L 20
V/Ö: Midsommarträff Borlänge

L 6
East: Custom Bike Show i Norrtälje 
V/Ö: Annikas minnesfond S 21

V/Ö: Midsommarträff Borlänge

S 7 M 22

26

M 8

24

T 23

T 9 O 24

O 10 T 25

T 11 F 26

F 12
Internationella YCC träffen i England

L 27

L 13
Internationella YCC träffen i England

S 28

S 14
Internationella YCC träffen i England

M 29

27

M 15

25

T 30

J   U   L   I

O 1
27

T 16
29

T 2
East: Power Meet i Västerås

F 17
Norr & Mitt: Träff i Flakasand

F 3
East: Power Meet i Västerås

L 18
Norr & Mitt: Träff i Flakasand

L 4
East: Power Meet i Västerås 
East: Östgötarundan S 19

Norr & Mitt: Träff i Flakasand

S 5
East: Östgötarundan

M 20
30

M 6
28

T 21

T 7 O 22

O 8 T 23
Norr: Blaikträffen 5 års Jubileum 
V/Ö: Hojrock i Västervik

T 9
 
Årsmötes träff i Tångahed, Vårgårda F 24

Norr: Blaikträffen 5 års Jubileum 
V/Ö: Hojrock i Västervik

F 10
 
Årsmötes träff i Tångahed, Vårgårda L 25

Norr: Blaikträffen 5 års Jubileum 
V/Ö: Hojrock i Västervik

L 11
 
Årsmötes träff i Tångahed, Vårgårda S 26

Norr: Blaikträffen 5 års Jubileum 
V/Ö: Hojrock i Västervik

S 12
 
Årsmötes träff i Tångahed, Vårgårda M 27

31

M 13
29

T 28

T 14 O 29

O 15 T 30

F 31
East: East Sommarträff
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Hej alla goa YCC vänner

Tankar från Tina

Regionchefen har ordet

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 

I skrivande stund skiner vårsolen in på 
min rygg.

Det innebär att en ny MC säsong är på 
ingång.

Här i regionen kommer vi att ha vecko 
körningar, varannan vecka onsdag och 
varannan torsdag.

Dels för att vissa bara kan en av de 
dagarna och vi har märkt att det finns 
många bra mc fik som har öppet torsda-
gar.

Vi har planerat in många aktiviteter 
under vår och sommar.

Det ska bli skoj!

Under vintern har vi inte gått i ide.

Vi har varit på Blues aftnar på Clarion 
en gång i månaden.

Vi har Bowlat med på följande förtä-
ring.

Pär Sundqvist stod som segrare, följd 
av vår unga fina reg-webb ansvarig Patrik 
Karlsson.

Och sen hör och häpna Sussie på tredje 
plats. Jag måste haft hjärnsläpp. Brukar 
komma bland de sista.

Det är med glädje jag kan säga att nu 
är det kanon roligt att vara regionchef i 
V/Ö regionen.

Våra arbetsgrupper gör ett fantastiskt 
jobb, ingen nämnd ingen glömd. 

Och Lilla vitamin karamellen Tina, står 
stark vid min sida och avlastar och lyfter 
regionen.

Jag har så ett underbart gäng omkring 
mig. Tack för att ni finns alla i YCC

SUSSIE ”POCAHONTAS”
REGIONCHEF VÄRMLAND/ÖREBRO

Äntligen börjar vårsolen lysa på oss! 
En del i vår region har redan luftat 
sina hojar men de flesta väntar nog på 
lite mer värme. Snön de hotat med de 
närmsta dagarna är inget vi ser fram 
emot! 

Under vintern har vi fått några nya 
medlemmar till vår region, jätteroligt. 
Nu gäller det att vi kan locka dem på 
våra aktiviteter så de inte bara blir 
”passiva ”medlemmar.

Vi ska göra vårt bästa! Bara de kom-
mer en gång så inser de vad de inte 
vill missa!

Säsongen startas upp med med-
lemsmöte hemma hos Sussie och 
Kenth lördagen den 28 mars. Då ska 
sommarens körningar, resor och event 

planeras. Poker Run, hemlig resa, mid-
sommar, årsmöte, veckokörningar, 
Hjälmaren runt, mm. Det verkar som vi 
ska få denna vår/sommar att gå också 
utan problem. 

De långa kalla månaderna får man 
försöka hitta på lite roligt ändå. Vi för-
söker träffas minst en gång i månaden. 
Pubkvällar, bowling mm är saker vi hit-
tat på. Vi brukar vara ca 10-15 st. på 
dessa träffar. Mycket skratt och mer 
eller mindre bra idéer brukar känne-
teckna våra träffar. Det återstår att se 
hur många som förverkligas. 

VID PENNAN TINA

KONTAKTMAN VÄRMLAND/
ÖREBRO

A U G U S T I S E P T E M B E R
L 1 East: East Sommarträff 31 T 1 36

S 2 East: East Sommarträff O 2

M 3 32 T 3

T 4 F 4

O 5 L 5

T 6 S 6 East & Mitt: Waxholms Rallyt Mitt & East

F 7 M 7 37

L 8 T 8

S 9 O 9

M 10 33 T 10

T 11 F 11

O 12 L 12

T 13 S 13

F 14 M 14 38

L 15 East & Mitt: Mälaren runt 
V/Ö: Mälaren runt T 15

S 16 O 16

M 17 34 T 17

T 18 F 18

O 19 L 19

T 20 S 20

F 21 M 21 39

L 22 V/Ö: Hjälmaren runt T 22

S 23 O 23

M 24 35 T 24

T 25 F 25

O 26 L 26

T 27 S 27

F 28 Mitt: Höstträff i Stenö i Söderhamn M 28 40

L 29
Mitt: Höstträff i Stenö i Söderhamn 
East: Stockholms Snurren 
East: Tipsrundan 
V/Ö: Karlskoga- sjöarna runt

T 29

S 30 Mitt: Höstträff i Stenö i Söderhamn 
V/Ö: Karlskoga- sjöarna runt O 30

M 31 36

Saker man helst inte säger till 
farbror blå... 

1. Är inte du den där killen 
från Village People? 

2. Jag kan inte ta fram mitt 
körkort om du inte håller min 
öl. 

3. Du borde bötfälla min 
opålitliga farthållare istället. 

4. Om jag visste att du stod 
där skulle jag aldrig kört så 
fort. 

5. Du måste ha kört minst 
180 för att hinna ifatt mig. 

6. Jag trodde att man var 
tvungen att vara i god fysisk 
form för att bli polis. 

7. Okej, jag körde lite för fort 
och du tog mig - vad säger 
du om, bäst av tre? 

8. Du ska väl inte kolla i 
bagageutrymmet? 

9. Tack konstapeln! Den förre 
konstapeln gav mig också 
bara en varning. 

10. Vet du varför du stannade 
mig? Okej, det är bra att en  
av oss vet det.
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Kontaktpersoner East

Vice President/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 fantastiska medlemmar i East. Vi har återigen tagit oss igenom den kalla 
mörka årstiden. Nu finns det ju mycket positivt med årstiden som varit, inget tal om det 
men nu handlar det om att vi är bikers och när termometern börjar parkera mer och mer 
på den övre halvan och vägarna ligger snöfria så tror jag att ni som jag börjar få den här 
rastlösa känslan som alltid infinner sig på våren. Min premiärtur tillsammans med min 
fru hade vi den 8 mars vilket känns som helt OK. Det har funnits tillfällen att kunna ha 
tidigarelagt premiärturen men nu var vägarna tillräckligt sandfria. Det har börjats med 
sopning av vägbanorna och det är ett ganska bra vårtecken. 

Nog om det så vad har hänt i regionen under vintern. Vi har haft mc-mässa i 
Stockholm igen och vi ansvarade som vanligt för montern och mässan i år innefattade 3 
mässor med mc, bilar och lätta lastbilar. Besöksantalet var väldigt högt och bland motor-
cyklarna var det som vanligt fullsmockat med folk. Helt otroligt var att ”The Stig” hittade 
till vår monter, nu svarar ju karln inte på tilltal så det var svårt att veta om han ville bli 
medlem eller om han ville smita iväg med hojen. 

Nytt för i år var att placera oss klubbar för sig och inte i stora hallen men det gjorde 
inget för vi var placerade nära en av entréerna och just vår monter hade jag lyckats kapa 
åt oss en bra plats. Vår monter fick väldigt mycket besök vilket känns positivt och vi fick 
träffa väldigt mycket folk både nya och gamla medlemmar. Vi hade tillverkat en ny ban-
deroll som vi ska ha på mässor och andra tillfällen och den fick bra betyg, 5 meter lång 
och 1,5 meter hög så den syntes väldigt bra. Jag har även uppdaterat våra nya foldrar 
så nu har vi bra reklam att dela ut för klubben. 

En lätt pimpad Bolt stod i Motospeeds monter vilket var bra 
reklam för Yamaha custom hojar med det känns dock lite tråkigt 
att utbudet i Yamaha montern är klent på custom modeller. 
Förhoppningsvis kommer det att bli bättre i framtiden med att vi 
får ta del av de modeller som finns i USA.

Lördagskvällen hade vi den obligatoriska efterfesten som var 
på ett nytt ställe ”Älvsjö värdshus”, där var det uppdukat med 
asiatisk mat och levande musik. Vi hade lotteri med jättefina 
priser som var väldigt omtyckta.

Vi har haft möte i Arbetsgruppen och planerat de flesta större 
återkommande körningar och träffar. Stort fokus ligger på East 

Sommarträff som vi nu ska arrangera varje år. Denna gång är 
det åter i Aspa och Ludgo Bygdegård för att hedra den nerlagda 
Aspaträffen. Var träffen hamnar 2016 får ni nyfikna vänta med 
att se, spännande... 

De flesta aktiviteter finns redan på hemsidan så det är bara att 
bestämma vad ni ska planera in. Det som blir nytt för i år gällande 
Stockholms veckokörningar är att södersidan har sina körningar 
och norrsidan har sina körningar. Det kan givetvis vara så att man 
har ett gemensamt mål men de läggs ut separat på hemsidan. 
Finns det någon som är intresserad att hålla en körning från norr-
sidan så hör av er bara, alla som vill engagera sig är välkommet. 

Tyvärr så blir det ingen avrostning/knix kurs på Rörken enligt 
YCC-modellen. SMC har återigen inte tillräckligt med funktionärer 
att kunna genomföra den. Det är synd för det är en jättebra kurs 
som innefattar både avrostning och knixkurs med väldigt mycket 
tid att köra på bana.

Ja det var väl allt för denna gång och nu ser vi fram emot en 
spännande säsong med fantastiska körningar och träffar. Kom 
ihåg att ta det lugnt i början på säsongen, det bättre att skynda 
långsamt så att det inte händer några olyckor.

MVH
CLAS BLOMBERG
VICE PRESIDENT/REGIONCHEF EAST

                                  Körningar East 2015.

◦ 18-19 april Öppet hus på Yamaha Store i Västerås 

◦ 25 april Strängnäs hojmarknad 

◦ 25 april East medlemsmöte 

◦ 1:a maj Kortegen Nyköping/Norrköping 

◦ 2 maj Kortege i Eskilstuna 

◦ 9 maj Roslagstur 

◦ 9 maj Öppet hus Rapido MC och SMC Stockholm 

◦ 14 maj Griprallyt 

◦ 23 – 24 maj East Hemliga resa 

◦ 28 maj Handelsboden kortegen till förmån för SOS barnbyar 

◦ 30 maj Västmanland Runt 

◦ 6 juni Custom Bike Show i Norrtälje 

◦ 2 – 4 juli Power Meet i Västerås 

◦ 4 – 5 juli Östgötarundan 

◦ 31/7 – 2/8 East Sommarträff 

◦ 15 augusti Mälaren runt 

◦ 29 augusti Stockholms Snurren 

◦ 29 augusti Tipsrundan 

◦ 6 september Waxholms Rallyt Mitt & East 

◦ 9 – 11 oktober Ruskträffen 
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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 ordet

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

Klockan 09.00 den 21/2 satte jag mig i 
bilen för att åka till Gävle och det öppna 
mästerskapet i Region Mitt:s Bowling tur-
nering. Närmar mig Falun och undrar 
varför det är så långa bilköer in till Falun 
och väl vid Lugnet så är det hur mycket 
folk som helst. Känner mig stolt och 
hedrad när så mycket folk har gått ut 
med Svenska flaggor (ja, det fanns någon 
Norsk också) och viftar samt hejar när 
jag glider förbi. Att så mycket folk gått ut 
för att se lilla MIG åka igenom Falun. Blev 
sedan besviken (första gången) när de på 
radion sa att det var nått skid-VM, så det 
var bara att glida vidare mot Gävle.

Väl framme så blev det en tur till 
Lingvalls för att hämta lite delar till hojen 
som jag beställt där. Efter det var det till 
att söka upp hotellet och inkvartera sig 
och sedan ut och gå lite i Gävle. Det blev 
en öl i väntan på att andra tävlande skulle 
komma. Efter kramande och hälsande på 
de 20 som kom så var det dags att snöra 
på sig skorna och gå ut för att dominera. 
Nu pratar vi inte mer om den tävlingen 
(besviken en andra gång).

En vinnare blev det och för att vi ska få 
ha en snäll och trevlig regions chef så lät 
vi Lennart Norling vinna och ta den första 
inteckningen i vandringspriset. Näst års 
mästerskap kommer att gå i Mora och då 
är det slut med snällheten Lennart.

Efter bowlingen så bar det iväg för att 
fylla på energi i form av näringsdryck och 
ett trevligt allmän prat.  Sedan började det 
att kurra i magen så då var det bara och 
gå till restaurangen för att få lite mat och 
där även vinnaren fick sin prisbuckla av 
en prisutdelare som till dagen grävt långt 
ner i garderoben (men Mats tyckte han 
var snygg). 

Maten avklarad så då drog vi vida-
re för att dricka en dessert på Harrys. 
Uppbrottet kom och då vi tog oss hem på 
olika sätt, cykel, buss, tåg och själv så gick 
jag till hotellet. Slocknade efter en mycket 
trevlig kväll och ser fram emot nästa års 
turnering men vi ska ha lite kul tillsam-
mans i sommar först.

KENNETH ”LIMPA” LINDBERG

EN BESVIKEN LIMPA

Hej o Hoj på er alla!

Ja nu låter det verkligen skönt ute det 
märks att våren är här fåglarna kvittrar 
på och hojarna brummar, det är verkligen 
härliga ljud som kommer så här på våren. I 
vinter har det säkert skruvats och mekats 
runt om i vårt avlånga land. Själv har jag 
inte varit i garaget närmelsevis som förra 
vintern, med blandade känslor. Jag ser 
med spänd förväntan fram emot om den 
släpvagn jag började använda förra året 
hinner bli klar till denna sommar. Annars 
så har det inte blivit mer än service gjord 
denna vinter. 

Det har under senvintern varit lite akti-
viteter i regionen det har bl.a. inrättats ett 
vandringspris i bowling där första bowling-
träffen gick av stapeln i mitten på februari 
i Gävle. Turen att få första inteckningen i 
pokalen gick till undertecknad.

I Hälsingland har det varit fikakvällar 
som vanligt i vinter. Det är fortfarande 
Yamaha Ljusdal som upplåter sina lokaler 
för fikastunder. 

De senaste veckorna har det varit en 
hel del planering inför kommande säsong. 
Vi har haft möte med alla kontaktmän och 
gjort en grov planering som vi kommer 
att fila o justera på lite mer. Kommande 
säsong ser spännande ut med många akti-
viteter. De är bl.a. Vårträffen som detta 
år går av stapeln på Tyllsnäs Udde med 
medlemsmöte, där finns det fortfarande 
möjlighet att anmäla sig tom 17/4. Likaså 

är det återigen dax för den årliga ICA träf-
fen i Sandviken.

SMC avrostning i Färila är också en 
uppskattad aktivitet som går av stapeln 
under våren. Handelsbodenkortegen är 
en aktivitet med ett gott ändamål som vi 
är med i.

Vi kommer även att ha några dagturer 
med hemlig destination.

Mitt i sommaren är det ju årsmötet i 
Tångahed.

Vi hoppas även detta år att ha samar-
bete med East med körning till Waxholm.

Alla dessa aktiviteter och fler därtill 
kommer att finnas på regionens hemsida 
under aktiviteter, där alla som planerar 
att deltaga i någon/några aktiviteter med 
fördel kan klicka på “deltaga”. Jag vill även 
passa på att påminna alla att meddela mig 
eller kansliet om ni har ändrade uppgifter 
till vårt medlemsregister. 

Det ska bli spännande att komma igång 
med körningar o träffar och återigen träffa 
nya och gamla goa gummor o gubbar. 

Kör försiktigt och passa upp för gruset 
så här på våren. 

Lennart “Leno” Norling

En prefekt på en internatskola visar runt en av skolans 
största bidragsgivare, generaldirektör Lejonhufvud, 
för att denna ska få se vad hans pengar har gått till. 
De åker runt och kommer ner till tennisbanorna. 
Prefekten frågar “Spelar generaldirektören tennis?”. 
“Nej, jag prövade på det en gång och tyckte inte om 
det”, svarar generaldirektören.

De åker vidare och kommer ner till skolans brygga 
där prefekten stolt visar upp de nya segelbåtarna. 
“Seglar generaldirektören?”, frågar prefekten. “Nej, 
jag prövade på det en gång och tyckte inte om det”, 
blir svaret.

De åker vidare och passera skolans privata 
9-hålsgolfbana. Prefekten skämtar lite. “En man i 
din position har säker spelat många rundor golf”. 
Generaldirektören svara kallt, “Nej, absolut inte. Jag 
svingade en sådan där klubba en gång, och tyckte inte 
om det”.

På väg tillbaka till huvudbyggnaden för att äta lunch 
skiner plötsligt generaldirektören upp och pekar på en 
lång yngling som kommer gående över gården. “Men 
se, där går ju min son”.

Prefekten mummlar “Enda barnet antar jag...”



26 27YAMAHA CUSTOM CLUB SWEDENYAMAHA CUSTOM CLUB SWEDEN



28 29YAMAHA CUSTOM CLUB SWEDENYAMAHA CUSTOM CLUB SWEDEN

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

Kontaktman Hörnefors
Peter Bergström 
Mobil: 0703-31 28 98
j.peter.bergstrom@gmail.com

Regionchefen har ordet

Så nu är det äntligen snart dags för 
ännu en säsong av Hojåkande!

Så härligt! Vi har haft en vinter som 
inte liknat någon annan på många år. 
Milt, lite snö och mycket kort! Ni i söder 
har ju redan kört måååånga mil, medan 
vi här i norr får vänta ännu ett tag innan 
vägarna är sopade och helt snö/isfria. Men 
nere vid kusten har en del bikers redan 
plockat fram sina stålhästar och gjort en 
vända runt kvarteren.  Men jag och Micke 
som bor i inlandet har ännu snö och is på 
gården! Så skotern får vara den Yamaha 
som får frakta oss runt ännu ett tag.  
Åtminstone till efter påsk!

Norr har sitt startskott på säsongen 
med Vårträffen. Och i år arrangeras den 
av Mitt och är lagd på Tyllsnäs udde.  Jag 
tror att det kommer att bli mycket trevligt. 
Så detta ser vi framemot mycket!

Vi har en del planerat inför säsongen. 
En del annat som kommer att hända men 
ännu är inte datum spikade riktigt. Det 
är lite körningar och en del träffar. Dessa 
kommer att läggas upp på hemsidan.  Så 
håll utkik.

Det som dock är spikat är Flakasand 
rock och blues festival som i år firar 25 
års jubileum. Denna norrträff som blivit 
ett naturligt och självklart träffmål för oss 

YCC:are.  Vi har lockat upp YCC:are från 
hela Sverige och hoppas även i år att ni 
trotsar milantalet och beger er till Norr! 
Det har utlovats mycket trevliga artister 
till denna 25 års fest. Denna går av stapeln 
den 17-19 juli. Info kommer på hemsidan. 
Ytterligare information får ni av Kjelle 
”LongWayHome” Johansson.

Helgen därpå har Blaikträffen sitt 5 års-
jubileum.  Och jag som fyller FFF nu i påsk 
passar på att ha mitt 50 års kalas samma 
helg. Så ta och åk med oss ner till Blaiken 
direkt efter Flakasand.  Vi har gott om 
plats på gården. Härligt väder är beställt 
och likaså värmen i vattnet i Uman. Veden 
till bastun fixad och vi lovar att underhåll-
ning och förtäring inte kommer att göra 
er besvikna det minsta!  Eftersom det är 
5 år jubileum och 50 års kalas blir det en 
riktig trädgårdsfest med ett rockband som 
underhåller oss på själva festkalaskvällen.

Info kommer inom kort på hemsidan 
även där. 

Jag Hoppas på en riktigt härlig hojsä-
song och att vi hinner träff så många som 
bara är möjligt under sommaren!

KÖR NU SNYGGT & TRYGGT. 
REGIONCHEF NORR
INGELA ”SKATAN” TANNESKOG

Vårtankar i Norr 

Efter många timmars felkörning i staden 
stannade vi några personer, med kartan i 
handen fick de visa oss hur vi skulle köra, 
för att komma till tågstationen Altona. Vi 

vill poängtera att alla områden inte finns 
med på kartan, så Tyskarna själva hade 
svårt att guida oss. Till slut, efter mycket 
snurr hittade vi fram, så att vi kunde lasta 

motorcykeln på tågvagnen, färden gick 
vidare mot Mϋnchen. När vi kom fram 
till staden Mϋnchen När vi kom fram till 
Mϋnchen blev vi varse att det finns flera 
Centralstationer, det blev svårt att förstå 
var vi skulle kliva av. Vi noterade att vid 
en station kopplade de bort godsvagnen 
med alla motorcyklar och tyvärr pratade 
konduktören bara Tyska. Vi tog kontakt 
med en Tysk mc-förare som kunde förklara 
för oss vart motorcyklarna lastats av och 
på vilken station vi skulle kliva av. Denna 
Tyske mc-förare frågade oss vart vi var på 
väg, när vi visade vårt resmål på kartan 
förstod han hur svårt det skulle bli för oss 
att hitta ut från Mϋnchen. Snäll som var 
guidade han ut oss 15-20 mil från central 
Mϋnchen.

Vi koncentrerade vår resa främst vid 
Bayern (Bild 1).

Från Mϋnchen körde vi till 
Badreichenhall, där vi bodde några nät-
ter. Här fick vi ett enormt bra bemötande 
av Tyskarna, många fotade ekipaget och 
även om deras Engelska var obefintlig så 
var de pratglada åt oss, dock på Tyska. De 
gav oss många tips om attraktioner och 
visade vägbeskrivningar på kartor. Södra 
Tyskland har en helt fantastiskt färggrann 
natur, bara ett måste att uppleva, med 
motorcykel. Vägarna i södra Tyskland är 

Motorcykelresa alpkedjan Tyskland, 
Österrike och Italien maj 2014

VI STARTADE VÅR MOTORCYKELRESA FRÅN UMEÅ NER TILL MALMÖ, DÄR 
TOG VI FÄRJAN ÖVER TILL TRAVEMΫNDE, ETT LITET LUGNT OCH MYSIGT 
SAMHÄLLE.

DÄREFTER KÖRDE VI LUGNT GENOM TYSKLANDS VACKRA LANDSBYGD 
MOT HAMBURG. HAMBURG ÄR EN VÄLDIGT STOR STAD MED MÅNGA 
VÄGFÖRGRENINGAR INNE I CENTRUM SAMT ATT SKYLTNINGEN VAR MER 
ELLER MINDRE OBEFINTLIG.

Bild 1: Hintersee, Bayern.

Bild 2: Berchtesgarden.

Ole klagar i 
tapetaffären:
-Jag vill lämna tillbaka 
de tvättbara tapeterna!
-Varför då?
-Det var ett elände 
att få ner dom i 
tvättmaskinen!

Jim och Edna var båda patienter på ett mentalsjukhus. 

En dag när dom gick förbi sjukhusets pool, hoppade plötsligt Jim i på den djupaste 
delen. Han sjönk till botten och blev liggande. Edna hoppade direkt i för att rädda 
honom, simmade till botten och drog upp honom. 

När chefsläkaren fick höra om Ednas heroiska insats, beordrade hon omdelbart att 
Edna skulle skrivas ut från sjukhuset. Hon gick till Edna och sa: 

“-Edna, jag har både goda nyheter och dåliga nyheter. Dom goda är att du blir 
utskriven. Eftersom du var kapabel att rationellt reagera i ett akut krisläge genom 
att hoppa i och rädda livet på en annan patient, konstaterar jag att du har ett friskt 
tänkande. 

Dom dåliga nyheterna är att Jim, patienten du räddade, hängde sig själv i 
badrummet i sitt badrocks-skärp precis efter det att du räddade honom. Jag är 
ledsen, men han är död. 

Edna svarade: 
“-Han hängde sig inte själv, jag hängde upp honom för att torka!!! 
-När får jag åka hem???
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jättefina motorcykelvägar och trafikan-
terna var extremt toleranta, vi fick trots 
allt bara köra i 60 km/tim eftersom vi 
hade en släpvagn. Vi körde till närliggande 
jättevackra Berchtesgarden med sina otro-
liga vyer, (Bild 2). även attraktioner som 
Örnnästet vilket vi inte kunde åka upp till 
pga. lavinrisk. Vi besökte även Königsee 
som ligger i närheten, vilket var sagolikt 
vackert. Tyvärr hade vi varierande mulet 
väder så det gick inte att se alptopparna 
under de dagar vi tillbringade i Bayern.

Salzburg i Österrike ligger bara någon 
mil öster ut, en mycket trevlig stad. Lätt 
att köra och hitta i. Även här mötte vi 
trevliga människor, som stannade upp 
för att prata med oss. Men Österrikarna, 
de hade ett hett temperament i trafiken, 
varför vänta vid rött?

Från Salzburg körde vi mindre vägar 
till Werfen (Bild 3). Här besökte vi en 
glaciärgrotta, fast för att komma upp dit, 
körde vi uppför berget ca 1 km, därefter 
fick vi promenera i väldigt hög lutning ca 
1 km, därefter åkte vi linbana och sist men 
inte minst så gick vi ytterligare 1 km med 
10-20° lutning. Ska inflika att turister som 
vi var, gick vi hela dagen naturligtvis med 

skinnställ i stekande sol. Vill också poäng-
tera att solen är väldigt varm så högt upp 
i bergen (Bild 4). Glaciärgrottan var mörk 
och sval med många isberg. Vi fick gå ca 
7-800 trappsteg där inne för att se alla 
isberg. Detta var en häftig upplevelse.

Vägen ner gick mot Wagrain med siktet 
inställt mot alpvägen Grossglockner, som 
ligger på 3 798 meters höjd (Bild 5). Hela 
körningen upp var serpentin med kraftig 
lutning och med näst intill inga räcken. 
Under denna körning hade Nicklas något 
pirr i kroppen, han vågade inte titta ner 
på stupen eller upp mot höjderna. Ibland 
hörde jag Nicklas säga ”oj oj oj”. Toppen 
låg för mc på 2 415 meters höjd, där fick 
vi parkera och njuta av utsikten, så häftigt. 
Vi hade strålande sol och mycket snö, två 
meters snövallar.

(Bild 6). Vi befinner oss mitt bland 
alpbergen, en fridfull vacker och mäktig 
känsla. Mängder med snö och strålande 
sol. Vi kör en slingrande väg mot det 
förtrollande Heiligenblut, som ligger i en 
färgglad dal omsvept av alperna (Bild 7).

Detta är en plats där vi önskade att 
tiden kunde stå still en stund. Vi hoppas 

att i framtiden få återkomma hit.

Härifrån kör vi alpkedjan Dolomiterna 
Italien, via Cortiná d ampezzo, därefter 
vidare till Venedig. I Cortina träffade vi 
en Amerikan som gav oss en karta över 
Venedig, trots detta så lyckades vi gå vilse 
i lilla Venedig. Att hålla koll på väderstreck-
en fungerade inte alls bra, kanske berodde 
det på at Venedig som är omringat av 
havet som rinner in i kanalerna.

(Bild 8). Vi stannade i Venedig under 
dagen, i det stora hela var Venedig helt ok. 
Maten var kanongod och billig. Venedig 
har även en seriös vinkultur. I det stora 
hela blev östra delen av norra Italien en 
besvikelse, många hus var ruttna och slit-
na i betong. Skador från föroreningar och 
samt att naturen var oattraktiv, det råder 
fattigdom. Vägarna var proppade med 
temperamentsfulla trafikanter, det var 
dåligt skyltat. Många filer och med flera 
rondeller i varandra med vägförgreningar 
som hade anknytning till olika motorvä-
gar, vi upplevde att det var direkt farligt 
att köra mc där, som turist. Vi kommer 
troligen aldrig att åka mc till Italien igen.

Resan gick vidare mot västra Italien, 

en ca 30 mil lång mardrömslik körning 
med 8 filer av hektisk trafik. Här vill man 
inte få fel på motorcykeln! Parallellt med 
dessa motorvägar fanns stora vinodlingar. 
Till slut, äntligen kommer vi fram till 
Gardasjön, nu kunde vi pusta ut. Här tar vi 
in mysiga färgglada vyer, samhällena har 
ett lugnare tempo. Till exempel Malcesine, 
ett otroligt romantiskt ställe, här prome-
nerade mycket och bara njöt av naturen, 
restauranger vid sjön med god och billig 
mat. Aldrig har kall öl varit så god.

(Bild 9). Nu går resan vidare mot 
Innsbruck via Bolzano. Vägen från 

Gardasjön har en jättefin natur. Vägarna 
var extremt smala och kurviga, mycket 
småtunnlar, vissa bitar var vägen insprängd 
i berget. Vi körde genom Italiens alpkedja 
till Österrike. När vi hade en bit kvar till 
alptopparna, blev vi varse att vi faktiskt 
inte hade någon bensin kvar i hojen, vil-
ken tur att vi befann oss på 1 920 meters 
höjd så vi kunde rulla hela vägen ner till 
Österrike, utan fotbroms! Fast det visste 
bara Nicklas förstås.

Från Innsbruck körde vi vidare till 
Mϋnchen, denna gång hade vi haft tid 
att orientera oss lite på kartan innan. Så 

när vi kom fram till tågstationen fick vi 
tid över för en promenera runt lite i den 
delen av Mϋnchen. Därefter tog vi tåget till 
Hamburg för att så småningom påbörjade 
vår resa hem. Vi är evigt tacksam för alla 
jättetrevliga människor vi har fått träffa 
under vår resa. Nu ser vi fram emot vår 
nästa mc tripp!

VID TANGENTERNA
MARINA & NICKLAS
YCC NORR

Bild 3: Werfen borgen. Bild 7: Heiligenblut.

Bild 5: Grossglockner.

Bild 4: Utsikt glaciärgrottan. Bild 8: Venedig.

Bild 6: Grossglockner. Bild 9: Gardasjön.
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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:-



Årsmöte 2015 
 
Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRISER 2015 PER NATT:  Besök gärna www.tangahed.se för mer info 
Enkelrum 285:-   Boka ditt rum tfn 0322-624 311 eller via mail 
2-bäddsrum 440:-   info@tangahed.se. Ange YCC vid bokning.  
Flerbäddsrum från 220:-/person   
Lakanspaket inkl handduk 90:-/person Du är välkommen innan och även att stanna 
Förbeställt städ 50:-/person  efter årsmötet. 

    
Vi hälsar även 

YCC Danmark och 
YCC Norge hjärtligt välkomna till ett antal 

trevliga dagar i Vårgårda! 
 

Se vägbeskrivning på www.tangahed.se 
Välkomna! 

 
Glöm inte beställa träfftröjan som du får vid entrén till 
Tångahed. Bilden visar exempel på tryck.(Se pris ovan). 

Tors 9 – Lörd 11 juli kommer årsmötet 2015 gå av stapeln på Tångahed, Vårgårda 
 
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 denna tid. Du kan redan nu boka rum 
på vandrarhemmet om du vill. Detta betalar du själv, camping, två middag, två frukost och 
träffmärke ingår i träffpriset. 
Träffpriset är 600:- + ev träfftröja (lång ärm) 150-: betalas till bg 5524-7779 senast 2015-06-
10, ange namn och medlemsnummer Dam (v-ringad) eller Herrtröja samt antal och storlek. 


