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PRESIDENTENS ORD PÅ VÄGEN

Hur ska man sammanfatta något som vi aldrig tidigare 
har upplevt, ett helt år har förflutit i pandemins grepp 
och vi har i bästa möjliga mån fått anpassa våra liv efter 
de restriktioner som råder.  

Vi träffar våra nära och kära med stor försiktighet och 
många av våra äldre lever i ensamhet och egenvald 
karantän för att öka chansen att inte bli smittad. För att 
inte tala om att behöva träffas utomhus när vi besöker 
närstående som bor på servicehus. Vaccinationerna 
haltar och vi alla tillhör olika faser när vi kan få bli vac-
cinerad, själv ligger jag nog ganska långt ner på listan 
så i bästa fall har jag väl fått sprutan i sommar. Vi kan 
bara spekulera om vilka restriktioner som kommer att 
gälla under detta år och jag tänker inte ens försöka gissa 
utan jag kan bara hoppas att det kommer att bli positivt 
åtminstone så att vi kan genomföra vårt årsmöte i slutet 
på augusti. Detta årsmöte som hålls i Västervik kommer 
vi att samarbeta med Vulcan Riders som är inbjudna 
och förhoppningsvis några fler Yamaha klubbar. Det 
vore kul om vi blev en bra bit över 300 deltagare på 
denna träff.  

Men själv är jag inriktad på att 
börja säsongen på samma sätt som 
man fick göra under 2020 nämli-
gen att fara ut med hojen – gärna 
med några kompisar och lite fika i 
packväskan och hitta nya fina mål i 
naturen istället för de vanliga café-
erna som vi normalt brukar besöka. 
Sverige är ett fantastiskt vackert land 
som förtjänar att utforskas och gör 
man det på en hoj med likasinnade 
så måste väl lyckan infinna sig i de 
flesta Bikers.   
Någonting positivt som man kan 
reflektera över är att vi finns som 

aktiva i hela 11 länder och 3 världsdelar (Europa, Syd 
Amerika och Nord Amerika). Utöver det har vi flera 
systerklubbar runt om i Europa som vi samarbetar 
med och har träffar med. Är inte det ganska häftigt när 
man tänker på att det startade 1997 med ett snack över 
en sillamacka i Kåseberga blickandes över Östersjön. 
Dessa länder är YCC aktiva i: Sverige, Norge, Finland, 
Danmark, England, Nederländerna, Belgien, Spanien, 
Colombia, Venezuela och México. 2022 får vi besöka 
YCC Norge som då är värdland för den Internationella 
träffen. Dom började sin planering redan 2019 så det 
kommer nog att bli en fantastisk träff och jag hoppas att 
vi blir många från Sverige som deltar.

Vad kan jag mer berätta – jo jag arrangerade ännu en 
hemlig resa i september och den krävde lite mer plane-
ring med tanke på pandemin. 

Någon hade glömt att handla 
lite starkt vilket medförde en 
snabb ändring av rutten så att 
vi kunde handla lite.

Hej alla medlemmar i YCC
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Uppställning för hemresan.

Lite snack innan hemfärd.

Jag hade ordnat många stugor 
så de flesta kunde bo 2 st i en 
4-bädd stuga och några bod-
de 4 st i en 6-bädd stuga vilket 
kändes bra.

Slutdestinationen var Ånnaboda i Garp-
hyttan – vinnare blev Anki Lindkvist.

Det fanns också tid för 
avrapportering hem. 

På vägen dit stannade vi på en pizzeria som var 
väldigt stor och eftersom vi var de enda besökarna 
precis när dom öppnade så kunde vi sitta och äta 
med gott om plats. 
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Med detta bildcollage vill jag bara säga att tappa inte hoppet, vi 
kommer att kunna träffas som förr om vi bara har lite tålamod. 
Fortsätt att ta hand om er mina vänner – vi syns på vägarna

Er President Clas Blomberg

 Anthony Lee poserar som vanligt.

 Bosse och Kristina rustade för regn.

Lite snack innan hemfärd.

Lite dricka, snacks och en massa skratt – precis 
som det ska vara i glada vänners lag.

Middag på kvällen blev ett långbord lite 
för oss själva.
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I Göteborg en tidig torsdag morgon i slutet av 
augusti -20 samlade Kurt Wangeskog ihop sin 
trupp ”Goa Gubbar MC”. Målet var att korsa lan-
det österut för att nå dagsetappen Trosa. Av de 
11 man som lämnade Göteborg är flera med-
lemmar i YCC West. Vi skulle till slut bli totalt 14 
man starkt då även 2 från Stockholm och 1 från 
Örebro anslöt till natthärbärget i Trosa.

Tidigt på fredag morgon fick vi frukost eller kalla det 
nattmacka. Vi skulle ta oss genom dimhöljda skogar o 
kullar ut till Nynäshamn för överresa med morgonfärjan 
till Gotland.

Lite turbulent incheckning – det krävdes samtligas 
kompletta personnummer – detta visade sig dock vara 
ett lyckoskott. Vi kunde inkassera en återbetalning på 
våra biljetter, då det visade sig att alla var berättigade till 
pensionärsrabatt.

En Pensionsfond skapades. Väl i Visby hamn mötte vi 
upp Ulf Mattison, som tagit sin egen väg till Visby. Vi 
samlade ihop oss i Almedalen och begrundade Visby 
ringmur. Färden gick vidare mot Gotlands södra delar.

Stopp vid Roma klosterru-
in där vi bestämde att inga 
regnkläder behövdes. Så 
vi fortsatte vidare ca 5 km 
innan himlen öppnade 
sig. Men det skulle bli ”Så 
Mycket Bättre” – i regn-
säkra kläder anlände vi 

till vårt lunchställe i Burgsvik – Grå Gåsen.

GOA GUBBAR HÖSTRESA 2020 
27 – 30 AUG

Mätta och glada blev det 
dags att sätta kurs mot Visby 
igen, det var tid för inskrivning i Visby Stadsfängelse. Till 
skillnad från Konrad Tektor Lundqvist – den sista som 
avrättades i Sverige och som satt på Wisby. Ska vi få oss 
några välförtjänta öl i det tilltagande solskenet.

TEXT & FOTO: THOMAS J REGION VÄRMLAND/ÖREBRO

Lördagen startar vi med en välkomponerad frukost hos 
grannen Scandic Hotel.
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GOA GUBBAR HÖSTRESA 2020 
27 – 30 AUG

Idag ska vi åka upp till Fårö, lite grådisigt i luften, men 
humöret är på topp. Åker ut till Langhammars för en 
välbehövlig-enligt Kurt - Raukpaus.

Upptäcker dessutom att vi fått med oss en ”Hittebarn” 
från fängelset.

Vidare till Kutens Bensin & Creperie.
Med Hasse L som är sällskapets födelsedagsbarn är val av 
lunch enkelt – Pannkakstårta.

Nu ska det riktigt ”roliga” börja – Gud ska visa vad han 
kan vad det gäller regn. De dryga 7 milen tillbaka till 
Visby är som att köra genom ett vattenfall. Väl framme 
ställer jag ifrån mig hojen och tar av handskarna – från 
armarna rinner det som från 2 stuprör, jackan har blivit 
fylld av vatten.

Skönt att vara tillbaka i tryggheten och värmen - som 
bara en fängelsecell kan ge.

Upptorkade och ombytta blir det promenad genom stan i 
skön aftonsol.

På Stora Torget hittar vi ett perfekt ställe att investera vår 
Pensionsfond – det blir en mycket god öl.
Kvällen avslutas med god mat och trevligt sällskap. 
Morgonen efter bär det iväg tidigt för Göteborgarna med 
morgonfärjan tillbaka mot Oskarshamn. Vi som bor lite 
mer civiliserat i landet tar den senare färjan till Nynäs-
hamn.

Ser fram emot 
nästa tripp med 
detta härliga gäng.
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EN SÄSONG MED COVID-19
TEXT & FOTO: MARIA OSKARSSON, SMÅLAND

Nästa tur blev Orange Day med högst 50 
vi blev ca 40 i Huskvarna-Jönköping.
Sen bar det iväg till Tranås och Solviken 
(vandrar hem) 26–28 juni hövdingamöte 
stod på schemat, så fint ställe och åter 
kanonväder.

Lite semester med ömsom sol o regn och 
ingen högsommar värme precis. Campa-
de i Kristianopel och åkte kustvägen ner 
till Sturkö o Tjurkö vilket kan rekommen-
deras vackert utmed kusten och på öarna. 
Blev även en sväng över till Öland som 
det nästan blir varje sommar.

Blev en mc tur en helg i fint väder bakom 
bil med Arnold som kartläsare o Rebecca 
vid ratten i cabben, gick så där på små-
vägar mot basta kvarn och fika men man 
åker aldrig fel utan tar ju bara en annan 
väg  

Kanonväder och åter en helg tur denna 
gång till Västervik lite för varmt så det 
blev inte mycket åkt.

Hur har eran säsong varit? 
Så här blev min/vår.
Först turen blev i slutet på mars 
sen var vädret lite hit o dit, förbud 
på träffar så när Flahulta rallyt i 
Taberg (utanför Jönköping) gick av 
stapeln var alla sugna på att köra. 
Kanonväder lockade ca 200 mc det 
brukar vara mellan 50–100, så kul 
att träffa alla. Flahultarallyt.

Orange day.

Orange day.

Hövdinga mötet.

Hövdinga mötet.
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EN SÄSONG MED COVID-19

Västervik

Semester

Nästa tur blev ner till Skåne och Hankswille Farm dom 
hade fixat ett bike meet för högst 50 pers. med personal 
istället för årsmötet som blev inställt. Åter en varm helg 
då många satt i skuggan. South hade fixat en rideout på 
många kurviga vägar, fint när man åkte upp på koppar-
hatten. Så tråkigt att inte årsmötet blev av 

Nästa resa blev åter igen till Skåne och South hemliga 
resa, måste börja träna mina armar för med alla kurviga 
vägar dom har på sina rideout så orkar inte mina 
frisöraxlar hålla deras tempo  tyvärr blev det ett  
tråkigt slut på min säsong då jag fick vattenplaning på 
vägen hem i ösregnet vi fick på oss.

Nu står den ”röde” i garaget under 
täcket med nya däck, servad o tvättat 
och bara väntar på nästa säsong då får 
vi hoppas vi kan mötas på alla roliga 
träffar som inte blev av detta år. 

Ha de bäst så hoppas jag vi ses på 
vägarna 2021.

HÄLSNINGAR FRÅN SMÅLAND

Hankswille

Hemlig resa
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SISTA HELGEN I  
JANUARI VAR DET 
ÅTER DAX FÖR  
VINTERNS STORA 
EVENT - HOJEX

 
Denna gång var vi 6 st. Värmland/Örebro 
som bokat in oss. Bussen hämtade upp oss 
och stämningen var på topp. Örebro är ju 
inte större än att de flesta i hojvärlden  
känner igen varandra, åtminstone till ut- 
seendet så var ett kackel i flera timmar.

Ombord på båten så letade vi upp våra fina hytter. 
Lite uppackning och sedan var vi på G 

Vi var långt ifrån de enda YCC:arna som var med så 
många kramar och glada miner blev det.

Nu väntade några dygn med god mat o dryck, bra 
musik av bland andra Örebro Allstars, John Lind-
bergs trio, Creedence tribut mf. Dansgolvet nyttja-
des flitigt och humöret var på topp.

På lördagen bussades de som ville till mässan. 
Trångt och mycket folk var det tydligen, vi som inte 
följde med använde dagen till diverse andra aktivi-
teter, promenad i Helsingfors, konstmuseum eller 
relaxavdelningen (som kan rekommenderas)

Efter en fantastisk middag på lördagskvällen blev 
det ett besök i Håkans och min hytt. Där överraska-
de vi alla Mia med bubbel och skön sång då en jämn 
födelsedag gick av stapeln någon dag senare.

Summering av helgen är att det var precis lika kul 
som förra året och kommer nog finnas på agendan 
till nästa år igen. Då hoppas vi att ännu fler YCC:are 
hittar dit. 

Med facit på hand vet vi nu att 2021 års HojEx inte 
blir som vanligt men vi tar nya tag 2022.

TEXT & FOTO: TINA VÄRMLAND/ÖREBRO.
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En onsdag i början av maj samlades vi för en 
körning där vi bjudit in Starliners att köra med 
oss. De består till stor del av före detta YCC:are 
så det är alltid kul när vi träffas.

Pga. Corona blev det inga kramar vilket är tråkigt när 
man inte setts på länge men så kommer det ju att vara 
ett tag framöver.

Vi var 15 hojar som rullade iväg. Solen sken och vägar-
na var fina.

Eftersom inget är som vanligt är det svårt att hitta fik 
som är öppna. Det löste vi på bästa sätt denna kväll!
När vi kom fram till Järleån var Ingmarie där med 
följebil. Grillen plockades fram och snart var vi mätta av 
grillade korvar.

KÖRNING YCC OCH STARLINERS
TEXT & FOTO: TINA VÄRMLAND/ÖREBRO.

Regnet hängde i luften men vi klarade oss torra även 
hem. En skön tur med många härliga vänner.

En härligt varm kväll i augusti var det dax igen. Nu var 
det Starliners som bjöd in oss på åkning.

7 YCC:are startade från Västhaga och åkte till Starliners 
lokal. Där tog vi följe på fina vägar runt Närke. Härligt 
när man är många hojar på kurviga vägar. Efter någon 
timma styrde vi mot Mosås igen och där väntade flera 
som inte varit med och åkt. Grillen var varm och snart 
serverades korv med bröd och många glada skratt.

Det är alltid kul att köra tillsammans och vi hoppas på 
många fina sensommarturer.
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FOTOGRAFERING FÖR FORSKNING 
KRING PROSTATACANCER!
TEXT & FOTO: GUNSAN, MIA, MARIANNE, TINA OCH INGMARI.

5 tjejer från YCC ställde upp!
En solig, varm lördag träffades vi för att åka 
hem till en av fotograferna för bildtagning. 
Duschen och fixet med håret vi gjort hem-
ma var helt bortkastat. I 30 gr värme var vi 
inte så snygga när vi kom fram men det fick 
vi snabbt ordna. Fram med hårspray och 
mascara sen var det bara att köra!

En o en fick vi posera med våra hojar. 
Kan ju inte säga att man kände sig direkt 
bekväm men fotograferna var fantastiska. 
Mycket glada tillrop och pepp gjorde att vi 
tyckte det gick bra. Avslut med en grupp-
bild och YCC flagga. En fantastiks rolig dag 
som vi kommer minnas länge.

Efter avslutad fotografering åkte vi och 
slängde oss i badet! Underbart att få kyla av 
sig lite. En go glass i Götlunda fick avsluta 
dagen,

All behållning från försäljningen går oav-
kortat till forskning kring prostatacancer 
och förra året kunde de överlämna drygt 32 
000kr, i år är summan redan uppe på drygt 
60 000kr! Fantastiskt jobbat av tjejerna!  

Vi hoppas att det orkar fortsätta även nästa 
år och att vi då drar in ännu mer pengar till 
ett riktigt gott ändamål när fler upptäcker 
denna fantastiska kalender!!!

Vi skickar med några bilder som ni får 
njuta av.

I örebrotrakten finns några verkliga eldsjälar! För andra året ger de 
ut en kalender med mc motiv. Förra året var det killarna från olika 
klubbar som ställde upp i en nakenkalender. I år var det tjejernas tur!
Det enda kravet de har är att man kör själv, inte åker bakpå. 
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En solig varm lördag samlades vi för avfärd 
mot Stenbäcken. En gård som bara är någ-
ra mil från Örebro men med lite omvägar 
på fina vägar tog det en stund att komma 
dit. Väl på plats var vi glada åt att komma 
ur skinnkläderna och ansluta till de som ta-
git sig dit på egen hand via hoj eller husbil.

Slit o släp att konka all vår packning upp 
för en låååång backe och göra oss hemmas-
tadda i huset.
Gott om plats fanns det för oss alla 14 i 
storstugan. Alla hittade en sovplats och 
sedan blev det att samlas i gröngräset för 
lite svalkande i struparna och förhöra oss 
om vad som hänt sedan vi sågs sist. Mycket 
glada skratt som alltid när vi ses.

Lunchen var inplanerad med varm soppa 
som kändes sådär i 30 gradig värme men 
det smakade underbart och inte en smula 
blev kvar.

En promenad över stock och sten ca en 
kilometer av Bergslagsleden förde oss till 
Lillsjön. Det var underbart att slänga sig i 
plurret, synd bara att det var lika långt att 
gå tillbaka. Lite lekar och mer kalla drycker 
innan kvällens grillning startade.

När solen gick ner tog vi fram filtar och 
täcken och la oss i gräset och tittade på den 
fantastiska stjärnhimmeln. Som ett extra 
plus var det denna vecka massor av meteo-
riter på himlen, något man aldrig ser i stan 
med alla gatlysen.

En magisk kväll!!
Inte riktigt lika skönt när några av oss 
vaknade efter några timmar i det daggvåta 
gräset men det var det värt!

STENBÄCKEN
TEXT & FOTO: TINA VÄRMLAND/ÖREBRO

När årsmötet blev inställt blev alla ledsna.  
Allt roligt har gått om intet denna speciella  
sommar. Vi var några stycken som slog våra kloka huvuden ihop och 
bestämde oss för att ordna en egen miniträff för Värmland/ Örebro.

Frukost, städning och ett morgondopp sedan började folk dra sig 
hemåt.

En helt fantastisk helg som vi kan leva på länge!  
Tack alla som var med.
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Vi blev från Upplands Väsby 11 YCC:are som åkte via 
Kårsta, över Rimbo där vi tog första rasten på resan, 
från Rimbo gick resan vidare mot Hallstavik med en ny 
rast.
 
Sen var det sista biten kvar till Öregrund. Från Upp-
lands Väsby till Öregrund så var det för mig på nya väg-
ar, en del av dessa vägar var det nylagda vägar och man 
kan verkligen säga att vi hade mycket tur med för hade 
vi kanske kommit på dessa vägar lite tidigare så hade vi 
inte gillar vägarna, varför ja om jag säger att det var ca 
kanske en eller två veckor före då var det nog mera rull-
grus på vägen. Resan gick bra utan några konstigheter 
på vägen till Öregrund. 
 
Väl i Öregrund så blev det Fika på Café Wilma det blev 
räksmörgås men kaffe /The eller läskedryck. Efter fikat 

DAG TUR/RESA FRÅN UPPLANDS  
VÄSBY TILL ÖREGRUND
FOTO & TEXT: RC EAST / OLA ANDERSSON, YCC1752.

Lördagen den 8/8–20 KL: 09:30 samlades ett trevligt härligt 
gäng från YCC East i Upplands Väsby vid McDonalds.  
Vi skulle på en åktur till Öregrund.

så tog vi en promenad utmed hamnen och gick för att få 
en god SIA glass vid färjeläget i Öregrund. 
 
Sen ca KL: 15:00 så startade hemresan åter mot Upp-
lands Väsby, men denna gång på mera lite större vägval. 
Hemresan passerade vi följande vägar från 76 via 288 
mot Hökhuvud, Gimo, Alunda utanför Skoby tog vi sen 
273 mot Börsta samt vidare mot Upplands Väsby som 
var slutmålet för dagen. 
 
Det blev en härlig lång resa/dag men mycket trevligt att 
åka med sällskapet jag tackar er alla för visat intresse 
och ser mycket fram mot mera trevliga resor mer er och 
alla som inte var med är välkomna till nästa resa. 
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Vi kom – något ovetandes – till en by, där 
vi möttes av väldigt många människor. Det 
skulle visa sig, att en fruktansvärd gruvolycka 
i Amaga hade omkommit 26 gruvarbetare och 
lämnat hårt prövade medmänniskor – bland 
annat unga änkor med barn. Ett av dessa barn 
var Jady Alexandra – knappt 1 år gammal – 
och med en mamma i de yngre tonåren. Bo 
och/eller Leena Engström tog bilden som ByL 
lade ut på nätet.

Efter hemkomsten tog jag kontakt med 
YCC:are i Colombia, för att få hjälp med en 
kontakt till tjejen och hennes familj. Vi hade 
nämligen tidigare haft fadderbarn hos SOS 
Barnbyar i bland annat Ecuador, så tanken var 
inte främmande för oss att hjälp henne på lång 
sikt! Med YCC i Colombia fick vi skickat en 
”Pippi-docka”.

Året efter – 2011 – kom 
många av våra vänner till 
Stockholm via Hanksville 
och Lynge till Internatio-
nella träffen på Jylland 
i Jels. Vi hade ju lånat 
motorcyklar i Colombia, 
så självklart lånade vi ut 
till (min motorcykel till 
Carlos Julio) colombian-
ska vänner. Då knöt jag 
en kontakt med Mauricio 
som lovade hjälpa till 
med kontakten med Jady 
Alexandra. Vår grundare 
Blondie åkte över 2012 
– och hade naturligtvis 
med en present till henne 
också

YCC GÖR SKILLNAD……………
TEXT & FOTO: CHRISTER ”ÖKENPIRATEN” HOLST.

Jag hade förmånen, att kunna följa med 
på YCC Colombia Internationella tur/träff 
2010. En träff som gav upphov till ny och 
långvarig vänskap över alla gränser.

Jag har fått många bilder från vännerna – men ……det bästa! 
Jag har kontakt via WhatsApp med henne numera – och 
fortsatt kontakt med Juan Esteban och Mauricio för ett årligt 
bidrag till hennes utbildning och skoluniform. Hon har visat 
stor glädje och tacksamhet, för det lilla vi kan åstadkomma. 
Hennes önskan är att jag kan komma på besök – igen. 
Men pandemin, hälsan och respekt för min ålder gör att jag 
tvekar! Fortsätter dock med mina spontana kontakter och 
bidrag för att hjälpa henne till en bättre framtid. 
Hjälp till självhjälp – hoppas jag!
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FOTO: ROGER JOHANSSON, 
ALINGSÅS.

VIRAGOSVIRAGOS
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Havet låg lugnt så det blev en behaglig färd över till 
Rönne. När vi installerat oss på våra rum så satte vi oss 
på cyklarna igen och tog en tur tlll Hammerhus fäst-
ning. Klockan hade dock blivit mycket så vi valde att 

BORNHOLM 2020 YCC SOUTH
TEXT: CHRISTER RÖNNERUP. 
FOTO: ROLF SIDGREN, LEIF SVENSSSON & RONNIE LEJON.

Så kom vi då äntligen iväg, ett deci-
merat gäng på fyra skåningar. Resan 
var planerad att genomföras Kristi 
Himmelsfärdshelgen, då vi skulle 
varit åtta stycken som tog färjan över 
till den danska ön i söder. Men på 
grund av pandemin med sina res-
triktioner så fick vi skjuta på det hela 
till hösten och hoppas på det bästa. 
Tyvärr så satte jobb och sjukdomar 
käppar i hjulet för halva styrkan. 
Men den 21 sept kom vi övriga i alla 
fall iväg och bordade färjan i Ystad. 
Efter lite mankemang med fastsättning av hojarna och många  
kontakter med balkarna i det låga taket (det gällde att behålla hjälmen på)  
så kunde vi äntligen komma upp och inta en välbehövlig fika. 

se borgen på avstånd. Sanningen var att det var en bit 
att gå och ingen av oss orkade riktigt att knata uppför 
backen. 
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Dag två åkte vi till Bornholms Tekniske Samling, 
ett museum med allt från olika miljöer från  
gången tid, till bilar, traktorer och flygplan. 

För att inte tala om kaffekoppar, över 6000 st 
hängandes i taket i entren, där det inte lär vara en 
enda dubblett. 
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Vi besökte också Bornholms Bilmusem med många fina 
bilar och motorcyklar.

Under våra dagar på ön besökte samtliga städer, mer 
eller mindre pittoreska. Naturligtvis missade vi inte att 
njuta av mat och dryck. 

Det hanns med lite kulturella sevärdheter också t ex 
Österlars rundkirke. 

Vi fick också många fina rundor på härliga vägar och i 
ett underbart väder. Solen sken på oss under hela resan 
(hade vi åkt i maj så hade vi fått ruskväder).
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Hej, välkommen till  REGION SOUTH

Hej alla glada YCC:are 

Nu har det gått ett år sedan förra numret av tidningen kom i brevlådan.
Det har varit ett mycket märkligt år, när det var dags att ta ut järnhästen 
från vinterdvalan så fick vi alla ett besked från FHM och regering att lan-
det drabbats av något virus från Kina som hette covid-19 och att vi skulle 
vara försiktiga, tvätta händerna och inte umgås med andra. Många med 
mig trodde att skulle vara över till sommaren eller allra senast i höst, 
men ack vad vi bedrog oss.

Men lik förbaskat så har vi kört våra järnhästar under säsongen och det 
mina vänner har varit rena friskvården

Tyvärr så har vi varit tvungna att ställa in ett flertal planerade körningar 
och arrangemang, Mustaschkortegen, Danmarksturen och den årliga 
Kiviksturen fick stryka på foten.
Av de planerade körningarna var det körningen till Gräddhyllan, vår 
traditionsenliga frukostkörning och hemligaresan som vi genomförde. 
För er som undrar om frukostkörningen så börjar vi dagen med en ge-
mensam frukost på något trevligt ställe och vi försöker avsluta på något 
trevligt café utåt eftermiddagen
Regionen skulle stått värd för årsmötet på Hanksville Farm men som alla 
vet så blev det inte så. Hanksville Farm anordnade istället ett bike meet 
samma helg som årsmötet skulle varit. Vi var ett 50 tal medlemar som 
hörsammade inbjudan och vi hade attans så trevligt.

Det var de stora grejorna som hänt i South under året. Nu till det lilla och 
minst lika viktiga.
Som vanligt så har vi haft söndagskörningar denna säsong från Farmen, 
deltagarantalet har varit minst sagt skiftande från 2 till 10–12 men 
så är det alla kan inte alltid. För oss som är statligt anställda eller av 
annan orsak lediga på dagtid så provade vi körningar om torsdagarna 
med samling kl. 11:00, deltagarantalet var som ovan 2 till 10–12 pers. 
I skrivande stund så kan jag bara konstatera att Skåne är ett fantastiskt 
landskap att köra hoj i.

Höll ju på att glömma vårt medlemsmöte i juni, som tur var så hade vi 
vädergudarna med oss den söndagen kanonväder, då vi hade mötet ut-
omhus på Frostavallen vid en av deras grillplatser. Det var 24 medlemar 
som deltog och i rådande tider så hade alla egen fika med. 

När tidningen kommer i era brevlådor så skulle vi haft julfest/medlems-
möte men tyvärr så blev det inget av med det. 
Förhoppningsvis blir inte nästa säsong som årets utan vi kan genomföra 
det vi har planerat.

Var rädda om er så ses vi i sommar
Per ”Buchman”

HEMLIGA RESAN,  
SEPTEMBER 2020
Vi rastade mitt emellan sjön och det lilla samhället Vitt-
sjö med sina färgglada trähus i vilda-västern-stil, mitt i 
den nordskånska obygden. Då kom vår käre ”Gauleiter” 
eller vad man skall kalla honom, fram till mig med be-
stämda steg och sträng uppsyn. Han spände ögonen i 
mig: — Jag har ett uppdrag åt dig, sa han. Du skall skriva 
en reseberättelse! — Ok, svarade jag. Då är det väl bara 
att lyda då…

Till detta års ”Hemliga resan” hade bikers anslutit sig 
inte bara från Skåne, utan även från regionerna Småland, 
Halland och West. Vi var i allt 26 deltagare + 33 motor-
cyklar!! Hoppsan, hur är detta möjligt?? Några måste ha 
behärskat den sköna konsten att åka på två hojar sam- 
tidigt! Eller kan det möjligen ha varit så att jag hörde fel, 
och att vi tvärtom var 33 personer och 26 hojar?

Jag har åkt med några gånger på utflykter arrangerade av 
vår helt excellente guide vid namn Per ”Buchman”. Hans 
mc-resor kan verkligen rekommenderas! Jag har åkt 
med både på trevliga Frukost-resor i början av somma-
ren och några gånger på ”Hemliga resan”. Per är finurlig 
och ibland har han tagit oss med till udda ställen, så som 
exempelvis till en gammal fabrik med en Lenin-staty,  
eller till ett ”museum” proppfullt med motorsågar!  
Någon berättade även om en utflykt för ”gamlingar”, dock 
utan att jag var med, och ett besök hos en 92-årig ung-
karl som ägnat hela sitt liv åt modellbyggen. Bland annat  
visade han upp en ganska stor modell av en helikopter  
med motor och allt om jag fattat saken rätt!

Per tar oss runt på slingriga vägar med exotiska ortsnamn 
i gammal Snapphane-bygd. Vi får uppleva undersköna 
landskap med snabba växlingar mellan jordbruksmark 
och täta skogar. Ibland är det som om man förflyttade 
sig hundra år bakåt i tiden. Jag har tänkt att jag gärna 
skulle vilja visa min Gun dessa vackra små vägar bortom 
allfarlederna. Men på senare år vägrar hon konsekvent 
att åka med!

Detta kräver förstås en liten förklaring. Vi har åkt på 
många jättefina mc-semestrar tillsammans, inte bara i 
Skandinavien alltifrån Lofoten i norr till Jylland i söder, 
utan också flera turer till bland annat Tyskland, franska 
Rivieran, norra Italien, Schweiz, Skottland och Wales. 
Men så hände det en alltför varm dag i norra Tyskland 
med förfärlig trafikstockning: — Aldrig mer, sa hon. 
Kroppen och knäna hade börjat ta stryk. Min Dragstar 
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Regionchef
Per ”Buchman” Nilsson
Tele: 0451-161 87
Mobil: 0706-80 84 57
E-post: 811nilsson@gmail.com

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: 0706-07 17 83
E-post: ethelohlsson@gmail.com

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: 0733-47 62 18
E-post: thorjornheim@gmail.com

Kai Magnusson
Mobil: 0704-96 54 64
E-post: kai.magnusson1950@gmail.com

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

Blekinge
Vakant

KONTAKTER REGION SOUTH
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1100 i originalversion är absolut inte särskilt bekväm 
att bli skjutsad på. ”Det är ingen buss”, som någon ut-
tryckte det.

Jag har sett riktiga fynd på Yamaha Center med fullt 
utrustade motorcyklar till en billig peng och med mera 
bekväm passagerarplats. Men ingenting kan locka Gun 
längre! När vi åker på semester kör vi numera i ett annat 
slags fordon vid namn ”bil”. Motorcykel får jag åka på 
egen hand. Fast i sommar upptäckte vi faktiskt en del av 
de vackra vägarna och de nordskånska landskapen i bil 
i form av en hemmasnickrad ”Hemester”. Vi övernat-
tade bland annat i Hovdala (rekommenderas varmt!), 
hann med ett kort besök i Forsakar, övernattade i Bre-
anäs vid sjön Immeln, i Råshult i södra Småland (Lin-
nés hemort), vandrade vid sjön Möckeln, samt uppe 
på Hallandsåsen. Vi ägnade dagarna åt helt fantastiska 
promenader i trolska skogar. Man trodde knappt att 
man befann sig på så kort avstånd hemifrån.
Själv kör jag heller inte lika mycket motorcykel nu som 
förr i tiden. Men jag har ändå hunnit med att köra cirka 
12 500 mil sammanlagt genom åren! I år har dessutom 
Corona-pandemin satt käppar i hjulet (inte i framhjulet 
på hojen dock!) och fått mig att avstå från större träffar.

Men nu var det ju ”Hemliga resan” som det skulle hand-
la om. — Vi kommer att åka på vägar med ”blannad 
raagd aoå kroged”, berättade Per. Första gången jag hör-
de detta trodde jag att vi skulle besöka massa ”krogar” 
längs med vägen. Men det var nog tur att så inte var fal-
let, för då hade det nog blivit ”krokigt” även där vägen 
var rak! Det har tagit lite tid för mig att förstå skånskan, 
eftersom jag ursprungligen kommer från Sverige och 
från trakten kring Göteborg! Enligt Gun som är något 
av skånsk lokalpatriot börjar nämligen landet Sverige 
först norr om Hallandsåsen.

Lunchen bestod av en något kladdig måltid på Mac-
Donalds. Per försökte förvilla oss och färden gick i alla 
tänkbara väderstreck fram och tillbaka runt trakten 
av Örkelljunga. Resan skulle vara hemlig, och det var 
omöjligt att få honom att avslöja vår slutliga destina-
tion. Längs med vägen blixtrade en mängd olika motiv 
förbi: en ung kvinna som höll fast sin skrämda häst intill 
vägkanten, en sångkör tror jag klädda helt i vitt utanför 
en landsortskyrka (för jag tror inte det var några änglar 
som jag såg), en magnifik vy över Rössjön med Hal-
landsåsens kullar i bakgrunden, med mera, med mera. 
Några som åkte längre bak i ledet klagade över vårdslö-
sa bilmarodörer, men det var ingenting som jag märkte 
av, eftersom jag låg i täten med bara tre motorcyklar 
framför mig. En av dessa förare var Ethel som plötsligt 
fick spader eller så blev hon förbannad över något och 

körde helt sonika in på en helt annan väg!! Nåja, förkla-
ringen var nog snarare den att hon ville hjälpa till med 
att agera trafikvakt längre fram vid en korsning. Men 
det behövdes tydligen aldrig och vid nästa stopp hade 
hon anslutit sig till oss andra igen.

Framemot eftermiddagen började det regna och de 
slingriga vägarna hade plötsligt oväntade tvära kurvor. 
Jag som är gammal och feg tog det lite lugnare, och med 
tanke på att regnvåta vägar kan bli ganska hala kom jag 
lite efter i ledet. Framme vid vår destination morrades 
det en del om att vi inte höll ihop ledet och att de som 
var längst fram inte tittade sig om tillräckligt i backspe-
geln för att se att alla hängde med. Det kan i och för sig 
hända att jag bidrog lite till irritationen genom att ta 
det säkra för det osäkra och inte köra för hårt genom 
kurvorna.

Vårt slutmål var ett vandrarhem i Mellbystrand utan-
för Laholm. Nycklar till rummen delades ut och med 
ålderns rätt och i egenskap av att tillhöra en riskgrupp 
blev jag tilldelad enkelrum och en hel huslänga för mig 
själv! Norrlands-Lasse är visserligen ett par år äldre 
än jag, men han kunde ju dela rum med sin fru. Mitt 
rum såg närmast ut som en städskrubb med en gammal 
skolkateder som huvudsakligt möblemang, men vad 
gör det när man ändå bara skall tillbringa natten där. 
Egen toalett i nära anslutning till rummet var också bra.
I väntan på maten satt vi först utomhus och frös. Det 
var fortfarande tidigt på eftermiddagen. En glad ”tös” 
frågade mig vem jag var. Och då var jag ju tvungen att 
säga som det är: ”den vandrande vålnaden”, fast utan 
dödskallering! Därefter flyttade vi in i värmen i huvud-
byggnadens samlingsrum. Där blev det genast tjo och 
tjim. Jag kan ibland tycka att det är svårt att uppfatta 
mer än halva meningar när akustiken är dålig och stäm-
ningen stiger och blir högljudd. Var det månne gänget 
från Småland som höll mest låda? Hursomhelst plocka-
des det fram en hel del ”brända och jästa” drycker.

I Stoby där vi möttes i början hade jag nollat min väg-
mätare. Per hade lovat oss att vi skulle köra 17 mil. Men 
väl framme konstaterade jag till min besvikelse att vi 
enligt min mätare bara hade kört 16,3 kilometer! Jag 
föreslog att vi kunde köra den resterande milen nu på 
kvällen i stället. Men mitt förslag föll inte i god jord, och 
för övrigt hade ju festandet redan påbörjats.

Skräckexemplet bland alla brända drycker var en thai-
ländsk Whiskey med namnet Mekong. Jag förstår 
mycket väl att man ville göra sig av med denna obskyra 
dryck. En gång på en resa i Thailand blev jag varnad just 
för denna variant. Men det verkade som att ingen blev 

REGION SOUTH
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blind trots dryckens höga halt av metanol! Själv nöjde 
jag mig med en svag öl, för jag mår inte så bra av varken 
alkohol eller metanol!

Per uppmanade oss att ”blanda och ge” när vi skulle äta 
tillsammans i matsalen. Det vill säga att vi inte skulle 
gruppera oss regionvis så som det lätt blir. En viss språk-
förbistring uppstod förstås med de olika dialekterna, 
men jag som är gammal göteborgare klarade mig fint 
bland alla främmande regioner och språk. Jag satt bred-
vid en islänning, och tänk att jag ändå förstod vartenda 
ord som han sa! Fast det berodde nog på att han talade 
ren svenska och hade bott i Sverige under lång tid.

Efter maten blev det kaffe och lite ”kager”. En kaka var 
så hårt inplastad att man var tvungen att ta fram yxan 
för att få bort plastförpackningen. Men tyvärr var det 
knappast mödan värt. Kakan var i amerikansk stil och 
såg godare ut än vad den smakade. Kökspersonalen 
längtade efter att gå hem efter klockan halv tio, men 
några missuppfattade och trodde att det var på halv tio 
på morgonen! Detta fatala missförstånd klarades dock 
upp och vi samlades åter i huvudbyggnaden efter maten.

Nästa morgon tänkte jag att det skulle vara skönt att 
äta frukost i lugn och ro redan klockan åtta. Men döm 
om min förvåning när halva gänget redan var på plats 
i matsalen! Ett par av göteborgarna hade dessutom 
hunnit städa och diska efter alla i samlingsrummet. De 
kommer säkert att få sin belöning i himlen! Festandet 
kvällen före var av allt att döma måttligt och alla ver-
kade vara i god form till frukosten. Jag fick ett trevligt 
samtal med göteborgare och hallänningar som liksom 
jag älskar att resa och se sig omkring.

Per hade lovat ett gemensamt dopp efter frukosten i 
Kattegatt. Den fina stranden låg ju endast ett stenkast 
bort. Men han svek oss verkligen för det blev inget med 
det! Fast jag tror inte att det fanns någon annan heller 

som hade särskilt stor lust. Vädret inbjöd inte till några 
eskapader, och själv hade jag inte det minsta lust. Däre-
mot körde jag ner en sväng för att beundra den mäktiga 
utsikten över havet och Sveriges längsta sammanhäng-
ande sandstrand. Det blåste friskt med vita gäss på vå-
gorna. ”Sjön gick viid”, som min bohuslänska släkt på 
farmors sida brukade säga.

Folk tycktes tro att jag hade nära hem till Höganäs och 
Nyhamnsläge, men det var faktiskt det trevliga paret 
från Våxtorp som hade närmast hem med en sträcka 
på mindre än två mil. Min hemresa gick heller inte via 
motorvägen. Det är i och för sig en häftig upplevelse 
att dundra upp för norrsidan av Hallandsåsen i 120 
knyck, men jag valde att avsluta min resa på ett betyd-
ligt behagligare sätt genom att först köra mot Båstad 
och sedan korsa hela Bjärehalvön via Torekov på vägen 
hem. GPS-en protesterade våldsamt och ville hela tiden 
tvinga mig till att göra en U-sväng, men jag lydde inte 
det minsta. Man skall inte låta robotar och maskiner ta 
över för mycket; det gäller att bestämma saker och ting 
själv. Jag kom hem omkring middagstid, helskinnad 
och utan någon malör längs vägarna.

Vår klubb är känd för att vara tolerant och accepteran-
de med idel vänliga och glada människor! Passa på och 
häng med nästa år på Pers förträffliga arrangemang! 
Nästa års ”Hemliga resan” blir ännu mer storskalig med 
ännu fler regioner involverade. Jag föreslog att vi kunde 
åka till Umeå, fast då skulle det nog behövas ”Hemli-
ga veckan” i stället! I vilket fall som helst har Per vars-
lat om att det blir den sista resan som han arrangerar. 
Medelåldern i klubben börjar bli hög med flera pensi-
onärer, och år 2022 utlovades en pensionärsresa med 
buss i stället! I så fall blir det med släpvagn och god 
plats där vi kan packa in alla våra rollatorer!

Ingemar Fridell, Nyhamnsläge 14 september 2020 

REGION SOUTH
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YCC HEMLIGA RESAN -2020
Fredagen 11/9 började vår tur mot Hemliga Resan 
i Skåne. Vi var 7st Westare, Leif o Ann-Britt, Eilert o 
Nettan, Sinikka o Peter och Kerstin som samlades vid 
OkQ8 i Kållered för avfärd söderut mot Klippan och 
vår första övernattning.

Leif H förde oss på fina vägar söderut med kusten, 
lunchstopp vid laxbutiken i Falkenberg. Sen gick turen 
vidare, i Halmstad blev det lite extra turer,”Gps-Fel” 
men vi tog oss ur detta och landade i Klippan vid Hotell 
Pausa för första övernattningen.

Där bjöd Ann-Britt på några 
goa shots i special desig-

nade glas.  Sedan blev 
det några goa öl nere 

i spat vid bubbel-
poolen, lite bas-
tu blev det också.
Senare på kväll-
en anslöt Ulf och  
Iréne Mattisson 

då vi avnjöt en god 
middag. 

L ördagmorgon 
blev det en go 
hotell frukost, 
sedan samlades 
vi 8.45 för avresa 
till Stoby i Hässle-
holm där vi skulle 
möta upp resten 
av YCC gänget, 
South, Småland o 
Halland.

33 st pers blev det på 26 hojar o en följebil. Buschman 
tog emot oss med öppna armar och som reseledare 
skulle han guida oss genom Skånes vackra vägar, lite 
ordningsregler innan det bar iväg på resan. Och det 
blev att köra på goa slingriga vägar, ( vi från Gbg som 
trodde Skåne var platt o raka vägar bara ;-)) i lagom 
tempo med bensträckare i Vittsjö , lunch blev det vid 
skåneporten. 

Vi hade en bensträckare till vid en jättefin kyrka som 
vi tyvärr tappat bort namnet på. Resan fortsatte mot 
vårt hemliga mål som visade sig vara Mellbystrand och 
Solstickans boende som visade sig vara ett kanonställe, 

REGION SOUTH
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resan blev c:a 17 mil lång o 5tim, orter som vi 
passerade Ballingslöv, Sjöröd, Åsljunga, Eket, 
Hasslöv b.l.a.

På Solstickan fanns det ett samlingsrum som 
vi fick tillgång till och där inne satt vi och 
snackade och smakade lite medhavd dryck så 
att ljudnivån blev högre och högre. 

Till kvällen fick vi avnjuta en jättegod mid-
dag, sen fortsatte kvällen med diverse   
aktiviteter.

Söndag morgon blev det en go frukost för att 
sen säga Hejdå till kompisarna och starta vår 
hemresa.

Vi Tackar Buschman med medhjälpare för 
en jättetrevlig helg.

Samt alla goa kompisar från South, Småland 
och Halland.

Vid pennan Nettan & Leif.
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Hej, välkommen till  REGION VÄRMLAND ÖREBRO

Regionchefen V/Ö har ordet

I skrivande stund, slutet av november 2020. 
Sitter och tänker igenom vad vi trots allt elände gjort  
under året 2020.
Bedrövligt just nu och man längtar till våren.
Hoppas att alla håller sig friska och att 2021 blir bättre  
MC-ÅR för oss alla.

31/1 – 2/2
På väg till Hoj-X. Som vanligt blev vi några få eldsjälar, 6 från V/Ö som 
hängde på. På båten möte flera YCC:are upp från andra regioner. Som vanligt 
full fart från första andetaget. Vi blev även några som besökte den välfyllda 
MC-mässan i Helsingfors. Denna resa rekommenderar vi verkligen.

14/3
Medlemsmöte hos Tina o Håkan. Vi blev totalt 13 medlemmar som med liv 
och lust planerade för hela säsongen 2020. Alltid lika trevligt att komma till 
dem. 
Föga visste vi vad som skulle ske framöver.

COVID-19 slår till och grusar alla planerade aktiviteter.
Försöker ändå få till onsdagskörningar samt körningar för de statligt 
anställda.
Från och med nu så blev mest dagsturer.

21/4
Vi blev 2 från V/Ö som mötes i Lindesberg. Vår resa gick via Kolsva, Skinn-
skatteberg till Malingsbo Kloten där vi stannade och fikade. Vi satte upp och 
drog vidare mot Kopparberg, Bångbro och ett stopp vid sjön Usken innan vi 
skildes åt. Fint väder hela dagen. 

22/4
Onsdagskörning till Katrinelund vid Hjälmarens strand. 5 kom denna fina 
vårdag. Vi stannade även till vid Öby kulle för att se på nyvakna huggormar 
och snokar.

26/4
Vi blev några som tog en tur runt de norra regionerna denna dag. Vår resa 
gick runt sjön Rossvalen vidare till Nora för lite glass.

6/5 
Onsdagskörning där vi bjöd in Starliners MC att medverka.
Totalt 15 hojar deltog. Trevlig resa som avslutades med korvgrillning i Järle.
Blir nog fler turer med dem framöver.

7/5
Vi blev några från V/Ö som gjorde en dagstur via Nora, Karlskoga, Degerfors 
där lunch intogs på Torgkällaren. Vidare mot Svartå och vidare mot Örebro.

20/5
En onsdagstur med fika till Sixtorp för att inspektera fastigheterna.
Vi blev 6 från V/Ö som njöt av denna tur.

30/5
Jag mötte upp TJ som kom från Stockholm i Arboga. Gemensamt så drog vi 
upp till Fagersta för att möta upp Ronny från YCC East. Tillsammans blev det 
körning norrut mot Torsång där vi mötte upp en Indian åkare till. Torsångs 
café ligger fint vid älven och de serverar en specialsmörgås vid namn 
Hästräka. Senare så drog vi vidare mot Leksand där vi vände söderut. En kort 
bensträckare med glass blev det vid pontonbron. Vi skildes åt i Fagersta och 
var och en drog sig hemåt. Totalt blev det ca. 80 mil för TJ och för mig ca. 65 
mil denna fina dag.
3/6
Onsdagskörning med 6 V/Ö:are som åkte till Trystorpsängar. 

10/6
Onsdagskörning till Brevens Bruk där vi fikade vid stranden. Vidare åkte vi via 
Högsjö på småvägar mot Örebro. Vi blev 10 på denna fina resa.

12/6
3 medlemmar från V/Ö åker på miniträff hos Marc i Orsa. 
Trevligt möte där fler YCC:are från andra regioner deltog.

21/6
Vi blev några medlemmar som tog en tur till Lunedets café utanför Karlsko-
ga för att äta räksmörgås. Kan verkligen rekommendera ett besök hos dem.

24/6
Det blev 3 YCC:are denna fina dag som tog en rundtur med stopp i Asker-
sund. 

26/6 – 28/6
Vi blev 2 från V/Ö som drog till Solviken vid sjön Sommen för styrelsemöte.
Blev ett lyckat möte som även innehöll mat och dryck i glatt sällskap. Vi 
hann även med en rundtur på MC runt Sommen.

3/7 – 5/7
Hanksville Farm arrangerade en träff för MC folk. Jag fick med mig Stigfin-
naren ned 
till Skåne. Hade tur med vädret ända tills det återstod ca. 3 mil. Blev natur-
ligtvis blöta samt satte upp tälten i hällande regn och blåst. Trots allt var det 
en trevlig träff där många YCC:are från West deltog. Storm och elände drog 
över oss men vem klagar. Söndagen bjöd på någorlunda hyggligt väder när 
vi packade ihop och drog norrut. Tog den östra kustvägen hem och klarade 
oss ganska bra trots allt.
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29/7
Fick en idé om att försöka arrangera en liten fest för oss V/Ö:are som 
alternativ till årsmötet som blev inställt. Hittade lokal utanför Örebro som 
6 från V/Ö åkte till för att kontrollera. Väl framme i Stenbäcken insåg vi att 
en träff säkert kunde hållas där. Vi hemgång så var det bara att dra på sig 
regnkläderna för det började vräka ner. Trots lite små mekaniska problem 
blev det ändå en lyckad tripp.

1/8
Tyvärr så kunde ingen hänga på min resa Hjälmaren runt. Åkte ändå och 
hann med ett besök på Hampetorps camping där ett helt gäng med V/Ö:are 
hade checkat in.
De skulle senare ta färjan över till Vinön för lite festligheter. Blev trots min 
ensamhet en resa i strålande väder.

4/8
Vi blev 5 V/Ö:are som tillsammans med 4 från andra klubbar som drog till 
MC-konsult i Lidköping. Det blev en trevlig heldag med klart och fint väder. 

9/8
Idag blev det en tripp mot Fagersta över skogarna. Där bestämde vi att vi 
skulle åka till Elsa Anderssons konditori i Norberg. Fullt med MC folk var 
redan där. Mäta åkte vi vidare mot Uskavi där vi skildes åt. Tyvärr blev vi bara 
två som var lediga denna soliga dag.

12/8
Onsdagskörning med Starliners MC. Vi blev 7 från V/Ö samt 8 från Starliners 
som drog ut över Örebros slätter på småvägar. Resan avslutades med korv-
grillning vid Starliners lokal. Alltid trevligt när man blir fler som åker.

14/8 – 16/8
Fest i Stenbäcken där 14 medlemmar festade om i dagarna tre.

25/8
Denna dag åkte 3 medlemmar på tur till Hampetorp och vidare mot Vrets-
torp där hamburgare spisades innan hemgång.

26/8
Onsdagskörning med några från V/Ö till Vekhyttan utanför Örebro.

2/9
Onsdagskörning där Starliners MC anslöt. 
Färden gick på mindre vägar genom bland annat Vintrosa.  

6/11
Årets kanske sista tur blev en härlig resa i strålande solsken och varmt väder 
runt Hjälmaren. Vi var 3 som tog chansen denna dag. Härligt.

7/11
Hade tänk att ha ett regionmöte här i Örebro. Allt var ordnat för att säkert 
genomföra mötet men nya riktlinjer från regeringen gjorde att vi blev 
tvungna att ställa in. Tråkigt när hela 18 medlemmar anmält sig i förväg

Ser fram i mot en ny säsong 2021.
Ha det så bra.

Regionchef V/Ö
Hans

KONTAKTER VÄRMLAND ÖREBRO

Regionchef
Hans Lindsten
Mobil: 0702-22 17 20
E-post: hans.lindsten@gmail.com

Kontaktpersoner Örebro

Kontaktpersoner
Tina Bergström
Mobil: 0702-66 03 82
E-post: tina_bergstrom@hotmail.com
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Hej, välkommen till  REGION SMÅLAND

Hej alla smålänningar!
När man ska sätta sig ner och skriva en reflektion över 2020, 
så bör man ta sig en god funderare. För året har på många sätt 
inneburit både gott, och ont.

Att jag blev vald till vice regionchef för Småland i maj, var ett stolt ögonblick. Att få vara med 
ochpåverka, och representera Småland tillsammans med Arnold var något som jag såg fram emot. 
Men omständigheter gjorde att jag kort efter medlemsmötet i Emmaboda fick kliva in för Arnold 
som regionsansvarig. Arnold har dock under hela säsongen varit närvarande för mig, om än i 
bakgrunden vid min sida. Det är därför jag som tillförordnad regionansvarig tills Arnold är tillbaka 
skriver denna Årskrönika - reflektioner från MC-Året 2020.

Året 2020 blev på många sätt ett annorlunda år, långt ifrån vad vi hade tänkt oss när vi avslutade 
säsongen 2019. MC-året 2019 var som de allra flesta år tidigare, med träffar, både nationella och 
internationella, konserter och möten.

Riktigt så blev inte 2020, för att uttrycka sig milt.

Men istället för att förbanna Covid-19, så väljer jag att lyfta fram det som vi har gjort annorlunda, 
i detta annorlunda år. 

För även om mycket har blev inställt redan tidigt i säsongen, då folkhälsomyndigheten kom med 
restriktioner gällande folksamlingar, och träffar så bestämde vi oss i Småland för att se möjligheter, 
trots social distansiering. Vi sa att vi ska se till att göra detta till året med de små träffarna, och 
många körningar. Låt året 2020 bli året när vi kom varandra närmare, trots social distansiering.

Jag har sagt det tidigare, och jag tycker att det tåls att upprepas; Det är inte lätt att finna nya 
vänner som vuxen, men inom YCC har jag på kort tid funnit några av mina närmsta vänner.

Trots restriktionerna på 50 personer, så var det ett par arrangörer av fika-/mc-träffar som lyckades 
riktigt bra denna annorlunda säsong, och för att nämna några; Motorfika på Norrhults Folkets 
park, där man kunde få se bilar och motorcyklar från olika årtionden. Mjölknabbens camping och 
Amys café med sin sköna utsikt, och goa fika. Kärrasands camping, med alla sina sköna bikers, och 
omtalade mc-macka.

Ett annat populärt ställe, som jag gärna slår ett slag för är Suzis. Cafét ligger i Rörvik, längs väg 30 
mellan Växjö och Jönköping. Dom har ett skönt tema från amerikanska 50-talet, och är ett säkert 
ställe om du vill träffa bikers. 

Under året så har det även arrangerats: Pizzaträff, Bowling, 
Årsmöte i Emmaboda, Grillfest,kräftskiva och Bullfest.

Ett av dom bästa och starkaste minnerna från 2020, är när 
Daniel ”Kubiken” Malmvärn och jagarrangerade ”OrangeDay 
- Charity Ride Kalmar Län”. Det var många kvällar vid datorn, 
för att setill att vi höll oss inom riktlinjer från Folkhälsomyn-
digheten.
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Regionschef
Arnold Nyström, Habo
Mobil: 0703-71 25 60
E-post: regchef.smaland.ycc@gmail.com

Vice regionchef
Kontaktman Kronobergs län
Johan Westergren, Växjö
Mobil: 0704-54 55 15
E-post: wildstar@webbadressen.se

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

Kontaktman Jönköpings län
Maria Oskarsson, Jönköping
Mobil: 0703-88 31 18
E-post: maria.oskarsson60@gmail.com

Kontaktman Jönköpings Län
Peter Evertsson, Sävsjö
Mobil: 0708-42 64 35
E-post: peter.evertson@yahoo.se

Kontaktman Kalmar Län
Magnus Algotsson, Västervik
Mobil:0763-45 05 01
E-post: knoen80@gmail.com

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

Kontaktman Smålands Län
Jimmy Johansson, Värnamo
0704-85 01 40
E-post: speljimmy@hotmail.com

KONTAKTER REGION SMÅLAND

För att vi skulle få genomföra kortegen, så var den tvungen att vara ”hemlig”, och det är inte lätt 
att arrangera något med upp till 50 personer om man inte får berätta om det. Arrangemanget 
innebar samtal till myndigheter, media, vänner och bekanta för att genomföra en säker kortege, 
med vägvakter. Daniel tog rollen som roadcaptain, och jag som fotograf. Att jag tog rollen som 
fotograf, och en del av våra videoklipp har används i nationella filmer från Orangeday MC.

Orangeday MC-Charity ride bidrog under denna dag 
med närmare 160.000 kr till UN Women Sverige, och 
blev därmed en av de största privata bidragsgivarna i 
landet.

Jag hade dessutom den stora äran att få träffa Maria 
Andersson (grundaren till Orangeday MC-Charity ride) 
vid ett tillfälle i somras, när hon åkte genom Sverige för 
att träffa bikers, för hennes kommande bok ”Innanför 
västen”. Det var en fantastisk upplevelse att träffa en 
människa som med sådan passion, och glöd brinner för 
sin sak.Yamaha Custom Club har dessutom sträckt ut sin 
hand för att hjälpa Orangeday MC till att nå ut i övriga 
norden, och världen genom YCC World.

Ett annat starkt minne från säsongen var när YCC 
Småland genom olika facebookgrupper arrangerade en 
körning till Kärrasands camping, och vi blev hela 18 hojar 
som dundrade in på campingen.

Tur att man hade hjälm på huvudet, för jag 
måste sett skitfånig ut med det stora leendet. 
Totalt var där 113 motorcyklar under den 
fantastiska dagen.

Om jag får önska något inför säsongen 2021, så 
skulle det vara att Coronan släpper sitt tag om 
tillvaron, och att vår vän och tillika ordinarie regions-
ansvarig tillfrisknar så vi kan åka lite mc ihop.

Kör försiktigt, så syns vi där ute!

”Okända bikers, är vänner du ännu inte har mött”

Johan Westergren
Ställföreträdande regionansvarig
#forzasmåland
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Hej, välkommen till  REGION HALLAND

Hej alla mc vänner
Nu är åter en mc säsongen över och 
vi ser fram mot en ny 2021. Förhopp-
ningsvis blir 2021 bättre än 2020.

Det blev ju inte mycket till säsong men 
vi hann med en del pizza träffar innan 
viruset kom. 
Vi var ute och körde någon gång men inte blev det mycket en tur till Hanksville 
med YCC i maj månad. Däremot var jag och Birgitta ute och körde ganska 
mycket själva denna sommar.

I slutet på augusti var det ju dags för bikemeet på Hanksville farm där vi skulle 
haft vårt årsmöte. Det blev en mycket trevlig träff med medlemmar från South, 
West, Halland, Småland och även East.  Hanksville farm är ett fantastiskt ställe 
att ha träffar på. Trevlig personal bra musikunderhållning och fint servicehus 
om man bor i tält, husvagn eller stuga. Vi fick se många fina vägar i trakterna 
runt Hanksville farm på den rideout som South ordnade. 
Det var Rolf Sidgren som höll i rundan och han fixade det med bravur.

Vi i Halland fick ställa in vår hemliga resa den 6/6 men sedan var jag och 
Birgitta med på Souths hemliga resa i början på september. En fin runda som 
slutade i Mellbystrand. Vi åkte på många fina vägar i Skåne och Halland och 
rundan slutade på solstickans vandrarhem. Fina rum även om de inte var stora 
Mycket god mat på kvällen och bra diskussioner över några öl.

Nu får vi hoppas att det går att få bukt med det här viruset så vi kan få en 
någorlunda normal säsong 2021.

Vi får hoppas vi kan återuppta våra pizzaträffar och körningar under 2021 
Det är inte nyttigt att inte få träffa sina vänner.

Hoppas vi ses ute på vägarna under 2021 och att vi inte behöver hålla 2 meters 
avstånd när vi träffas.

Med vänlig hälsning
Lars Fritzon
Regionchef Halland
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Regionchef
Lars Fritzon 
Tel: 0430-307 04 
Mobil: 0730-36 49 57 
E-post: Regchef.Halland.ycc@gmail.com 

Kontaktpersoner

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

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

KONTAKTER REGION HALLAND
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Regionchefens ord
Nu har det gått ytterligare ett år. Det har väl 
inte varit den bästa mc säsongen! Men jag 
hoppas att Ni ALLA mår & har det bra trots 
rådande omständigheter.

De flesta av oss känner nog sig lite överrum-
plade av hur världen kan sättas i brand på ett 
år. All media och alla människor pratar om 
denna situation vi befinner oss i med sjukdo-
men, isolering, karantän.
Personligen känner jag mig ganska uttjatad efter att höra detta varje dag. 
Det är fortfarande mycket som är ovisst. Men en sak är säker: Vi kommer alla att 
minnas den här tiden, och se tillbaka på den.
Jag säger som kungen:
Ljuset måste segra över mörkret!

Trots allt har det blivit en del mc åkning även i år, nästan en körning per vecka under 
säsongen, många samkörningar med VRS och två MC träff på Hanksville farm, och 
samarbetat ihop med tre regioner till hemlig resan. Vi har haft medlemsmöte i Re-
gion West första augusti, och avslutade säsongen med körning till Färjenäs Bil och 
MC träff 30 september. Våra körledare i Region West Örjan och Kurt arrangerade fina 
körningar under säsong och jag tackar för detta.
Startade höst och vinteraktiviteter med besök hos stensjöns Restaurang och Pizzeria 
7 november och i skrivande stunden är tveksam att bli något mer!
Vi får väl hoppas på en bättre sommar 2021 med mer mc åkande under detta år. 

För att inte missa någon Information, vad som händer och sker så gäller det att hål-
la koll på YCC hemsida 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 mejladress får att få mejl från Region/Riks och kansli.

Ni som är nya medlemmar skall var hjärtligt välkomna till klubben och jag hoppas 
att vi kommer att ses ute på vägarna eller på någon av alla träffar som förhopp-
ningsvis finns att välja på!

Tack alla ni som är engagerad i Region West på ett eller annat sätt utan er funkar 
det inte.

Nu när vi går mot ljusare tider och skall ut på vägarna igen så gäller det att köra 
försiktigt och passa upp för gruset så här på våren.

Lev väl, kör försiktigt, så hörs & ses vi snart igen! 

Keep Riding!

RC West/Bijan

Hej, välkommen till  REGION WEST

MARS 2020
Uppstartsfika tillsammans med  
Vulcan Riders Skaraborg - 15 mars
Medlemsmöte Region West Inställt - 28 mars

APRIL 2020
Körning till Café fröken Andersson - 22 april
Körning till Spikens fiskeläge - 26 april

MAJ 2020
Turen till Fiskebäckskil/ Grundsund - 9 maj
Körning Laxbutiken Falkenberg - 21 maj
Körning till Café fröken Andersson - 27 maj
Lördags körning - 30 maj

JUNI 2020
Onsdags Körning till Instöns bar och  
restaurang - 3 juni
Samkörning med VRS lördag - 13 juni
Körning till Taberg Småland söndag - 14 juni
Körning till Café fröken Andersson - 17Juni

JULI 2020
Bikers-Weekend Hanksville Farm – 3–5 juli
Körning till Marklands MC - 18 juli
Körning till café fröken Andersson - 22 juli

AUGUSTI 2020
Medlemsmöte Region West - 1 augusti
Mandys Diner Älvsered lördag - 8 augusti
Hanksville farm MC träff – 14–15 augusti

SEPTEMBER 2020
Hemliga resan West - 11-13 september
Samkörning med VRS till 
Johans MC och Elit MC - 19 september
Färjenäs bilträff - 30 september

NOVEMBER 2020
Pizzakväll med West - 7 November
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Regionchef West
Bijan Eghlima
Tel: 0707-46 33 74 
E-post: regchef.west.ycc@gmail.com

Vice Regionchef
Nettan Pettersson / Härryda
Tel: 0704-15 08 61 
E-post: nettan.eilert@gmail.com

Kontaktman/Skara
Kent Jornefelt
Tel: 0706-52 95 75
E-post :kent.jornefelt@hotmail.se

Kontaktman/Kungälv
Lennart Pettersson
Tel: 0725-89 86 88
E-post: lenn.ant.p@hotmail.com

Kontaktman Bohuslän/Ljungskile
Magnus Wingård
Tele: 0702-66 12 06
E-post: manne702@hotmail.com

Kontaktman/Billdal
Leif Larsson
Tel: 0735-46 99 66
E-post: 1134larsson@telia.com

Kontaktman/Kungsbacka
Mats Linden
Tel: 0739-02 70 45
E-post: mats.linden@volvo.com

Kontaktman/Hönö
Jan-Anders Hjelmström
Tel: 0723-233306
E-post: nanne48@tele2.se

Kontaktman/Lidköping
Kjell Jonsson
Tele: 0705-88 68 27
E-post: kjell@virago.se

Road Captain Region West
Örjan Karlsson
Kurt Wangeskog

KONTAKTER REGION WEST
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Hej, välkommen till  REGION EAST

Åter tid för en  
redovisning från 
region East YCC
Det har varit en händelserik hoj år detta vill 
jag säga, med en pandemi som har varit 
i vägen för oss hojälskare. Dåligt med hoj 
träffar som har blivit inställda med mera.

Inom vår region så har det varit bra med aktiviteter, men tyvärr så ställde vi in 
medlemsmötet på våren ja just på grund av pandemin inom regionen. Men vi 
har hållit på med aktiviteter en då. Det har blivit en massa härlig hoj åkande 
för oss med många fina träffar med, hoppas att några skall komma åter till 
2021 under den sommaren samt att sommaren 2021 kommer det att arrang-
eras mera härliga träffar.

Det fysiska årsmötet blev inställt och fick ersättas med ett digitalt årsmöte. Det 
gick det med tycker jag om jag inte har fel så var region East som hade flest 
röstande medlemmar av totalt 97 st. Vi får verkligen hoppas att vi får ett fysiskt 
årsmöte 2021 i Västervik Resort. 

Region East har haft ett medlemsmöte på Härads Bygdegård utanför Sträng-
näs den 4/10–2020, vi var ca 22–23 medlemmar närvarande och vi hade 
mycket bra dissektioner under mötet. 

Vad har vi alla att se fram emot under 2021. Har planerat ett medlemsmöte 
den 8/5–2021 på Härads Bygdegård utanför Strängnäs. Sen hoppas jag att 
det kommer mera härliga aktiviteter under kommande hoj säsongen 2021.

Skulle vara trevligt med lite hjälp av er i region East med förslag på platser som 
vi kan besöka, jag tror mig veta att det finns många av er som har förslag på 
trevliga fikaställen men även mycket fina vägar till dessa med. Så hör av er så 
hjälps vi åt att skapa några trevliga aktiviteter, ja ni kan även höra av er till en 
kontaktman med så hjälper dom till med planering med mera.

Vad har hänt i region East under året 2020, nedan finns den liten del av vad 
alla aktiviteter som är genomförda under 2020 finns även lite bilder från dom 
med.

Tillsammans med Vulkan Riders Sweden på både pubträffar och även hoj turer 
med dom och det är något som jag hoppas vi fortsätter med under 2021.

YCC & VRS till Elsa konditori 9/5-20.
Sörmlands runda med Peppe och gänget 25/5-20.
Ja vist instämmer helt från föregående, det var en mycket trevlig rundtur 
tycker jag härligt att vi blev så många som 17 st. hojar tycker jag.
Ser nu fram emot mera även kortare turer med klart långa härliga långturer 
är mycket trevliga. 

Fikakörningen till Horndal samt till Erik Larsgården 7/6–20.
Kan bara säga att denna tur med VRS och YCC East var en mycket härlig resa. 
Vi hade bra väder och mycket tur som slapp ihållande regn utan det blev bara 
lite dis av detta under resan. Härliga vägar och jag måste säga bra planering 
av dig Kent Holt. Vad jag förstår så har du haft just denna körning tidigare och 
det märktes. Sen vill jag även säga att trevligt att vi blev så många åter på 
en hoj resa, även att det kom YCC:are från Stockholm, Södertälje och Gnesta. 
Skall tacka alla som var med under dagen och gjorde den så trevlig och upp-
skattad, ser nu även mycket fram mot flera härliga resor med VRS & YCC East.
Hjälmaren runt med VRS den 2/8–20.
Trevligt att åka på ny hoj tur denna gång blev det Hjälmaren runt med VRS 
som sällskap. Hur många vi blev från YCC 5 st. Samling i Västerås vid McDo-
nalds Stenby där vi inväntade VRS:are från Sala till CA KL: 09:30. Sen gick 
färden mot Eskilstuna över Tidö vägen, för ett möte i utkanten av eller mellan 
Hällbybrun och Eskilstuna där vi mötte 2 YCC:are. Vidar mot Julita Gård för en 
lunch men väl där så blev det inget utan vi åkte till en camping i Läppe och 
tog lunchen och en välbehövlig vila med. Från Läppe åkte vi på för mig nya 
vägar in mot Örebro där det åter blev ett stopp för dom som behövde tanka 
och även få pusta lite med. Efter tankning så åkte vi vidare genom Örebro 
mot Arboga och Hjälmare Docka för en glass. 
Tack Kent Holt, Sala & VRS som höll i resan trevligt att vi även var en så 
blandad karavan med män och även dam/kvinnor, alla sa att det var bra fart 
och ingen stress och man var mycket nöjda med dagen. Bra jobb Holten.

Bilder finns i ett bildgalleri. Vist finns det lite mera att visa men se alla dessa 
aktiviteter på YCC hemsida under bildgalleriet och East.

Vad kan vi hoppas på under 2021, för det första så hoppas jag at vi kan få 
ett slut på pandemin eller hur så vi kan få träffas som vanligt och inte under 
restriktioner. 

Framtiden i regionen East ja vi har ett årsmöte, Internationella i Finland klart 
har vi åter en massa härliga sköna hoj turer tillsammans att se fram emot. 
Med er hjälp som jag hoppas på under kommande hoj sommaren 2021.

Glöm nu inte att vi har ett medlemsmöte i Härads Bygdegård utanför Sträng-
näs den 8/5–21, hoppas att ni alla är friska och att pandemin då verkligen 
har lagt sig mera.

Jag hoppas att alla i region East har haft en bra vinter och med stora 
önskningar ser fram mot ett härligt nytt hoj år med många sköna träffar 
med mera.Glöm inte att besöka vår hemsidan yccsweden.se och se efter vad 
som händer i föreningen/klubben, vist kan vi hjälpas åt ett göra minst ett till 
kanske 5 besök på den under var månad. Har ni sen något ni önskar skriva 
om så går det även bra att ni tar kontakt med någon i webbteamet så hjälper 
dom er. Ja så mycket mera har jag inte att komma med utan vi träffas på 
medlemsmötet.

Med vänlig hälsning:
Regionchef East YCC 1752, Ola Andersson
Mobil / SMS: 070–6801570. Mejl: regchef.east.ycc@gmail.com 
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Regionchef
Ola Andersson, Västerås
0706-80 15 70
regchef.east.ycc@gmail.com

Vice/Suppleant Regionchef
Mikael ”Ludde” Benedicks Lundahl, Gnesta
0707-56 63 36 
m@benedicks.com
 
Kansli/Medlems/register-frågor
Gunilla Johansson, Oxelösund 
0702-53 96 37
ycckansli@gmail.com 
 
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
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
 
Kontaktman Sörmlands Län
Sture Wasseng, Näverkvarn
0705-70 19 92
sture.aero93@gmail.com 
 
Kontaktman Östergötlands Län
Andreas Österberg, Norrköping
0720-06 04 49
nobody1@live.se

Kontaktman Åland
Stefan Nordqvist, Åland
+358 400 74 00 30 
+358 18 325 44
nordqvist.t.s@aland.net

KONTAKTER REGION EAST
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Hej, välkommen till  REGION MITT

Regionchefen har ordet
Hej på er mina vänner i region Mitt.
Som de flesta av er redan vet, så efter att ha blivit tillfrågad några ggr och nekat, 
accepterade jag till slut rollen som tillförordnad regionchef efter Mats, och blev 
senare vald till ordinarie vid det digitala årsmötet. Mitt i en säsong som kom av 
sig innan den började. Den som bär största ansvaret för att jag accepterade är 
en enträgen Arnold som inte gav sig, så tack Arnold för att du fortsatte tjata.
Anledningen till att jag tvekade var en enorm tidsbrist, men nu har en del av 
det gett med sig och jag ser fram mot att få representera klubben på bästa sätt. 
Jag ser min roll som regionchef mest som spindeln i nätet i vårt vidsträckta 
område och kommer stötta mig på de utmärkta kontaktmän vi har i regionen, 
som jag tänker får jobba vidare med körningar, fikaträffar mm. Ser även fram 
mot förslag från er medlemmar på vad ni önskar ska hända i regionen.

Vi har fått ett par nya medlemmar i region Mitt och jag hoppas vi får träffa dom 
i sommar och välkomna dom ordentligt.

I skrivande stund vräker snön ner, och i morse lyckades jag till och med köra 
fast ett par ggr med bilen innan jag kom av gården, då det damp ner drygt 3 
dm blötsnö i natt.

En märklig säsong har för de flesta tagit slut för i år. Inställda hojträffar och in-
skränkningar i resandet har gjort det svårt för oss att träffas den här sommaren. 
Nu strömmar en andra våg av Covid genom landet, men hoppet är det sista 
som överger oss. Till sommaren hoppas jag verkligen att vi ska kunna återuppta 
träffarna så vi kan ses lite. Till dess, sköt om er, tvätta händerna och tänk er för. 
Vill verkligen kunna träffa er allesammans till kommande hojsäsong.

Året som varit
Då sommaren blev som den blev har vi tyvärr inte kunnat träffas så mycket, så 
den här texten kommer handla om min egen hojsommar. Det blev lite färre mil 
i år, men runt 800 mil hann jag i alla fall med. Någon enstaka körning tillsam-
mans med några YCC:are och några med andra lokala hojvänner.
I juni gjorde jag ett utskick med kort varsel där jag kallade till miniträff hemma 
hos mig i Orsa efter att jag utsetts till tillförordnad regionchef. Jag bjöd på lite 
grillat och mys på altanen där vi roade oss inpå morgontimmarna. En rideout 
i mina hemtrakter blev det också. Stort tack till de medlemmar som trots det 
korta varslet dök upp. Några av er hade jag aldrig tidigare träffat, och det var 
riktigt trevligt att äntligen få göra er bekantskap.
Mitt första styrelsemöte var i Solviken i somras med otroligt trevliga klubbkam-
rater, där vi även hade en Rideout runt sjön Sommen på fantastiska vägar. En 
fantastiskt varm och härlig dag gick resan ner till Sommen på små fina vägar. 
I Örebro mötte jag upp Hasse och TJ. Ett litet stopp på glasbanken i Tranås sen 
var vi snart framme efter att Hasse guidat oss runt lite i olika väderstreck (utom 
dit vi skulle). 

Senare blev det en tripp längs fantastiska Vildmarksvägen med ett gäng fri åka-
re hemifrån. En härlig resa i regn och några få plusgrader, men även några mil i 
finväder. En äventyrlig resa till Öland där stormarna höll på att slita tältet i små-
bitar blev det också. Den gick via Uppsala för att byta däck (dom nöts tydligen 
väldigt fort på slutet), och däckkillarna blev imponerade att jag tog mig dit i det 
skick som däcken var.  Därifrån bar resan till en kompis i Svenljunga och vidare 
till Göteborg. Där blev det stopp då hojen tvärvägrade starta, så efter att ha åkt 
bärgare till närmsta verkstad blev det hyrbil hem. Snopet slut på resan, men 
fick en desto finare tur när jag var ner och hämtade hojen igen efter att den 
blivit fixad. Några andra både kortare och längre resor hanns också med, bland 
annat några turer tillsammans med den lokala Yamahacenter som ordnar några 
kortare rideouts varje sommar där man får prova deras hojar, så har hunnit testa 
några olika modeller i år.

Jag hoppas ni har hunnit med några mil i år trots allt och att ni har tålamod 
med mig som regionchef trots den händelsefattiga sommaren som varit, så ser 
vi fram emot en ny, förhoppningsvis Covid fri, hojsäsong 2021.

Är det någon som gjort någon trevlig tur, så skriv gärna några rader om det och 
bifoga några bilder så vi kan få in det på hemsidan eller i vår Facebook grupp. Ju 
mer vi syns desto lättare blir det att locka nya medlemmar.

Over and out.

Marc Ersson.
Regionchef Mitt
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Regionchef
Marc Ersson
Mobil: 0707-89 01 52
E-post: marc.ersson@gmail.com

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

Regionchef
Stefan Larsson 
Mobil: 0705-56 45 37
E-post: regchef.norr.ycc@gmail.com
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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Yamaha Custom Club 

arrangerar årsmöte 27 – 29 Augusti 2021 

         
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
I samarbete med  

 

Yamaha Custom Club arrangerar årsmötesträff i samarbete med Vulcan Riders 
Priset för träffen är 700 kr/person och då ingår middag fredag, frukost & middag lördag, frukost 
söndag. Gratis kaffe & te finns under hela träffen.   

Ni bokar på https://www.yccsweden.se via länken som finns där - ni behöver inte vara inloggade 
för att komma åt den. När ni är på bokningssidan följer ni texten och gör alla era val t. ex. 
medlemsnummer, namn, träfftröja JA eller NEJ, vilken modell och storlek, om ni bor i tält eller har 
bokat stuga eller bor i husvagn/husbil. En ruta för allergier kommer att finnas och en meddelande 
ruta för den som har någon fråga gällande träffen.  

Träfftröja finns i dam och herr modell och kostar 160 kr, bokas på hemsidan & där ser man layout.  

Boka först så att ni ser slutsumman som ni ska betala. Betalning av träffavgift & träfftröja sker till 
BG 166 – 4994 eller Swish 123 298 0449. Ange klubb, medlemsnummer, för- och efternamn.  

Stugbokning sker direkt till Västervik Resort AB via deras hemsida                                         
https://www.vastervikresort.se/bokning?&cookieredirect=true - stugan betalas vid ankomst. Varje 
deltagare bokar stuga efter sin plånbok och vem man vill dela med, en person måste stå som 
beställare och ansvarig av stugan. Man bokar med en kod (YCC2021YCC) och det går inte att boka 
innan 1 april. 

31 juli är sista dag för anmälning och betalning av träffavgift - då ska pengarna synas på kontot. Vi 
informerar löpande via hemsidan, Facebook och nyhetsbrev.  
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Till Alla 
medlemmar i YCC

Skicka gärna ett mejl 
med förslag på  

produkter som vi kan  
sälja i webbutiken
Per ”Buchman” Nilsson

regchef.south.ycc@gmail.com 

1. Visa hur länge du varit medlem i klubben – 
köp ett årsmärke.  
Jubileumsmärke – 5 år & 10 år, 60 kr.

2. Klisterdekal ark, Klubbdekal (10 x 5 cm)  
vänster eller höger, Klubbdekal (20 x 9 cm) 
vänster eller höger, 60 kr.

3. Tygmärke World, 60 kr.

6. Termos svart eller vit, 175 kr.

4. Tygmärke Sweden, 60 kr.
5. Ryggmärke stort, 300 kr.

7. Regiontaggar, 100 kr.
Eget namn, 100 kr (ingen bild finns).

10. Powerbank , 250 kr.

8.YCC Flagg, 180 kr. 9. YCC Vimpe, 160 kr.

KANSLIBUTIK

PRODUKTERNA FINNS ATT KÖPA 
PÅ VÅR HEMSIDA
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Levereras med 
regionstryck och 
tryck på ärmarna
Beställning görs i vår webbutik 

på hemsidan.
OBS frakt tillkommer.

Ni hittar fler produkter i vår 
webbutik.

WEBBBUTIK

11. Beanie (mössa) med tryck,149 kr. 12. Badlakan med YCC logga, 295 kr. 13. Sweatshirt svart, marin, Royal blå, 379 kr.

Herr T-shirt med regionstryck, 199 kr.

Collegejacka med regionstryck, 549 kr.

Dam T-shirt med regionstryck, 239 kr.



48    YAMAHA CUSTOM CLUB 1 - 2021 WWW.YCCSWEDEN.SE

Två generationer  
som inte låter pandemin hindra  

dom från att åka hoj


