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PRESIDENTENS ORD PÅ VÄGEN

Hej alla Bikers i YCC
Nu håller ni den efterlängtade tidningen i era händer, en tidning som är viktig för 
klubben att hålla vid liv. Jag kommer ihåg diskussionen vi hade i Tångahed 2015 hur 
vi skulle göra med den, stora kostnader mot minskade intäkter gjorde att ett num-
mer blev digitalt för att spara pengar. Största rösten jag hade emot mig var Wilden 
från Delsbo som faktiskt har väldigt rätt i att trots att vi lever i en digitaliserad värld 
så är det något speciellt att bläddra i en papperstidning med härliga bilder och text. 
Wilden – jag höll med dig i hjärtat då men kände mig tvungen att tala ekonomiskt 
vilket alltid är så jäkla tråkigt. Jag hoppas att vi kan ha kvar vår tidning för det är få 
klubbar förunnat att ha en klubbtidning av denna kvalitet. Det kostar oss 25% av 
medlemsintäkterna men det måste det vara värt, vi har många medlemmar som inte 
är ute på så mycket aktiviteter utan tidningen är ett sätt att känna samhörighet med 
oss alla YCC:are i hela landet.  

Hur sammanfattar man säsong 2019 då – en massa här-
liga dagskörningar som ni medlemmar knåpar ihop och 
lägger ut på Aktiviteter, om ni bara förstår hur viktiga ni 
är när ni är delaktiga! Det finns så många härliga Bikers i 
denna klubb som har många förslag på vart man kan åka 
men inte törs för man vågar inte ta ansvaret. Men då säger 
jag så här – har ni ett förslag så berätta det för en Kontakt-
man eller eran Regionchef så kan ni diskutera hur man 
skulle kunna göra. Det betyder inte att du måste vara den 
som åker först för det vet jag att det är något som tar tid 
innan man vågar. Men 
vi behöver hela tiden få 
in nya idéer för annars 
blir det lätt att man 
åker till samma ställen 
-inget ont i det men det 
är alltid skönt med nya 
mål också.

Själv anordnade jag några dagskörningar och en hemlig 
resa i september, den sista jag gjorde var 2015 så det var 
kul att få göra ännu en och vi blev ett fantastiskt gäng som 
till slut hamnade i finkan i Falun – vi hade en otroligt här-
lig kväll tillsammans och jag fick blodad tand så i septem-
ber kör vi igen, håll utkik på hemsidan under Aktiviteter 
så kommer mer info och tillfälle att boka.

Målgång Eskilstuna kortegen. Bensträckare Hemliga resan.

Samkväm i fängelset.Fika tur till Katrineholm.

Omslagsbild: Höga kusten bron - på väg mot Byske och årsmötet. Fotograf: Lise-Lotte Blomberg.
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Två långkörningar blev det – Tyskland i juni där det anordnades 
den Internationella Träffen med tyvärr bara 300 deltagare. Många 
resonerade att det var samma plats som förra gången Tyskland 
hade träffen men det är inte det som det handlar om, resan dit 
och hem är ett äventyr i sig och sen på plats så får man träffa dessa 
underbara människor från alla andra YCC länder. Nu får vi se när 
Tyskland arrangerar nästa gång för dom har väldigt svår att få ar-
rangera en sådan här typ av träff i ett land där mc kulturen tyvärr är 
förknippat med brottslighet och även om man försöker att bevisa 
att man är en seriös klubb är misstron så stor tyvärr. I juni åker vi i 
alla fall till Finland på Internationell Träff och har ni inte anmält er 
än så gör det innan färjorna är 
fullbokade. Har ni aldrig varit 
på en sådan här träff – tveka 
inte utan häng med, det blir ett 
minne för livet. Har ni några 
frågor så hör av er till mig så får 
ni reda på allt ni behöver veta.

Incheckningen i Tyskland.

Den andra långkörningen var till vårt årsmöte som hölls 
i Norr i Byske som var en trevlig upplevelse. Kul att få 
komma upp i landet, det är inte så ofta som det händer. 
Vi blev över 100 deltagare som var med och det tycker jag 
var ett bra resultat. Vi var på en jättebra ride-out som led-
des av Rondellen – mycket bra jobbat. I år så får vi tillfälle 
att besöka Hanks Ville i Skåne och där kommer vi att mö-
tas av Stiffe & Ann som är ägare av campingen. Har ni inte 
anmält er till detta så tycker jag att ni ska göra det – vi har 
fantastiskt kul på våra årsmötesträffar och ni får tillfälle att 
träffa medlemmar från hela landet. 

En sista sak som jag måste påpeka och detta är mycket 
viktigt. Vi använder Facebook väldigt mycket och här 
måste jag be er medlemmar att gå in på rätt sida som 
sköts av oss från YCC. Vår Riks sida heter Yamaha 
Custom Club Sweden och inget annat, ändå är det massor 
av medlemmar som lägger in varje vecka på denna sida 
YCC, SWEDEN och den sidan ägs inte av en medlem i 
YCC. Även denna sida Vi som gillar YCC-SWEDEN är 
en sådan sida som ägs av en icke medlem i YCC. Många 
gamla medlemmar har under de senaste månaderna gått 
med här och över 100 medlemmar följer dessa 2 sidor. 

Ride-Out till Hann. Münden.

Festplatsen i Rosdorf.

Hemresa.

Matdags.

Man kan misstolka dessa sidor som våra MEN DET ÄR 
DOM INTE. Jag måste faktiskt be er att klicka i att ni går 
ur dessa annars kan jag lika bra lägga ner vår Riks sida. 
Det är bara den och era regionssidor som ska heta något 
med YCC och gälla vår klubb. Jag har kontaktat Facebook 
för att kunna göra något åt dessa sidor för de förstör för 
vår klubb. Ursäkta mitt gnäll, jag blir bara frustrerad.

Jag vill avsluta med att säga att jag hoppas att jag kommer 
att träffa så många som möjligt av er under denna säsong. 
Det finns många aktiviteter utlagda i maj så håll ögonen 
öppna och gå in på Aktiviteter lite då och då så att ni inte 
missar något kul.
Tack för ordet – snart rullar vi på vägarna igen.
Er president – Clas Blomberg

DETTA ÄR RÄTT SIDA!

Blev en semestertripp från Jönköping till årsmötet i Byske. Jag och 
min särbo Reine (som kör en Triump) åkte från Jönköping lördag 
10/8 vid lunchtid då det slutat regna. Vi landade första natten i 
Örebro, efter en rejäl åskskur. 

Fortsatte resan på söndagen via Lindesberg – Avesta och landade i 
Sandviken efter denna dagens åskskur. 

Måste bara berätta, när vi gick ut på en grekisk resturang i Sandvi-
ken och klev in med våra västar med märken och YCC-märket på 
ryggen blev det knäpptyst bland gästerna hahaha, det tyckte vi var 
skitkul. Vet inte om dom sett bikers innan, men uttittade blev vi 
fast dom hade fantasktisk god mat.

Vidare på måndagen via Ockelbo – Bollnäs - Ljusdal – Ånge 
(Tidernas väg), fanns inte rum i Ånge så vi hamnade åter i en rejäl 
åskskur, men hittade Hussbergs Herrgård (golfklubb). 
Kanonställe med vandrarhems del och kanonmat, det stället kan 
jag varmt rekommendera.

JIPPI MIN HOJ BLEV 

BEST BIKE BYSKE 2019!            BEST BIKE BYSKE 2019!            
YAMAHA STRYKER 1300 ÅRSMODELL 2015

Svampen Örebro.

Bro Ljusdal.

Tankning 
nu kör vi.

Tidig morgon dimma efter 
regn på Ånge golfklubb.
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Åkte vidare tisdag mot Bräcke – Hammarstrand – Sollefteå 
– Sidensjö – Örnsköldsvik. Började dagen med duggregn 
och slutade med sol, jippi.

Onsdag transportsträcka Ö-vik – Skellefteå (dagens åskskur 
där vi tog skydd på en rastplats toa) – Byske havsbad. Blev 
emottagna med varm famn av alla goa YCC:are i norr. 

Så kul att vara med i norr 
på träffen, som vi tyckte var 
jättetrevlig. Kul att vi blev 
så många som åkte Mc upp. 
Tack alla som röstade fram 
min Stryker till årets Best 
Bike. 

Färden hem gick via Umeå 
och Northbike, då Reine var 
tvungen att byta bakdäck 
på sin Triump. Kan verkli-
gen rekommendera dom, 
kanonbemötande och 
problem lösare trots att 
dom inte hade någon tid 
så fick vi hjälp under da-
gen. Så efter däckbytet gick 
resan vidare till Bjärsta och 
ett Motell, har inte sett ett motell 
på en massa år så lite kultkänsla blev 
det allt.

Från Bjärstad tog vi turistvägen över Höga kusten Ullånger 
– Nordingrå – Sandöverken – Högakusten bron.  Äntligen 
en hel Mc dag med kanonväder, men avslutade med åska i 
Hudiksvall på ett vandrarhem.
Sista dagen började tidigt, kallt men klart. Åkte över Sö-
derhamn – Ockelbo – Avesta – Örebro, där fick vi dagens 
åskskur. Vidare mot Askersund över Hjo och sedan var vi 
hemma i Jönköping igen.
En rolig resa trots att vi hittade åska och regn utmed vägen. 
Detta var första gången jag körde så långt upp i landet men 
troligtvis inte sista. Vi avverkade ca 250 mil på dessa dagar.

Ha det gott o var rädda om er så syns vi i skåne 2020.

MARIA OCH REINE

Äntligen sol - frihet- vackert.

Byske MC parkering.

Byske MC parkering. Åskregn innan Skellefteå - tog skydd på toan på en rastplats.

Matrast i Sollefteå.

Best Bike Byske Maria Oskarsson.

      Best Bike Byske

 Höga kusten bron.

Väntar i Umeå.

Ride out Jävrebyn - god mat.
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ORANGE DAY 25MAJ 2019
EN MANIFESTATION MOT VÅLDET PÅ KVINNOR OCH BARN

TEXT & FOTO: MARIA OSKARSSON SMÅLAND.

Jag mötte upp mina YCC vänner på en 
mack i Jönköping Arnold, Charlie & Ku-
biken. Vi åkte tillsammans upp till Elmia 
området där kotegen skulle samlas och 
där vi skulle möta upp dom som kom från 
söderifrån med var då några YCC:are från 
Växjö. Åkte sen vidare på E4:an mot Mjöl-
by, där det vart fika stopp och uppsamling 
med fler som anslöt till kortegen. Träffade 
flera YCC:are, bland annat Michael Ohlin, 
som några av oss sov över hos.

Kortegen åkte sen vidare mot Norrköping 
som var målet, en häftig kännsla att köra 
så många mc på E4:an i kortege.

Dundrade sen sakta in i Norrköping massa 
folk utmed vägen som vinkade, filmade o 
tog kort.

Michael och 
jag hamnade 
i lokalpressen, 
kul eller hur.

Gick runt o 
kollade lite, 
sedan käkade 
vi YCC:are ihop 
innan vi åkte 
hem till Mi-
chael o Sussane 
och sov.

Åkte sen hem 
via Ödeshög o 
Gränna, så lite 
finare mc väg 
hem. Pimpade min hoj med lite orange 
band som fått sitta kvar hela säsongen

Vi i YCC är en av MC-klubbarna som 
stöttar Orange Day så häng på näst gång.

TEXT & FOTO: MARIA OSKARSSON SMÅLAND.

Elmia.

Träff vid macken.

Pimpad hoj.

Jon-Henrik.

Nyheter i lokal 
pressen.

WRWRWRWR  
4–5 MAJ 20194–5 MAJ 2019

Hört talas om WRWR kolla på womenridersworldrelay.com
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Jag var en av tjejerna som anmält mig som 
guardian till WRWR i Sverige, som körde 
etapp 1 från Danmark - Sverige - Norge och 
etapp 2 Norge – Sverige - Finland. Nu blev det 
ju inte det bästa vädret man kan önska sig då 
det både snöade och regnade dag 1 i sverige 
(det klarade jag mig från) jag anmälde mig till 
dag 2 som startade i Borås och avslutades vid 
svinesundsbron.

Jag åkte från Jönköping till Borås lördag 4 
maj, och mötte upp dom som kom från skåne. 
Vi bodde på vandrarhem i Borås där var 
Mc-klubben Eagle Riders MC och mötte upp. 
Dom fixade mat på kvällen och på morgo-
nen åkte vi till deras klubbstuga och åt en 
kanonfrukost, som dom fixat till oss. Blev ett 
gruppfoto vid vandrarhemmet i Borås.

Starten söndag morgon var kall, frost på allas 
hojar och dom som hade ruta fick skrapa 
den, brrr. Sen gick resan vidare mot Göteborg 
och Bohus fästning, där det togs gruppfoto. 
Vi fortsatte utmed kusten och stannade till i 
Henån för att intaga lite mat, fortfarande kallt 
men nu var det ingen nederbörd, vi fick till 
och med lite sol och bara en regnskur utmed 
vägen. Vidare ett kort stopp i Fjällbacka där vi 
hälsade på Ingrid Bergman, därifrån upp till 
svinesund och mötet med de norska tjejerna, 
som övertog stafettpinnen. Träffade ett par 
norska YCC tjejer i mängden av folk lite kul. 

Tog ledigt på måndagen så jag och 
några fler tjejer sov över i Ström-
stad.

Resan hem över Uddevalla – Fal-
köping – Jönköping blev ju intres-
sant då det både regnade, snöade, 
haglade, blåste och däremellan 
sol. Men det gick ju bra denna 
gången. 

Det va en kul upplevelse att ha 
deltagit i denna stafett.

Frostig MC i Borås.

Frukost hos Eagle Riders MC Borås.

Gruppbild Borås. Norska YCC. Stafett pinnen och jag.

Gruppfoto Bohus fästning.

Stafettpinne väska.

Överlämning till norskor.
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Regn och regn. Men vad gör det då det finns regn-
kläder att tillgå, ett pannrum hos värdparet att lägga 
kläder på tork och en välförsedd bar att värma sig 
av och i, nära och glatt. Grillning på kvällen!
 
YCC kortegen startade i Örebro och möttes upp av 
tjejer från YCC och andra klubbar under vägen. 
Solen tittade fram vid tillfällen och då njöts det 
stort och historier ur livet fylldes på.  
Några övade luftgevärs skytte och andra åkte på en 
naturskön utflykt med målet ett café där det bl.a 
tillverkades fantastiskt god glass. 
Armétält och småtält och någon stuga bebod-
des under helgen av tjejer som var grymma på att  
skapa en varm atmosfär med värdparet  Annelie 
”Yrvä`rt” Jörgensen och John ”Tofsen” Haldens 
goda hjälp. 
På vägen hem gjordes fika stop i Karlsborg, där 
”brudarna ” brukar göra paus.
 
Min första resa till Ekbacken. Men inte den sista, 
vädret till trots! 

TJEJTRÄFFEN 2019

Ekbacken Gård & MC camping anordnar tjejträffen 
24–26 juni 2019, för 5:e året i rad.  
Gården som är byggd år 1880 ligger mellan  
Ulricehamn och Falköping.

TEXT & FOTO: MIA FAGERGREN OSKARSSON, YCC ÖREBRO

Mys i solen i lantlig miljö.

Hojrunda glasscafé.  Barhäng.

Fikapaus i Karlsborg.

Minne
Erik ”Kirre” Borgström gick bort den L618 2AL9.

Han var med i Ycc från start och fram till sin bortgång.
Man minns honom för hans personlighet och sitt goda humör, 
hann bjöd alltid på sig själv, antingen det gällde sång eller dans 
så var han inte sen att ställa upp.

Vi hann med några tusen mil ihop,och det var de små vägarna 
som gällde för där kunde han titta på naturen och alla små fina 
hus.

Kirre hade några saker han ville göra, och det var att fira mid-
sommar dalarna (det hann vi med 20L8, om än en kall sådan) 
och att få köra till Bornholm, som han tyvärr inte hann.

Kirre var en livsnjutare, så en god fika eller en räkmacka var 
aldrig långt borta.

Många minns hans fredagsinlägg på FB på räkmackan och en 
god öl, och fredagsturen blev aldrig lång för räkmacka ville han 
inte missa, turen gick ofta runt Vånga o Oppmanna där han 
kunde titta ut över de vackra sjöarna.

Saknaden är stor efter Kirre.
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KOPPARTRÄFFEN 2019 

En resa till Kopparträffen 2019 i Toftbyn utanför Falun. Jag träf-
fade två av mina kamrater från Kolbäck på mötesplats i Ramäs, 
Christer Andersson från Vulcan Riders och Jörgen Svennberg. 
Jörgen han är klubblös men en mycket trevlig kille.

TEXT & FOTO: OLA ANDERSSON, EAST

Vi åkte redan på torsdag morgonen för att vara i tid på Kopparträffen så 
vi skulle få en bra tältplats. Vi hittade på ett ställe som vi tyckte skulle vara 
lugnt under nätterna som vi var där. Under torsdagen så ramlade det in lite 
hojar och det var en bra första dag, jag och grabbarna tog några öl, ja vist det 
blev även någon Jäger och whisky under 
dagen och kvällen. Festen började inte 
förns på fredagen så vi startade lite tidigt.
 
Nå väl under fredagen så kom det många 
mera besökare till festplatsen i Toftbyn, hur 
många som kom vet jag inte men det var 
många. Så till eftermiddagen så var festen 
igång full fart blev det, jag tog det mycket 
lugnt och kanske tog bara någon öl ja ärligt 
det blev nog mycket dåligt med öl ända 
fram till på söndagen då det var tid för att åka hem. Men under kvällarna 
fram till ca 01 på natten så var det full fart med underhållning och dans på 
dansbanan, det var bra och härlig musik.

Ja det var musik både fredag och lördag natt, alla festade och hade trevligt. 
Under lördagen så hade man även en tävling man fick stapla drickabackar 
på höjden, det var tävling i två klasser en för tjejer och en för killar, sen hade 
man även en tipspromenad med frågor man kunde svara på. En mycket 
trevlig tillställning och jag kan verkligen rekommendera er alla att åka till 
Kopparträffen i Toftbyn utanför Falun till nästa år 2020. Jag kommer med 
mycket stor säkerhet att åka dit igen och då är det mitt femte år som jag be-
söker denna hojträff och jag trivs som fisken i vattnet, även fast jag inte kan 
simma så är det trevligt. Hoppas på att jag 
får se många flera från YCC på denna träff 
som ligger i YCC Mitt:s region.

En liten resumé från mig på denna träff, 
sen hoppas jag på att vi kan bli flera som jag 
skrev så kanske vi kan ta hem nästa års pris 
på Kopparträffen för största hojklubb, det 
skulle verkligen vara en härlig och trevlig 
känsla. Så väl mött på Kopparträffen 2020 i 
Toftbyn Falun.

Antalet besökare fick jag reda på och det var ca: 250/265 st. på kopparträffen 
2019, deras förhoppning nu är att det skall komma upp emot 300 eller fler 
till 2020.

 

Vårträffen Norr, på Trehörningsjö Camping 
Välkomna till ett underbart ställe i norra Ångermanland  
Vi träffas sista helgen i maj 29 – 31/5 -2020 
Lördag. Ankomst från 15.00 och framåt. Inkvartering i stugor. 

Middag kl.19.00. Kvällen bjuder på musik och samkväm tills vi är nöjda. 

Lördag. Frukost, 08.00-09.00. Utflykt 10.30 till okänt mål, åter ca: 15.00 
sen blir det badtunna och bastu, och kanske några lekar.  

Middag kl.19.30. sen borde vi göra ett besök på puben som heter 
TRAPPER IN, om inte annat för att besöka en av Sveriges prisbelönta 
toaletter. 

Söndag. Frukost 08.00-09.00. Vi avslutar med hejdå kramar och hopp 
om återseende, om inte förr så till årsmötet på Hanksville farm i augusti.  

Kostnad 750 kr. per person med boende, mat. ja allt utom dricka.  

Swish till, 1 235 002 787 ditt namn och vårträffen. 
Eller 
BG 418–0550. Glöm inte att skriva från vem. 
Anmälan senast 15/5 till Stefan 070–5564537 
Eller Marina 073–8286027. 

Välkomna, staben i Norr 
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YCC WEST LÅNGENÄS  MÖLNLYCKE
TEXT & FOTO: CHRISTER #248.

Allt började okt 2000...

L-G Stervik hade genom kontakter med Ban-
verket/Jernhusen lyckats intressera medlem-
mar i YCC West att ta över en banvaktsstuga 
mitt emot Långenäs stationshus, Mölnlycke 
i Härryda kommun. Fastigheten uppfyllde 
inte kraven för bostadsändamål och låg väl-
digt nära banvallen och tågspåret! Hyresavta-
let var överkomligt, men det krävdes mycket 
ideellt upprustningsarbete för att skapa ett 
trivsamt och ändamålsenligt klubbhus. In-
tresset var till en början väldigt stort och en 
interimsstyrelse bildades säsongen år 2000 för 
att organisera verksamheten. Om ett 40-tal 
medlemmar ställde upp med en medlemsav-
gift på 500kr plus eget arbete, skulle detta bli 
verklighet. Kravet var medlemskap i Yamaha 
Custom Club riks. Det visade sig dock, att det 
endast blev cirka 20 medlemmar, som erlade 
första medlemsavgiften – varför den ökade till 
1000kr! Verksamheten ”ideella föreningar” 
registrerades 2002-02-16 under namnet YCC 
West Långenäs, Härryda kommun, Västra Gö-
talands län.

När verksamheten väl kom igång organiserat 
träffades VARJE tisdag året om kl. 1800 till 
2000 och då växte intresset, som på några år 
med hårt och regelbundet arbete ökade med-
lemsantalet till runt cirka 45 st.

50-kronan från YCC Riks användes i 2 
omgångar till att anlägga parkeringsplatser 
för de cirka 50 motorcyklar som varje tisdag 
anslöt! Taket byttes ut, panelen skrapades och 
målades om, inredning putsades upp, köksut-
rustningen förnyades, altan byggdes, grillplats 
(Knuts hörna) under tak och uthuset rensades 
upp, allt med ett fantastiskt engagemang och 
intresse. Jordkällaren användes för förvaring 
av läsk och öl, men med vederbörlig låst och 
väl tillbommad!

Här skulle man kunna ”name-droppa” en del, 
men med risk för att glömma någon, avstår 
jag – utan ser tacksamt tillbaka på den fantas-
tiska kamratskap som byggdes upp och ännu 
är bevarad! 

Ett brett och djupt samarbete med YAMAHA CENTER gjorde, 
att vi flera somrar ordnade sommarfest – oftast i dagarna 3 – 
även till glädje för medlemmar och Yamaha Centers medarbetare 
samt en del av grannarna. Trots att den närmast grannen inte 
gillade, att vi badade från ”deras” brygga. Knytkalas till påsk, 
midsommar och jul var alltid uppskattat! Vid enstaka tillfällen 
prövade vi också ”After work”?

Vid en sommarfest tältade Blondie närmast banvallen liksom en 
del andra – vilket märktes då tågen passerade.
Vi hade vårstädning (vid 2 tillfällen i samband med Gökotta) 
som start för röjning in- och utvändigt inför mc-säsongen och 
höststädning, då utemöbler och grillar säkrades inför vintern.

Vid ett par helger hade vi övernattningsgäster från Småland - och 
Ann/Stiffe på väg till Degernäs.

Eftersom jag delade min tid mellan Göteborg och Trelleborg, 
följde jag inte med, då verksamheten flyttade till Hindås – men 
som jag dock besökte ett par gånger under mina gästspel i West.
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EN SVÄNG TILL NORGE

Jojo, en sväng. När man kör i Norge blir det många många fler.
Det började med att Rolf frågade om jag hade lust att hänga på honom 
och Bernt Owen på en tur till vårt grannland Norge. Javisst vill jag det, 
men jag måste fråga min käresta om det är okej, det är självklart att du 
ska hänga på lilla gubben sa hon, puss puss. Vi träffades och la upp en 
rutt som vi enades om, och jag funderade om hur det skulle gå med att 
ha två HD åkare med sig. Det kommer att visa sig senare. 

TEXT & FOTO: ”RONDELLEN”.

Fredag
Morgon och koll på en massa väderprognoser, 
regn och åter regn, men skam den som ger sig. Vi 
ändrade på färdplanen så att vi kanske skulle kom-
ma runt det värsta vädret, och vi lyckades skapligt. 
Det blev bara trettio mil i regn den dagen. Fär-
den gick mot Sollefteå och tankning, på macken 
frågade jag om dom hade sett Thailändska pavil-
jongen, som ligger i närheten av Bispgården. Nähä, 
då åker vi väl dit då, den ligger ju nära vår färdväg. 
Fint med tinnar och torn i guld, det var visst 
någon kung med hela sitt hov som kom hit med 
tåg för sisådär hundra år sen, som tyckte att dom 
skulle propagera för Buddismen hos oss hedningar 
i urskogen. Nästa stopp blir i Hammarstrand för 
en kopp kaffe hos Lennart, en trogen YCC:are med 
gott fikabröd också. Dagen avslutades på cam-
pingen i Hammerdal, med en god måltid och en öl 
på matstället vi hittade. 

Lördag
Upp och i väg ganska tidigt, det blev ingen frukost 
för vi räknade med att hitta något ställe på vägen, 
riktningen gick mot Valsjöbyn. När vi stannade 
vid gränsövergången till Norge för att sträcka på 
benen, då sprack det upp och solen visade sig, och 
den hade vi med oss på resten av resan. ”Frukos-
ten” blev en par mil senare i Jule. En kopp kaffe 
och en muffins. Mot Grong och sen E6an söderut, 
lunch i Hammer. Vi lämnar E6an mot Eide och 
väg 720 mot Rörvik och första färjan, åker över till 
Flakk. Flax har vi, det finns en camping precis vid 
färjelägret och en stuga ledig. Matstället intill hade 
världens största kebabrullar, mätta och belåtna 
somnade vi in i stugan.
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Söndag
Mot Trondheim och småvägar mot Kristiansund, 
ett par färjor till blev det innan vi var framme för 
lunch. (När vi lämnade en av färjorna blev jag 
riktigt orolig, ”min” hoj började rycka spotta och 
ha sig, jaha nu får man för att man va spydig). Men 
det roade vissa andra. Jag tror det var bränslet, för 
det försvann efter nästa tankning. Nu siktar vi mot 
Atlanthavsvägen, väldigt speciellt att köra rakt ut 
på Atlanten efter smala vägar och minst sagt märk-
liga broar. (rekommenderas). Nu mot Molde där 
vi handlar lite frukostmat, och letar efter boende, 
hittar en camping med sjöstugor och utsikt över 
Moldefjorden, som kostar skjortan, men vi lycka-
des pruta ner kostnaden till halva priset, okej då. 
Riktigt lyxigt med öppen spis två våningar och var 
sitt sovrum, inte illa.

Måndag
Nu har dagen kommit som vi med bävan sett 
fram emot, nej men lite pirrigt var det. Trollsti-
gen krokigt minst sagt, och Örnvägen ner mot 
Geiranger, där man ser lyxkryssare ligga i en liten 
vattenpöl, den pölen heter Geirangerfjorden och 
är lite större än den ser ut att vara när man klättrar 
ner efter serpentinvägen. Vi sökte lunchställe när 
vi kom ner, men det var så helsikes mycket folk så 
vi bestämde att vi väntar tills vi kommer fram till 
nästa mål som var Dalsnibba. En stigning på drygt 
1100 meter på några kilometer. Väl uppe hittade 
vi ett ställe som hade varma mackor så det fick 
duga som lunch. Nu var det bara att vända och ta 
samma väg åter. Det verkar ju enkelt, men det visar 
sig att trafiken hade ökat markant, det stod stilla 
ganska ofta med bussar och husbilar som knappt 
kom fram i dom tvära svängarna. Vilken j--la tur 
att vi åkte upp ganska tidigt på morgonen när det 
var lite trafik. Nu ser vi fram emot Trollstigens 
camping där vi bokat för nästa övernattning, mid-
dag, jättegoda hamburgare och en pilsner. Smälta 
dagens fantastiska vyer och en god natts sömn, 
innan vi vänder hemåt. 

Tisdag
Nu tar vi E6an mot Grong och väg 74a till 
Gäddede. 

Onsdag
Ja nu är vi i Sverige, så vi siktar på att ta oss hem, 
bara 47 mil det borde funka. Vi tar Vildmarks-
vägen mot Stekenjokk, (den vägen är bara öppen 
sommartid) sedan Klimpfjäll, Trappstegsforsen 
osv, mot Vilhelmina, pizzalunch, äntligen svensk 
husmanskost, nu är det raka spåret mot Umeå och 
Holmsund, efter en mycket trevlig runda, med 
otroliga vyer och inte minst bra vägar och kompi-
sar. Hoppas på fler utflykter.
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TEXT & FOTO: THERÉSE GUSTAFSSON.

Hej YCC:are!
Mitt namn är Therése och jag är dotter till Ola, regionchef för East, och 
ingår även i Webbteamet. Resan till Byske hade min pappa planerat 
många månader innan årsmötets datum och när pappa la ut resan som 
en aktivitet på föreningens hemsida så var det flera i söder som visade 
sitt intresse för resan. Från början var vi 9 anmälda till resan, men 2 blev 
tvungna att ställa in sitt deltagande av olika anledningar. Så 3 från South, 
2 från Småland och 2 från East påbörjade denna resa tillsammans. Da-
gen innan resans avfärd åkte deltagaren från South till Småland för att 
äta lunch hemma hos Arnold Nyström, och därifrån åkte både South och 
Smålands deltagarna vidare till Västerås för att spendera natten hemma 
hos oss. Kvällen bjöd på god mat, trevliga pratstunder och en tårta för att 
fira Buchmans födelsedag, vilket han inte var beredd på.

HOJRESA TILL BYSKE HAVSBAD
INFÖR YCC ÅRSMÖTE

Dag 1 började med en frukost hemma hos oss 
och sedan bar resan iväg mot dagens hållplats, 
Hennans Camping. På vägen stannade vi kort 
i de området som stod i brand 2014, vilket var 
uppskattat. Vi fortsatte resan mot Bollnäs för 
att äta lunch och avslutade dagen på Hennans 
Camping, som även är platsen för MC-träffen, 
Vårträffen. Under eftermiddagen badade jag, 
Arnold och Sten i Hennan, kvällsmaten be-
stod av pizza i 
den lokala res-
taurangen och 
kvällen bjöd på 
många trevliga 
samtal. Arnold 
döpte mig och 
honom till 
“Bolibompa 
Patrullen”, 
eftersom vi 
var yngst i 
sällskapet, som 
blev vårt namn 
resten av resan 
och under hel-
gen i Byske.

Med en enklare frukost på Hennans Restaurang 
startade dag 2 av resan mot Byske Havsbad. Vi 
packade alla hojar och fortsatte resan till Junsele 
Camping vid Junseles Djurpark. På vägen stan-
nade vi i Ånge hos en bilverkstad som snällt 
hjälpte till att hitta en skruv som skulle passa ett 
avgassystem till en av hojarna, då den hade tap-
pats under färden till Hennan. Sedan bestämde 
vi oss för att åka till Hammarstrand för att äta 
en enklare lunch och där träffade vi represen-
tanter från Svedeas huvudkontor, som hade sett 
oss komma in i samhället med hojarna. Mycket 
trevligt! Nästa hållplats blev i Sollefteå, där vi 
tankade och tog en fika. 
Medan vi var där åkte en 
annan YCC:are förbi, som 
också skulle till Byske 
men åkt själv - Marchal. 
Han åkte med oss resten 
av resan till Byske. Från 
Sollefteå åkte vi direkt till 
Junsele Camping. Vi hade 
hela campingen för oss själva så vi dukade upp 
ett långbord utanför receptionen där vi åt kvällsmat bestående av gril-
lad kyckling med potatissallad och hade en trevlig kväll tillsammans.

På morgonen dag 3 packade vi hojarna och åkte in till Junsele centrum 
för att äta frukost på det lokala hotellet Bourbon Corner. Strax utanför 
Junsele passerade vi ett jättefint vattenområde och åkte igenom en liten 
del av Lappland, backar upp och 
backar ned. Hade hoppats på att 
få se en ren, men inte en enda 
ren fick vi se. Väl framme i Byske, 
checkade vi in i receptionen och 
blev välkomnade av alla YCC:are 
som redan var där.

Fortsättning nästa sida.
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Under resans gång, över alla tre 
dagarna, så har vi fått sett många 
fantastiska vyer av vårt vackra 
Sverige. Jag är så glad över att jag 
har gjort denna resa tillsammans 
med min pappa och på hojar 
dessutom. Kommer garanterat 
att ta ytterligare en hojresa uppåt 
igen i framtiden. Saknar vyerna 
och skulle vilja fotografera dem i 
framtiden!

Stort tack för det trevliga sällskapet upp till Byske mina 
herrar - Per “Buchman” Nilsson, Per Green, Sten Eriks-
son, Arnold Nyström, Våge “Gubben i lådan” Ståhl, Martin 
”Marchal” Bergström och min pappa Ola Andersson.

Väl mött på vägarna!
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Tio minuters regn, annars bra väder. Något blöta 
vägar på vissa ställen. Härligt boende i egen stuga 
med trevliga värdar. Kaffe o kaka bjöds det på 
vid ankomsten. Besökte Clas Ohlson i Insjön och 
Tegera Arena i Leksand, såklart.

Resan fortsatte till Hoting. Regntungt 
hela dagen men endast lite regn. Blöta 
vägar dock. Besökte Åsarnas Skicenter 
AB och handlade lite. Boendet (AirBnb) 
på Andersnäset var inget vidare. Knappt 
något varmvatten och mulltoa runt hörnet. 
Besökte Hotings travbana, men där var 
ingen aktivitet den kvällen.

14/8. Till Byske. Regntungt men 
mest uppehåll, tills jag skulle besöka 
Yamahacenter i Skellefteå, där förövrigt 
min hoj inhandlades av Leena o Bo 
Engström 2012. Precis när jag letade efter 
ingången, så öppnade sig himlen med kaskader av 
regn, hagel och enorma åskknallar. Jag tog skydd 
under ett parkeringsställe för bilar i tre kvart. Stora 
vattenansamlingar på vägarna, så jag avvaktade 
med att köra vidare. Kommunbilar med personal 
fick dirigera trafiken medan andra jobbade med att 
få bort vattnet i närliggande rondell. Nåväl, resan 
fortsatte och strax var det inkvartering i Byske och 
kommafram-öl förstås. Precis innan Byske kom 
jag ifatt två trevliga ”South”-are, Ethel o Tore, som 
också varit på väg några dagar. Bra väder på kvällen 
och jag lärde mig att grilla kolbullar. (Tvingad av 
Berit Lönn) Gott var det absolut och gemenskapen 
var hjärtlig. 

15/8. Diverse aktiviteter på campingen. Middag 
på kvällen som tyvärr resulterade i magbesvär, så 
inga festligheter mer den kvällen för mig. 16/8. 
Var med på årsmötet men lämnade Byske i förtid 
pga. nya bokade roligheter med ett gäng som kör 

AUGUSTI 2019 
ÅRSMÖTE I BYSKE OCH DIREKT DÄREFTER EN NORGERESA MED FACEBOOKGRUPPEN SUPER TÉNÉRÉ.

Resan norrut påbörjades i Blekinge den 12/8 med mål på ett AirBnb i 
Insjön näst intill Leksand (Heja LIF).

Hotings travbana. Bro från Andersnäset. 

Kolbullar.

Yamaha Super Ténéré 1200 vilket jag också gör 
numera. Tack Norr för en väl genomförd träff. 
Tyvärr missade jag en hel del, men ibland blir det 
så. Körde till Kramfors och besökte Väja Dynäs där 
jag montagejobbade sommaren 1976. Nästan inget 
regn. Bra övernattning hos ett par från Schweiz 
(AirBnb igen).

Efter en bra frukost (ingick) så fortsatte jag min 
färd till Lesjöfors och ännu ett AirBnb-boende. 
Regn av och till, men det hindrade mig inte från 
att besöka de kända broarna i närheten. Åt middag 
med värdarna som var mycket trevliga.

18/8. Frukost och sedan iväg för att träffa en massa 
nya vänner i Karlstad, där Norgeresan tog sin 
början. Förarmöte med lite förhållningsregler och 
sen var vi redo för avfärd.

Vi hade bra väder nästan hela vägen till Notoddens 
camping. Notoddens camping.

 Sandöbron.

 Höga Kustenbron.

Bensträckare i Årjäng.
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Flera tunnlar varav en lång i Drammen där ventilationen 
var undermålig. Varmt och dålig luft. Middag på Kina-
krogen i närheten. Maten var väl bra men magbesvär 
igen tyvärr. Övernattning i fyrbäddstugor. Snarkningar 
men sov rätt bra ändå.
Lämnade Notodden på morgonen i regn. Härliga 
serpentinvägar efter Gaustatoppen till Rjukan, men 
något förrädiska pga. regnet. Gick bra med hjälp 
av skicklighet och förlåtande hojar. Besökte Hitlers 
tungvattenfabrik i Vemork. Mycket sevärt. Vi stannade 
en timme, men jag kunde lätt stannat betydligt längre 
för att få in allt. 

Lunchade o tankade på Yx i Dalen innan avfärd till 
Lysebotn. Det tänkta boendet i Lysebotn fick ändras pga. 
ombyggnad, men vi ville såklart besöka den välkända 
platsen.

Lysebotn häftig väg med 32 hårnålskurvor vilken vi passe-
rade på bägge hållen innan vi kom till övernattningsstället. 
Denna gång blev det storstuga med sex bäddar.    

20/8. Regn såklart. Vi kör i lugnt tempo till Preikestolshytta 
där vi ska övernatta i fyrbäddsrum. Tanken var att vandra 
upp till Preikestola men vi blev avrådda pga. blöta stigar 
och berg, då det är viss klättring upp till utsiktsplatsen. Efter 
bara någon timme så kom solen fram och 6 tappra chan-
sade på tur med vädret. Bra väder upp men sämre hem, så 
de var rätt möra på middagssittningen. Flera av oss andra 
passade på att doppa oss i sjön, mens det var solsken. Fan-
tastiska vyer när det är klart väder. På boendet fanns också 
ett stort torkrum som användes flitigt av alla.

Lyx med hotellfrukost. Färja i Hjelmeland, sen kör vi norrut 
mot Hadangervidda nationalpark och ner genom Stal-
heimskleiva som sägs vara Nordeuropas brantaste serpen-
tinväg (45% enl. uppgift) med vattenfall på bägge sidor, 126 
resp. 142 meter höga. Kass vägbeläggning med gropar och 
hålor, men passade MC bättre än för bilar. Får och kor vid/
på vägen. Fortsatt resa mot Aurland för övernattning på 
Laerdal camping.

22/8. Fortsatt norrut 
mot Jotunheimen 
nationalpark och 
Nordeuropas högsta 
berg Galdhöpig-
gen. Kallt och grått, 
under 5 grader! Ner 
mot havet igen via 
Dalsnibba, vilket vi 
stannade nedanför 
då sikten var mini-
mal pga. gråväder. 
Efter ett litet stopp 
så fortsatte vi till Geirangerfjorden och Örnvägen. Färja till 
Valldal och campingen där, vilket blev slutstationen denna 
dag. Fint väder em. o kväll.

Ny dag med regn! Ytterligare spektakulära/hisnande 
vyer serverades direkt på morgonen. Vi började med ett 
stopp på Gudbrandsjuvet, för att kort därefter stanna till  Lysebotn.

Badsjön vid Preikestolshytta.

Tungvattenfabriken i Vemork.

Stalheimskleiva.

på Trollstigen innan vi tog oss an resans sista serpentiner. 
Efter vägen passerade vi Trollveggen och stannade till vid 
Slettafossen. Därefter for vi vidare till sista övernattningen 
på Songnabbens camping. En kväll med bad i kall sjö och 
grillade hamburgare, majskolvar och chokladbananer. 
Fantastiskt bra väder som passade bra som avslutning på en 
fantastisk norgeresa. La mig rätt tidigt då tidig uppgång och 
lång hemresa väntade. 

24/8. Körde redan kvart i sex för att ha dagen på mig. Dis o 
kraftig dimma efter en timme men som tur var lättade det 
efter ett tag. Mulet ända ner i Småland men torra vägar och 
uppehåll. Soligt från Breda-
ryd och hem. Kom hem till 
Tving vid tretiden efter 538 
mil. (Glömde nolla tripp-
mätaren innan avfärd) 26 
grader varmt! 

Längtar tillbaka till de 
fantastiska vyerna och den 
missade klättringen upp 
till Preikestola. Resan vi 
gjorde i Norge var enbart på 
asfalt, så den passar för alla typer av MC, även 
Custom. En massa tunnlar har vi pas-
serat, vissa i riktigt bra skick men även 
någon som (tillfälligt?) saknade lyse. Har 
ni möjlighet så planera in en Norgerutt. 
Ni kommer inte att bli besvikna. Vi hade 
otur med vädret men upplevelsen var 
ändå mäktig.

Jag har en massa bilder och filmer 
om ni är intresserade. 
Mejla mig på: 
sivert.rosander@hotmail.com

Dyrhaugsryggen.

Trollstigens utsiktspunkt. Songnabbens Camping.

Hemma i Tving igen.

Yamaha Super Ténéré Sweden Norge 2019.

Sivert Rosander.
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Hej, välkommen till  REGION SOUTH

Vad har hänt i South sedan förra 
numret av YCC tidningen
Som traditionen bjuder så hade vi vår sedvanliga Tura första lördagen i 
mars och som vanligt var den välbesökt. I slutet av mars hade vi en mycket 
uppskattad pubkväll på den lokala puben Dead Fox i Mörarp. Medlemsmöte 
hade vi i april som var välbesökt, upptaktsträffen i Älmhult tillsammans 
med Halland och Småland med ca 40 deltagare.

 Under våren hade körde vi till Gräddhyllan vi hade frukostkörningen och vi 
är med och arrangerar mustaschkortegen. I juli var där ett glatt gäng som 
var med på Danmarksturen.

I augusti var så dags för årets stora begivenhet Årsmötet i Byske, vi var ca 
15 deltagare från South som tog oss dit, några körde bil, någon tog tåget 
men de flesta körde hoj. Man kan konstatera efter en sådan resa genom vårt 
avlånga land att vi har ett fantastiskt land att köra hoj i.

Tyvärr så fick vi ett sorgligt besked när vi var i Byske allas vår vän och kompis 
Kirre lämnade jordelivet.

När vi då så småningom åter trampade den skånska myllan så var det dags 
för vår årliga pizzatur till Osby följt av hemliga resan i september och som 
avslutning på de planerade körningarna ett besök i Kivik för att beskåda 
årets äpple tavla.   

När detta går i tryck och kommer i era brevlådor så har vi haft ett antal 
fikaträffar på olika ställen i regionen och kanske även en bowlingkväll med 
Vulcan. Dessutom så är planeringen inför årsmötet den 14–16/8 i full gång.

Ett stort tack till alla som ställer upp när vi har våra aktiviteter, utan er funkar 
det inte.

Per ”Buchman” Nilsson
Regchef South

HEMLIGA RESAN 2019
Klockan är ca 9 på morgonen, lördagen den 14/10 och vi 
har vaknat till en strålande morgon. Vi håller på att ta på 
oss vår utrustning för att åka iväg till årets Hemliga resa.
Strax före kl. 10 rullar vi in på mötesplatsen i Stoby och 
möts av en härlig syn:
- ett tjugotal hojar glittra i morgonsolen och runtom oss 
är ett gäng med glada och förväntansfulla människor.

KL 10.00 rullar vi iväg och Anita o Per tar oss ut på en 
härlig tur som, visar det sig, tar oss österut igenom land-
skapet i östra Göinge.
I Lönsboda invaderar vi ett kafé och intar en god lunch, 
stämningen är hög, och Lizzie och jag passar på att be-
kanta oss lite med en del av alla de människor som vi inte 
träffat förr.

När vi rullar iväg igen, möts vi av lite lätt regn men snart 
skiner solen igen när vi i lagom fart tar oss vidare mot det 
hemliga slutmålet.

Vi rullar över gränsen mot Blekinge och 
hamnar sedan på stället där vi ska umgås 
och stanna över natten; Långsjönäs Cam-
ping och Stugby.
Huset vi ska övernatta i är ett stort, gult 
trähus som ligger ända nere vid sjön i en 
fantastisk miljö.
Kommaframölen intas i solskenet och un-
der glada tillrop, alla pratar med alla!

Efter ett tag startar förberedelserna för 
middagen. Anita o Per har förberett allt, 
så med gemensamma insatser står maten 
snart på bordet.

Vi bjöds på grillat kött med tillbehör, 
mums, och det finns också en vegetarisk 
linsgryta som smakar helt underbart!
Kvällen fylls sedan av mat, prat och skratt, 
men det är ganska tydligt att all frisk luft 
under turen tagit ut sin rätt eftersom 
många, däribland vi, drar sig tillbaka re-
lativt tidigt.

Nästa morgon skiljs vi åt efter ätit gemen-
sam frukost och städat huset.
Var och en tar sig hemåt i olika grupper, vi 
slår följe med Kai och Vivianne och kommer, efter stopp för fika och en del 
regnskurar på vägen, hem framåt eftermiddagen, trötta men mycket nöjda 
med helgen!

Lizzie och jag vill på detta sätt tack alla för en fantastiskt trevlig resa och 
framförallt vill vi naturligtvis tack Anita och Per för all tid och omsorg ni 
lagt ner på att planera och förbereda resan, inser att det ligger ett enormt 
arbete bakom

Det var första gången vi deltog men vi kommer absolut vara med nästa år 
igen, om inte omständigheterna hindrar oss

KRAMAR TILL ER ALLA 
FRÅN LIZZIE OCH 
GÖRAN

P.S. vi bifogar en bild med 
färdvägen, tror att den 
stämmer i stora drag.

Regionchef
Per ”Buchman” Nilsson
Tele: 0451-161 87
Mobil: 0706-80 84 57
E-post: regchef.south@yccsweden.se

Skåne NO
Sten Eriksson
Mobil: 0703- 46 28 16
E-post: stoner53@live.se

Skåne NV
Andreas Hedblom
Mobil: 0708-12 97 97
E-post: andreas.hedblom@gmail.com

Jörgen Persson
Mobil: 0702-59 82 66
E-post jorgen.persson.morarp@bredband.net

Ethel Olsson
Mobil: 070- 607 17 83
E-post: ethelohlsson@gmail.com

Arne Hanson
Mobil: 0708-77 56 18
E-post: arne.hanson@dazzel.se

Rolf Sidgren
Mobil: 0706-95 04 54
E-post: rolf.sidgren@telia.com

Ronnie Lejon 
Mobil: 0706-63 04 90
E-post: ronnielejon@hotmail.com
Skåne SV
Thor Jörnheim
Mobil: 0733-476 218
E-post: thorjornheim@gmail.com

Kai Magnusson
Mobil: 0704-965 464
E-post: kai.magnusson1950@gmail.com

Christer Holst 
Mobil: 0707–44 23 30
E-post: okenpiraten@gmail.com

Blekinge 
Vakant

KONTAKTER REGION SOUTH

Mer info från region South 
finns på nästa sida.
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REGION SOUTH

DANMARKSTUREN 2019
Årets traditionsenliga Danmarkstur leddes som oftast 
utav vår RoadCaptian Ronnie Lejon & det gjorde han 
som alltid på ett utmärkt sätt. Åkte med ForSea från 
Helsingborg till Helsingör 09:30, för vidare färd till 
Lynge där vi stoppade & hälsade på YCC Danmark.

Vi välkomnades av Jan Janell (ordförande i DK) som 
dessutom fixade kaffe åt oss, vilket passade perfekt för 
just då regnade det ganska kraftigt.

Fina vägar tog oss till Roskilde, för 
lunch nere i hamnen (gott men dans-
ka kronkursen skojar man inte med). 
Tog oss så småningom till Gilleleje för 
ett härligt glass stopp & följde kusten 
till Helsingör för färjan åter till 
Helsingborg, där vi ankom 18:00 & 
dagen därmed slut.

Stort tack till alla 9 deltagare på 
8 cyklar!

MVH ETHEL

Regionschef
Arnold Nyström
Mobil: 0703-71 25 60
E-post: regchef.smaland@yccsweden.se

Vrc/kontaktman Växjö
Magnus Söderström
Mobil: 0706-29 14 52
E-post: magnusodenstrom73@gmail

Kontaktman Växjö
Johan Westergren
Mobil: 0704-54 55 15

Kontaktman Jönköping
Maria Oskarsson
Mobil: 0703-88 31 18
E-post maria.oskarsson@gmail.com

Kontaktman Sävsjö
Peter Evertsson
Mobil: 0708-42 64 35

Kontaktman Västervik
Magnus Algotsson
Mobil:0763-45 05 01

Kontaktman Kalmar/Öland
Daniel Malmvärn
Mobil: 0709-68 63 85

Kontaktman Skillingaryd/Värnamo
Vakant

KONTAKTER REGION SMÅLAND

Hej, välkommen till  REGION SMÅLAND

Hej alla smålänningar!
2019 är snart slut och 2020 hägrar. När man ser tillbaka har det varit ett 
innehållsrikt år med träffar och resor och nya bekanta.

Året startade i februari med Vinterträffen i Virserum och sedan fortsatte det 
i stort sett hela året ända tills nyligen då vi var och åt julbord på det gamla 
glasbruket Pukeberg i Nybro i december.

Däremellan har vi smålänningar representerat klubben på många ställen 
under säsongen. Vi har besökt internationella träffen i Rosdorf/Dahlenrode 
och åkt ända upp till årsmötet i Byske, vi har varit i Lynge i Danmark och till 
och med nere i Prag. Kort sagt så har vi smålänningar täckt i stort sett hela 
Europa i år och det är ju helt fantastiskt gjort :-). Vi växer i antal i regionen 
vilket är mycket glädjande!

Nästa år kommer vi att ha två medlemsmöten. Vi ska bowla och vi kommer 
att vara med på Vårträff i Älmhult med South och flera andra regioner. Sedan 
kommer sommaren med alla träffar och körningar osv.

Vi kommer också att ha en egen hemlig resa och den ser jag fram emot och 
hoppas att det blir stor uppslutning till så håll koll på hemsidan framöver så ni 
inte missar den.

Jag ser fram emot 2020 och hoppas att vädret är med oss så att vi får många 
chanser att träffas. Om ni har någon idé som ni vill genomföra så ring eller 
skriv till er kontaktman.

Kort sagt 2020 kommer att bli ett spännande år. Jag hoppas att jag får glädjen 
att träffa er ofta, inte minst på vårt årsmöte som i år kommer att vara på 
farmen (Hanksville farm). Detta är ett ställe som måste upplevas på plats! 

Med vänliga hälsningar
Arnold/Småland
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Hej, välkommen till  REGION HALLAND

HEMLIGA RESAN
2019-09-28 åkte medlemmar från Halland på en Hem-
lig Resa. Resan samlade 16 medlemmar och utgick från 
McDonald’s i Falkenberg.
 
Efter start gick färden mot Ullared och vidare mot Älv-
sered därefter på lite krokiga vägar hamnade vi i Sven-
ljunga på Bynanders MC och Bil museum. Där vi efter 
rundvandring samlades för fika. 

Sedan fortsatte färden på vägar som till slut ledde oss 
fram till Borås och till Hotell Solhem Park. 

Efter installation samlades vi utanför ett av rummen i 
fint väder och solsken. Efter ett par timmar med stoj och 
skratt var det dags att svida om för att samlas för middag. 
Efter middagen var det samling i ett av rummen för av-
slutning av dagen. 

Dagen efter avslutades med frukost och lite prat i lite tys-
tare och lugnare tonläge. Därefter började det tråkiga som 
alltid blir med att säga hej då och börja hemresan.

Text och foto Allan Ekström.

Hej alla mc 
vänner!  

Nu är ännu en säsong avslutad.

2019 började i Halland med vårträffen 
i Älmhult på IKEA Hotell.
Vi var ett bra gäng från YCC Halland, South och Småland. Det är alltid roligt att 
träffa alla andra från de olika regionerna.

Minst ett besök vid Tydingesjöns camping är ju ett måste varje år. Där träffar 
man alltid YCC:are från andra regioner. Där var jätte många motorcyklar den 
kvällen vi var där ca 700. När där är som mest kan där vara uppemot 1000 
motorcyklar. Jag kan rekommendera ett besök där.

Vi var en kväll på Rockers pub i Varberg, ett ställe som är känt för sina  
jätteportioner mat. Efter maten gick vi hem till 2 av våra medlemmar som  
bor precis vid sidan av matstället. Tack till Lizzie och Lennart.

Det stora under denna sommar var ju årsmötet i Byske. Vi var 11 hallänningar 
på plats och med tanke på att vi då bara var 22 medlemmar i Halland var vi 
ju 50% av våra medlemmar på träffen. Jag tycker det blev en fantastisk träff 
med bra anläggning och mycket trevliga människor. Norr med hjälp från Mitt 
gjorde ett mycket bra jobb.

Den 28/9 var vi 16 medlemmar från Halland och några inlånade från West 
som åkte på hemliga resan. Tyvärr var vädret mot oss så det fick bli bil. Det var 
en mycket trevlig och rolig resa.

Nu får vi börja se framåt mot 2020 och nya körningar och träffar. Ser fram mot 
årsmötet på Hanksville farm tror det kan bli lika bra som årets och lite närma-
re för vår del. Det var ca 130 mil till Byske och vi har ca 10 mil till Hanksville.

Sedan får vi hoppas att vi kan lyckats höja medlemsantalet igen. Vi har under 
2019 ökat medlemsantalet med 9 nya medlemmar och detta är extra roligt. 
Det är också kul att vi alltid är ca 15 av våra medlemmar med när vi gör något.

2020 års Hemliga resa är bokad till den 6/6 och jag har bokat rum till 20 
personer. Det blir säkert lika kul som det brukar vara på dessa resor.
Men vi får lägga manken till alla och försöka fixa ännu fler medlemmar för vi 
är fortfarande bara 24. Vi har ju alla kompisar som kör motorcykel och som vi 
kanske kan få med i klubben.
Det viktigaste är att vi har roligt när vi träffas oavsett vad vi gör om det är mc 
körning på sommaren eller våra vinteraktiviteter. Har vi det så kan vi nog öka 
lika mycket under 2020.
 
 
Med vänlig hälsning
Lars Fritzon

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

Kontaktman Varberg 
Allan Ekström 
Tel: 0340-307 37 
Mobil: 0705-63 07 37 
E-post: allan45_7@outlook.com

Kontaktman Getinge
Lars Farnestam
Mobil: 0761-88 63 67
E-post: lassekarin1@gmail.com

KONTAKTER REGION HALLAND
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Regionchef  
har ordet!

Nu är snart vår och vi får åter igen ta ut våra 
älskade tvåhjulingar igen och känna fartvin-
den i ansikten!
En lång väntan är över! Men vad händer då 
uti den Västligaste Regionen under året?
Region West efter en gammal och lång tradi-
tion samlas en gång per månad under höst och vinter på en Restaurang i stan och 
detta aktiviteter har varit väldigt populär p.g.a. god stämning och trevliga Bikers som 
dela i.
Julbordet 29 nov på Dockyard Hotell var höjdpunkten på vinteraktiviteter 2019!
I Slutet av Jan, Region West är ansvarig för MC Mässan i Göteborg och festen tillsam-
mans med våra vänner på VRS.
Under säsongen utöver tisdags fika i klubbhuset Långenäs vi hade många körningar 
och aktiviteter och hela listan finns på vår Hemsidan under region West.
Vi har ny kontaktman i Regionen, Jan-Anders Hjelmström kommer att  represen-
tera klubben i Hönö.
Nanne har varit medlem sedan 2004 och kör Stolt en 1600 Wildstar.
Regionen West kommer att ha en kontaktmans möte i samband med medlems-
möte i slutet av Mars 2020.
Sep 2019 blev slutet på YCC West Långenäs klubbhus. Som dem flesta känner till, 
oktober 2000 signerades hyreskontraktet för den gamla banvakter bostaden Långe-
näs i Mölndal och Långenäs blev YCC West`s fasta träffpunkt fram till Hösten 2010. 
Banverket valde då att riva fastigheten och i samband med rivningen flyttade klub-
ben Långenäs till Hindås. Denna verksamhet som började år 2000 från Mölnlycke 
tog 20 år och slutade 2019 i Hindås. Ett stort tack till alla som varit med från början 
till slutet under dessa år. En epok går i graven i Region West…….

För att inte missa någon Information, vad som händer och sker så gäller det att hålla 
koll på YCC hemsidan under aktiviteter Region West och Facebook sidan YCC West 
regelbundet så att man inte går miste om några aktiviteter i regionen.
Har du någon aktivitet som skulle platsa under YCC:s verksamhet och som alla med-
lemmar i regionen kan ta del av så är du välkommen att höra av dig, vill även påmin-
na om att ni måste ha en giltig mailadress får att få mejl från region/Riks och kansli.
Vidare så hoppas jag på att träffa så många som möjligt av er i regionen på våra 
körningar, Möte, aktiviteter, evenemang och på andra ställen också.

Jag hoppas att hoj säsongen 2020 kommer att bli en kanonsäsong för oss YCC:are 
och även för alla andra hoj åkare förstås.
Nu när vi går mot ljusare tider och skall ut på vägarna igen så gäller det att, kör 
försiktigt och passa upp för gruset på våren.

Keep Riding!

Bijan Eghlima 
Regionchef West

Hej, välkommen till  REGION WEST

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

Vice Regionchef
Mats Linden
E-post: mats.linden@volvo.com

Kontaktman Skara
Kent Jornefelt
Tel: 0706-52 95 75

Kontaktman Borås/ Ulricehamn
Lennart Andersson
Tel: 0706-50 01 43

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

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

Kontaktman Kungälv
Lennart Pettersson
Tel: 0725-89 86 88
E-post: lennart.pettersson@mbox308.swepnet.se

Kontaktman Hönö 
Jan-Anders “Nanne“ Hjelmström 
Tele: 0723-23 33 06 
E-post: nanne48@tele2.se

KONTAKTER REGION WEST
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Hej, välkommen till  REGION EAST

Hej kamrater!
Som ni alla vet har Michael Ohlin avsagt sig rollen regionchef för East. Efter någ-
ra omtumlande turer i detta ämne fick jag en sen förfrågan, från Presidenten, 
om att ta över regionchefs uppdraget, och efter några dagars funderande åtog 
jag mig uppdraget. Under årsmötet i Byske blev jag officiellt invald som regi-
onchef för East och med detta är jag även en ny representant i YCC Riks styrelse. 
Vi har även fått fem st nya kontaktmän, som redovisas i listan på sidan bredvid. 
Jag hälsar samtliga välkomna! Om ni har några funderingar eller åsikter, hör av 
er till mig och jag kommer förmedla dem vidare till styrelsen. 
 
Vad har hänt inom regionen under säsongen? Vi har haft två st medlemsmö-
ten på Härads Bygdegård i Strängnäs och under säsongen har det arrangerats 
många aktiviteter inom East området.

Regionchef East  Ola Andersson 
Mobil/SMS: 070-6801570 
Mail: regchef.east.ycc@gmail.com

Sedan har många flera aktiviteter utförts, uppemot 50 st 
inom region under årets säsong. Bra jobbat och tack till 
alla ni som har deltagit och gjort aktiviteterna möjliga! 
Utav alla aktiviteter som utförts i regionen vill jag lyfta 
fram tre aktiviteter under säsongen; East hemliga resa till 
Falun, Tipsrundan och Orange Day MC.
 
Orange Day MC är ett koncept skapats för att lyfta kam-
panjen och bidra till det fortsatta arbetet med att stödja 
kvinnors rätt gentemot det manliga könet och även stödja 
kvinnor vid förhandlingar och rättegångar mm. Genom 
bikers, klubbar, näringsliv och individer synliggör vi kam-
pen, där alla kan vara med. Den 25 maj 2019 åkte många 
av oss ut på vägarna från norr till söder och visar vårt stöd 
för ett jämställt samhälle, fritt från våld mot kvinnor och 
flickor. Deras hemsida uppdateras med tidens gång, och 
fler orter i landet ansluter vid de uppsamlingsplatser som 
finns utmed rutten. Denna aktivitet återkommer under 
2020 och mer information kan ni hitta på deras hemsida: 
https://orangedaymc.com/orange-day-mc-sweden-2019/ 

Alla övriga genomförda aktiviteter i regionen med infor-
mation går att läsa om på vår hemsida under aktiviteter: 
yccsweden.se 

Årets julbord, för vår region, arrangerades på Plevnagår-
den i Malmköping den 23/11 2019. Vi var 17 st anmälda 
och vi hade det väldigt trevligt med mycket god traditio-
nell julmat. Plevnagården byggdes år 1886 och är Sveriges 
första militärsjukhus. Sedan 1980 drivs Plevnagården som 
hotell och konferensanläggning. 
   
Året avslutades med en middag på The Bishops Arms 
tillsammans med Vulcan Riders, kvällen den 30/11 2019. 
Tillsammans var vi 11 st, varav ca 6 st från YCC och 5 st 
från Vulcan Riders. Kvällen bjöd på många härliga samtal 
om sommarminnen och allt mellan himmel och jord. Jag 
hoppas på att det kommande året bjuder på många fler 
tillfällen tillsammans med Vulkan Riders. 

AKTIVITETER UNDER 2019 
22 februari - Fika träff med Bowling Västerås 
7 mars - Fika träff med Vulkan Raiders 
22 april - SMC avrostning på Linköping Motorstadion 
30 april - Valborgskortege Linköping 
1 maj - 1 maj Kortege Norrköping 
4 maj - Eskilstuna Kortegen 
5 maj - Medlemsmöte East 
23 maj - Handelsbodkotegen i Linköping 
25 maj - Orange Day MC 
30 juni - Tipsrunda med East 
20 juli - Dagstripp till Trosa 
12-15 augusti - Hoj resa till Byske Havsbad  
15-17 augusti- Årsmöte 2019 
17 augusti - Mälaren runt
14-15 september - East Hemliga Resa 
5 oktober - East medlemsmöte

Kontaktpersoner 
EastRegionchef
Ola Andersson, Västerås
0706-80 15 70
regchef.east.ycc@gmail.com

Vice/Suppleant Regionchef
Vakant 
 
Kansli/Medlems/register-frågor
Gunilla Johansson, Oxelösund 
0702-53 96 37
ycckansli@gmail.com 
 
Stockholm Län/Sekreterare
Bengt Carlsson, Vallentuna
0702-63 19 57
bengt@granudden.li 
 
Kontaktman Stockholm Län
Peppe Eriksson, Segeltorp
0703-16 80 33
eriksson.peppe@gmail.com
 

Kontaktman Stockholm Län
Kai French, Bålsta
0732-31 91 00
kai.fr67@gmail.com

Kontaktman Västmanlands Län
Ronny Bejefalk, Fagersta
0706-68 49 86
ronnybejefalk@hotmail.com

Kontaktman Västmanlands län
Ann-Christine ”Anki” Lindkvist, Ramnäs
0707-90 95 85
kenrunan@hotmail.se
 
Kontaktman Västmanlands län
Micael Andersson, Kungsör
0734-08 60 00
micael.e.andersson@live.se

Kontaktman Södertälje/Gnesta/Järna
Mikael ”Ludde” Benedicks Lundahl, Gnesta
0707-56 63 36
m@benedicks.com

KONTAKTER REGION EAST

Kontaktman Sörmlands Län
Peter Rönnbäck, Katrineholm
0708-62 59 77
peterronnback85@gmail.com
Kontaktman Sörmlands Län
Sture Wasseng, Näverkvarn
0705-70 19 92
sture.aero93@gmail.com

Kontaktman Östergötlands Län
Per ”Pelle” Linerzen, Norrköping
0705-54 19 01 
pellelinerzen@hotmail.com
 
Kontaktman Östergötlands Län
Andreas Österberg, Norrköping
0720-06 04 49
nobody1@live.se

Kontaktman Åland
Stefan Nordqvist, Åland
+358 400 740030 
+358 18 32544
nordqvist.t.s@aland.net

Avslutningsvis vill jag informera om några tankar jag har för det 
kommande året som regionchef för East. Jag hoppas på att regionen 
kommer ha fler trevliga och intressanta aktiviteter, så att flera med-
lemmar i de olika delarna av regionen ska kunna delta. Vi är många 
medlemmar i regionen och det är enskilda medlemmar som skapar 
dessa aktiviteter för att tillsammans genomföra dem med likasinnade 
vänner i föreningen. Nästa år kommer även bjuda på ett samarbete 
med Vulkan Riders. Jag hoppas att alla kan och vill ta sig tillfälle att 
vara med på både de aktiviteter som vi arrangerar tillsammans med 
dem samt de aktiviteter som Vulkan Riders arrangerar, så vi får ett 
utbyte mellan föreningarna och kan skapa nya relationer. 

Jag tror på ett trevligt kommande 2020 med många trevliga och 
intressanta aktiviteter i hela regionen. Jag hoppas att alla har haft en 
trevlig jul samt fått firat in nya hoj året men vänner och familj. Väl 
mött senare till vårens medlemsmöte i Härads Bygdegård utanför 
Strängnäs, kallelse kommer i god tid. 
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Hej, välkommen till  REGION MITT

Hej alla Mittare!
Som alla vet avgick jag som regionchef på årsmötet i Byske i slutet av augusti. 
Efter en vår och sommar med sjukhusvistelse och operation är jag nu på benen 
igen. Fick ihop 200 mil på MC trots allt, nog om detta.

Nu ser det ut som YCC gått in på upploppet med en minskande medlemsskara, 
alla blir vi bara äldre och föryngringen är nästan lika med 0, vad vi ska göra är 
inte jag rätt man att avgöra, men hoppas att det finns några som har idéer och 
tankar som kommer att föra YCC vidare mot många år än som klubb.

Jag hoppas att någon vill ta sig an rollen som regionchef. Det som jag lovat 
att göra 2020 är att fixa en Bowling kväll i Gävle någon gång under feb-mars 
återkommer om datum och tid.

Jag önskar er ett fantastiskt MC år 2020.

Mats Wendin, vanlig medlem.

Färdigt resultat på plats.

Regionchef
Vakant

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

Hälsingland
Kent Nyberg
Mobil: 0702 49 08 46
E-post: nyppe@spray.se

Owe Törnqvist
Mobil: 0706- 95 67 16
E-post tornqvist.ove@gmail.com

Christer Nordqvist
Mobil: 0705-23 35 37
E-post: christer.nordqvist@hotmail.com

Dalarna
Fred Lindén
Mobil: 0705-13 00 19
E-post: fred_linden@hotmail.com

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

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

Jämtland
Ulf Adsten
Mobil: 0703-11 11 20
E-post: ulf.adsten@hotmail.com

Lars Pettersson
Mobil: 0703-66 95 04
E-post: britt-p@spray.se

KONTAKTER REGION MITT
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Hej, välkommen till  REGION NORR

Mitt i vintern 
Här uppe i norr varierar vädret mellan mörk höst 
och vinter. Vi hoppas på att vintern är här för att 
stanna till slutet av mars. Det har gått ett tag sen 
vi i norr stod värd årsmötet här i Byske. Men i 
skrivande stund så slaskar det och halkan är ett 
faktum. Nu ska vi fira jul och nyår sen ska även 
vi börja se framemot fler soltimmar per dygn. Och 
med solen ska även värmen återvända till våra nordliga breddgrader. 

Det vi då först och främst har att erbjuda är en Vårträff på Kerstins Udde. Ett 
norrländskt stenkast mellan Umeå och Ö-vik (Örnsköldsvik) och några timmars 
körning öster om Lycksele. Det blir säkert en trevlig helg. Mer information kom-
mer att finnas på hemsidan. 

Under försommaren finns det ett antal träffar som vi har representanter på. 
Den internationella träffen i Finland finns det redan idag visst intresse för. Andra 
intressanta träffar i norr är Sågverksträffen Tavelsjö, Midnattssol träffen, Delta-
träffen mm. Men alla träffar till trots så ser vi fram emot en varm mc-sommar. 

Men nu ska vi först få tillbaka dagsljuset och lägga den mörka vintern bakom 
oss. Men under tiden pysslar många om sina stålhästar. För att till våren ta ut 
dom ur garaget och likt lössläppta djur rusa ut på våra vägar. Det ser vi/jag 
framemot. 

Stefan Chifen I Norr 

Regionchef
Stefan Larsson 
Mobil: 0705-56 45 37
E-post: regchef.norr@yccsweden.se
E-post: stefan.larsson22.250@gmail.com
 
Kontaktman Åsele 
Dick Edström 
Bragegatan 10 
919 31 Åsele 
Mobil: 0705-91 04 25 
 
Kontaktman Hörnefors/Umeå
Peter Bergström 
Långedsvägen 16  
910 20 Hörnefors 
Mobil: 0703-31 28 98 
E-post: j.peter.bergstrom@gmail.com 
 
Kontaktman Holmsund/Umeå 
Tommie ”rondellen” Nylund 
913 31 Holmsund 
Mobil: 0705-88 95 46 
E-post: rondellen.ycc@spray.se 

Kontaktman Holmsund/Umeå 
Åke ”Akefan” Fängström 
Lövholmsviken 133 
913 42 Obbola 
Mobil: 0703-14 07 15
E-post: ake.fangstrom@gmail.com 
 
Kontaktman Kalix 
Kjelle ”Roadrunner” Johansson 
Mobil: 0705-94 71 99 
E-post: 166johansson@telia.com 
 
Kontaktman Kiruna 
Bengt & Rita Björkteg 
Dalvägen 38 
981 43 Kiruna 
Mobil: 0706-79 70 78
E-post: ritam_norsve@hotmail.com

Kontaktman Domsjö
Berith Lönn
Nyänget 21
892 32 Domsjö
Mobil: 0705-16 91 30
E-post: berith.lonn@gmail.com

KONTAKTER REGION NORR
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Hej, välkommen till  REGION VÄRMLAND ÖREBRO

Hej alla YCC:are 

Vädret är bedrövligt just nu och man längtar till våren för att åter få ut och 
åka hoj.
Som vanligt är man ute i sista sekunden men sammanfattar ändå 2019 i 
korthet så här.

26/1 – 28/1
Vi var några som besökte MC-mässan i Stockholm för att bli lite inspirerade 
inför säsongen 2019.

1/2 – 3/2
Dags för Hoj-X. Vi blev ett gäng från Örebro / Värmland som strålade sam-
man med kamrater från övriga Sverige på båten. Festligt värre samt besök 
på den välfyllda MC-mässan i Helsingfors. Detta var en väldigt trevlig resa så 
det var nog inte sista gången för många av oss. 

16/3
Vi hade vårt första möte för året hos Karlskoga MC denna gång. Alltid lika 
trevligt att komma till dem. Vi var 13 medlemmar på detta möte.

30/4
Första gemensamma turen brukar bli till Valborg. Inget undantag i år heller. 
Vi blev ett gäng medlemmar som åkte till Kumla torg för att tillsammans 
med andra MC-åkare fortsätta i kortege till Askersund.

1/5
Vi blev 8 medlemmar som slöt upp till den Vår mönstringen i Örebro

18/5
I år så var vi åter med och hade en station där vi grillade när Poker Run gick 
av stapeln. Bra väder hade vi också. Vår station var placerad vi Riseberga 
kloster även denna gång.

30/5
Några få medlemmar åkte på hemlig tur med Big Twins och Fenix MC. 

31/5 – 2/6
Vi blev ett härligt gäng från regionen som styrde kossan mot Åland. TJ 
hade spikat rutten där vi gemensamt först samlades och checkade in på 
Connect Hotell utanför Arlanda. Dagen därpå startade vi i ottan och åkte till 
färjeläget där vi åkte ombord på färjan mot Åland. Väl framme på Åland så 
var det ju ingen sommarvärme som möte oss direkt. Trots detta for vi runt 
på många fina småvägar innan vi checkade in på B&B Stalldalen. Där gick 
vi en guidad tur på bryggeriet. Senare på kvällen avnjöts middag bestående 
av Åländska produkter samt öl provning. Nästa morgon så var det dags att 
kliva i sadeln igen och åka till Mariehamn. Kaffe avnjöts utomhus innan det 
var dags att åter åka båt mot Stockholm samt vidare hem. På vägen hem 
stannade vi till vid Taxinge slott för fika med tårta. Passade samtidigt på att 
träffa mat-Tina som spelade in TV-programmet där kändisar bakar. Totalt så 
blev det en trevlig tur som varmt kan rekommenderas.

1/8 – 4/8
Vi blev några som styrde kossan mot Virserum för att besöka Dacketräffen.
Trevlig träff med många Mc åkare samt bra uppträdande. Kommer nog 
besöka den träffen vid fler tillfällen. 

13/8 – 18/8
Vi blev några YCC:are som sammanstrålade hemma hos Stigfinnaren för 
gemensam färd upp till Byske. Vår resa gick via färja till Åbo samt genom 
Finland upp till Wasa för att åter ta färjan till Umeå. Trevlig träff uppe i norr 
med fin Ride Out. Vi blev några som tog hemresa genom inlandet med 
övernattning i Ljusdal. Söndagresan gick mestadels i regn men vad gjorde 
det.

2/11
Vid vårt sista medlemsmöte för året på restaurang Efesos anslöt 15 
medlemmar. 
Vi avhandlade bland annat kommande aktiviteter under vinterhalvåret. 
 
Naturligtvis så har ett flertal mindre aktiviteter skett

Hoppas på en ny fin säsong 2020
Ha det så bra.

Hans

KONTAKTER VÄRMLAND ÖREBRO

Regionchef
Vakant

Kontaktpersoner Örebro
Hans Lindsten 
Mobil: 0702-22 17 20 
E-post: hans.lindsten@ahlsellmaskin.se 

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

Fredag31 maj träffades vi 11 perso-
ner från YCC Värmland/Örebro vid 
Cirkel K Västhaga för gemensam resa 
mot Åland.  Vi hade som mål för dags-
etappen att åka upp till Arlanda. Fär-
den gick till Enköping och sen på lite 
mindre vägar fram till Sigtuna för fi-
kastopp på café Våfflan.

Nöjda fortsatte vi mot Arlanda och in-
check på Connect Hotel, med hojarna 
tryggt parkerade innanför deras galler-
grindar. Fick vi våra rum och samlade 
ihop oss för en trevlig mat och prat-
stund. Det var tidig uppstigning för 
frukost och avfärd nästa dag.

Kvicka som lärkor for vi iväg. Quick-
ast iväg var Pierre - vi kom 2 rondeller 
innan vi tappade honom. Hur det gick 
till vet nog bara han själv – men några 
mil före Grisslehamn körde vi alla fall ifatt honom. Återförenade.

Ett snabbt tankstopp, sedan ned mot Eckerö linjens färjeläge och 
färd över till Åland.

Snabb embarkering av båten och bestämda steg mot 
restaurangen för att få njuta av brunchen till havs.

ÅLANDSRESA KRISTI HIMMELSFÄRDS HELGEN 2019

Åter på fast mark med några få regnmoln hängande över 
oss hade vi sikte på öns norra del. Vi åkte slingrande fina 
vägar förbi små gårdar och slutligen förbi stora äppel-
odlingar, innan vi nådde fram till Hotell Havs Vidden.
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NÄR 
14-16 Augusti, 2020 
VAR 
Hanksville Farm 
Torrlösa 2140,  268 90 Svalöv  

STUGBOKNING 
Hanksville Farm 
Bokningskod: South2020 
Bokningen Öppnar 1 Februari 
Tel: 070-424 53 76 
E-post: booking@hanksville.se 
BG 5369-3099  

 

 
ANMÄLAN SENAST 
15 JULI 

TRÄFFPRIS 
700KR 
Inkluderar 2 middagar, 2 
frukost tältplats och trevligt 
umgänge med ycc kamrater  

BETALNING 
Bankgiro 116-4994 
Swish 123 298 04 49 

TRÄFFTRÖJA 
Pris: 150 kr 
Inkludera betalning i träff-
priset! 
Mer info och bild kommer 
på hemsidan 

Efter en kopp kaffe, bär det vidare inåt landet. Regnet och kalla vindar 
gör att vi börjar söka oss mot natthärbärget Stalldalen- ett tidigare sin-
nessjukhus omgjort till hotell. Letar upp våra rum.

Börjar förbereda oss inför kvällen aktivitet, där vi skall besöka Stall-
haga bryggeri och gå på bryggerivisning med ölprovning

Styrka till kropp och själ tar vi oss tillbaka till dårhuset – hovmästa-
ren själv från Stallhaga skjutsar oss tillbaka.

Ny dag och nya möjligheter. Efter frukost kör vi in till ett stängt Marie-
hamn. Vi har en färja till Kapellskär som ska ta oss tillbaka till Sverige. 
Idag får vi det väder vi egentligen skulle haft igår – men på akterdäck 
i solen går det ingen nöd på oss.   

Tillbaka i Sverige letar vi oss ned till 
Stockholm och glider vackert via Essin-
geleden österut mot våra hemtrakter. 
En sista kopp kaffe måste vi ha – så 
målet blir kakslottet Taxinge slott.

Efter en promenad i slottsparken, smy-
ger vi oss fram till några uppslagna tält. 
Här spelar de in ”Hela Sverige Bakar”.
Fantastiskt att få ha våra båda favorit Tinor på samma ställe – Tina 
Bergström och Tina Nordström. Fast hon var lite sur på oss – då de 
blivit störda i sin TV inspelning av vårt motorljud då vi anlände.

Slutet gott – allting gott.
Tack YCC Värmland/Örebro för en härlig helg.



46    YAMAHA CUSTOM CLUB 1 - 2020 1 - 2020  YAMAHA CUSTOM  CLUB   47WWW.YCCSWEDEN.SE WWW.YCCSWEDEN.SE

KLUBBSIDA

Till Alla medlemar i YCC
Om ni saknar något i webbshopen eller 

kommer på något som ni tror att vi kan sälja i 
vår eminenta shop, så skicka ett mail till mig så 

ser vi om det går att lösa.

Per ”Buchman” Nilsson 
Regchef Souht
Vice president

1. Visa hur länge du varit medlem i klubben – köp 
ett årsmärke. Jubileumsmärke – 5 år & 10 år.

2. Ni som varit medlem länge i klubben får  
Jubileumsmärkena av kansliet.  
Jubileumsmärke – 15 år & 20 år.

3. Klisterdekal ark, Klubbdekal (10 x 5 cm) vänster 
eller höger, Klubbdekal (20 x 9 cm) vänster eller höger.

6. Plånbok - stor, loggan präglad på locket.

4. Tygmärke, 10 x 5 cm

7. Klubbpin

5. Ryggmärke stort, 33x16 cm &
Ryggmärke litet 20 x 11 cm

8. Regiontaggar

LITE REKLAM FRÅN WEBBUTIKEN

Collegetröja XS – 5XL  Vimpel
Regiontryck och logga  Pris 199 kr + frakt
Svart, Marin, Royalblå
Pris 379 kr + frakt 

Beställs på hemsidan i webbutiken

ÅRSTRÖJAN
I år finns den endast i kort ärm, 

då årets färg inte finns i långärmat.
Årets upplaga är 200 stycken, 

så det är först till kvarn som gäller.
Pris: 150 Kr

Beställs på webbshopen

KLUBBSIDA

9. Queen Anne Necessär (svart) 
med lilla logotypen:
Praktisk resenecessär med många fack och upphäng-
ningskrok. Storlek: 17,5 x 9 x 23 cm. 
Förpackning: plastpåse. 10. Oueen Anne Kylbag (svart) Large 

med lilla logotypen: 
Praktisk och snygg kylväska som rymmer det som en 
varm sommardag behöver. Färg: svart. Storlek: 32,5 
x 21,5 x 32 cm. 

11. Termos Nordic 0,5L svart med logo i färg:   
Klassisk robust ståltermosflaska tillverkad i rostfritt 
18/8 stål. Termosen har en läckagesäker autokork för 
smidig servering och rengöring. Hela Nordic-serien 
har en mycket bra värmehållning i alla storlekar. 
10 års garanti! Färg: mattsvart. Höjd 252mm.

12. Termos Nordic 0,5L vit med logo i färg:  
Klassisk robust ståltermosflaska tillverkad i 
rostfritt 18/8 stål. Termosen har en läckagesäker 
autokork för smidig servering och rengöring. Hela 
Nordic-serien har en mycket bra värmehållning i 
alla storlekar. 10 års garanti! Färg: blank vit. Höjd 
252mm.

13. Powerbank: 
Powerbank med fullfärgslogo i ”doming”
Vault powerbank
Capacity:6600mAh/3.7V/24.42Wh
Input:5V/2A
Output 1:5V/1A
Output 2:5V/2A   

2020 
ÅRSTRÖJA




