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MÄSSAN
Resultatetslutade på t=nJörlust av ca 4000:- . Då har
vi inte räknat med att vi
fått 36st nya medlemmar.
Välkomna skall ni vara förresten.
IT A LIENRESAN
Vecka 29 har vi planerat att
mötas utanför .fabriken i
Bolagna för attöverlämna
varan gåva till Fabio Taglioni.
CHARLIE
Charlie Linnaeus (eller Char~
lie Linn som han kallade s
i englaad, eller hur var
det nu ? reds anm) har
satt upp 8 stycken Friggebodar på sin tomt i Alingsås. Han erbjuder nu ruekplatser där för Ducatiklubbens medlemmar.

OVERALLER
Ducati Meccanica mek-averaUer
är beställda och kommer när
som helst.

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK
Vi kanhär tydligt visa vart
t ränderna pekade under -85
bland de 8 populäraste MCmärkena.
l. Ducati

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

+9, 4o/o
BMW
-ll,Ilo/o
MotoGuzzi
-l2,5o/o
Kawasaki
16, 61%
Yamaha
-33, 3o/o
Suzuki .
-36,88%
Ha]_"ley .Davidson -37,64%
Honda
-42, 05o/o

DAR MAH
Enligt Cathcarts Ducati-bok
så är Darmah namnet på
en människoätande tiger
från Sandakan nära Indiens
nordvästragräns. Namnet
förekommer tydligen i någon ej namngiven saga. Men,
vad betyder Pantah ? Det
togs också fram två prototyper med en halv Pantahmotor (dvs en-stånka). De
hette Rollah och Utah. Om
någon vet vad de s sa namn
kommer ifrån så kan ni skriva en rad till Cucciolo.
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KUST TILL KUST -86
HM. du å/U: MC -.tta.l:f-y någon gång?
MC-klubbM b.tz.ulzM ano.tz.dna ,~ådana. Vanligen .tz.ö.tz. de.;t ~ig om e.n
ho ju.t.1.fyk_t på c.a. 1O mil lz.tz.yddad me.d något tävU..nq.omome.nt,
ofita 1.tz.åge..opo.tz.t e.ile..tz. o.tz.ie.nte.Jting. Vag e.Ue..tz. natt,g.tz.M e.Ue..tz.
a.o6aU,.oätte.n äJt många.
·.:\y;,.~
Ä.tz. de-tta til.e.Jtäc.lz.e.igt 6ö.tz. de. hå.tz.da.ote. Vuc.~te..tz.na?
:~
Fö.tz. oM Mm .oölze..tz. utmaning M.?
~j!f?. · ·
Ent.tz.e: Ku.ot .:till_ KMt Ra.ff..yt -86.
. '.]·
Ett dygn. Hund.tz.a mil. Vuc.ati.
;%1[·~\f
Inge.n ha.otighe.;t.otäv.fing. Ne.j, u.t.håtiighe.;t oc.h p.e.ane.Jtinq. ·t ·.
En nove.mbe..tz.lzå.oa på a.o1aU. I Juni.
:J···
Som ni ve.t hM Vuc.atiä.e..okande.;t tagil .oig 1.fe..tz.a olika u.t.tftyc.k
i klubbe.n. Som ti.f.f e.xe.mpe.-f.. att vi.o~a haJt .ovå.tz.t att .fe.va utan
lmä.ok.tz.ap me.dan and.tz.a,.oom vi .ojä.e.va, Mnne..tz. .oto.tz.t nöje. i hög1M.t.otou.tz.ing. Läng.tte. .ot.tz.äc.ko.tt oc.h mind.tz.e. pac.lzning. Ra.ftyt
)åft gä.tz.na .oe..o Mm e.ti 1öMölz av oM att ti_rJ.Oa Sve..tz.ige..o
Vuc.~te..tz. om vå.tz. 6avo.tz.it.oyMeJ..6ä:ttning.
Ve.;t 6-i_nn.o e.ntu.oia.ote..tz. i klubbe.n,me.n hu.tz. många?
HM vi öve..tz..okattat e..tz.? Bfu vi e.n.oamma om att koMa
skandinavi-Oka ha.fvön? HM. vi unde.Mkattat e..tz.? Bfu de.;t ha..f..va
k_Eubbe.n Mm .o.fu.te..tz. upp i Stoc.lzho.em? HM. vi be.dömt .ovå.tz.ighe.;te..tz.na oc.h b.ttöde..tz.na i kf..ubbe.n .tz.ätt hamnaJr.. vi nån.otan~ e.me.Uan.
Som ni 6öMtåft 6öMölze..tz. vi åte..tz.uppväc.ka e.n qamma.e tävUng.61o.tz.m
5.tz.ån de.n tid då himle.n VM. blå,g.tz.ä.oe.;t g.tz.önt oc.h inge.n hade.
kommil på tanke.n att avly.oa e.n väg,bctJz.a 1ö.tz. att man .okuf~e.
kö.tz.a .tz.aUy. Me.n hä.tz. äJt de.;t inge.n tävlinq. BaJr..a Kuf...
Vi vill till oc.h me.d .oä.ga Mm ,så att om någon mot vå.tz. uttafade
vilja vil.f vi.oa att de.nne. min.oann kan komma 6öM.f ().tz.am ~å äJt
ve.de..tz.bö.tz.ande. inte. vä.e.lzomme.n att de.-Ua. Kö.tz. 6o.tz.t gö.tz. man på bana.

STOCKHOlM

HAUGESUND

Ve.m ve-t, k.a1Hize. M de..tta .tz.a..P.f.[f.t dö..Jt e.n otvö..t.tad GT me.d
j äUe.lu"tpa äJt e.-tt bä.,ttJte. vape.n ån en !UZ, q iiJ.tJte..tz.ad .ttac.e.IL?
V.f._ )c"ur. väJ M ..
Ntt tLU de-t r.J!z.afz.tf...o k.a:
Sta-tte.n qåit 'o6. 00 u.tanMi.tt KunqUqa ,~fo.tte.t i Stoc.fzhof..rn
Löttdaae.n de.n r: e. Juni. Samt{ml e.n fzvCUL.t innan.
Två .tcU 1crtta Qt <.qånge.n MaaqM n.c ,f..vä.q.
·
Ma,!Jk_i..ne.n mc"t.o.te. va-ta e..vt Vuc.a,tL. öv.tz.iaa I.talie.vt.ofza. tw iM lzan
~å btc he.de/v~-Duc.<LU )ö.!t e.tt drrgn. Vylz~t de..t upp n&n qf..ad
Enge.f,Mnan ä.Jt v.t noq ,[n.te. .o& fzl'l.l.vH.figa. Jof.fy good! .·
Om pa.o.6age.JtaJr..e. me.d)ö({e.tt må-~te. de. va.lta me.d he..f.a .6:ttäc.k.an.
Inom e.-tt dygn ;~R.it.t.e. ni anrnCila e.,t ho,~ vå·t"mål..vak.t"i Hattqe.,~u.nd.
Kmgke. .~k.ltive..it vi oe.dan e.n .6nu-tt om de.,t hef..o. L btMizan.

Ve.:t vM du Mm vi o.tz.dnM. Re.6-te.n c&t u pr ,flfl._ de. de.-e,tapande..
Fö:t de.t M jtt )ab/"t0~k.t de.-t .60m de.t hei~.a egente..f..ge.n handf.aJr.. om.
U.tman.f..ngen. Kampen. Mot J.,iC] .o_iCif.v ; }.·f ot e'-emente.vt.
I nqa M..L0~.taJr... I vtqe.n .6a~.tfwn.tlto.tf... Väqe.n ~ch du.väf_ia. .6 j c[P.v.
Kornme.IL du? Komme..tz. din R.ompL~? Vi .OM i Haugeound.
Fö.it öv.tz.igt. Inge.vt ~.ta.tz.tavgi)t. Inge.n }öJtånniäl.(tn,me.n v-i. bw
g.fa.da om du ,~fz-i..c.kaJr.. e.,t t vykoJt..t om du .tänke.-'t komma.
Kom ihåg <Ltt de.t äJt bä:tt.tte. · a,tt ,sR.ippa de.-t he..ea än a.t.t komma
då.Ug.t {äJtbe..tz.e.dd. Oc. h v .t ko mrne.tt af..dJr.,i.g a,tt .o k-cc.ka LLt e. n
tttftu..o.tn.<.ng.6fu:ta. Vi f...i...taJr.. på e..tz..
Unde.,t.te.c.knade. ha..1t e. g e.~U:ug e.n bMa e.n e.rtda b~u.t, oc.lt det Ci..'t
att v.t äJt ae.f.def.e..6 1ö.!t J.Jnä.,ef.a. Så 1ö.it a._tt bä:tt.lta på p.ite.m-<.ä-t ne.,tve.Jtna ~c"t!z. vt.f.. e.ti -te..f..e. ~omwmrne.h av OM. 00 94 T-4 72 52 55
Ve.-t gåft tiff. Hauge..ow1d.6 .t~!J .tLn1o.!tmClt.i.on. Ni ~åh .6Jä.fva
tcLnfza u.t. vad de.,t kan vaJr..a b.tta. .w..e.
Mu haJt vi inqe.-t me..tz. a.tt be..~tätta.. UndhaJt du. någo.t kan du vii.P_
<Lf..tti..d höfta
cLi..a .
~:g;::=~~;:----/." c, Gf.ada. ho_ihcif..oninga.tt

av

LM..6 Höje.lt

Jona.o Vaht
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Bullerfonden är här!!!!
Ducativardagen blir allt svårare. Nej nu skall det inte
muttras om försäkringspremier, Lelles, köra i jeans, elaka
besiktningstjänstemän och dylikt. De stora problemen för
oss Ducatister är helt andra. Inte nog med att snuten tjackar fler radars och gtt vägverket rätar ut kurvorna, nej,
tydligen skall inte motorerna få andas heller. Bullerbötert
Det som gör det så upprörande är att det varit varje knuttes
självklara rätt att bullra sen urminnes tid. Fråga morfar
nå'n gång om han hade ljuddämpningl
Nu startar vi Bullerfonden. En sorts försäkring mot bullerböter pga avsaknad av ljuddämpning. Bra va?
Försäkringsreglerna:
1
§ Endast Ducatimaskiner kan försäkras.
2
§ Försäkringstagaren måste vara medlem i Ducatiklubben.
3
§ Försäkringen gäller endast när försäkringstagaren
kör en bullerförsäkrad motorcykel.
4
§ Försäkringen gäller endast i SVerige.
§S Försäkringstagaren kan försäkra flera maskiner på
sin försäkring.
6
§ Försäkringen gäller till 861231.
§? Försäkringen gäller endast rrot böter pga "ljuddämpning ej_effektiv.
§B Går fonden bankrutt upphör alla försäkringar att
gälla.
Försäkringen kostar 40kr. Som extralyxgottebit får man en
decal med texten "Buller försäkrad Svenska Ollcatiklubben".
Pengarna sätts in på Pg 20 40 12-9. Betalningsmottagare
är "Dllcati buller~·. Uppge vad du har för en cykel och
reg.nummer, tex: Darmah ABC 123. Att du sen skall skriva
ditt eget namn behövs väl inte nämnas.
Vad sker när du fått böter då? Jo, skicka höteslappen
eller en kopia på den till Sven Cullman, så skickar han
pengar till dig. Enkelt och bra. Bullerkontot är helt
skilt från Ducatiklubbens ekonomi, så tar pengarna.slut
så blir det inga mer utbetalningar. skulle det bl1 pengar
över så överförs de till nästa år.
Frågor? Ring till Sven Cullman 031-232221
Eller skriv till
Sven Cullman
Parmmätaregatan lA
417 04 Göteborg
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CJ-\GIVA HAR KÖPT HUSQVARNA

N ORSK I\lfOTO GUZZI KLUBB
Vi har fått ett litet brev och en klubbtidning från den
Norska Moto Guzzi - klubben. Man säger följande.
" Norsk Moto Guzzi klubb er en klubb ikke bare for Guzzifolk, men også for eiere av andre italienske motorsykler.
Vi har derfor noen Ducati-eiere blant våre medlemmer.
Fölgelig vil jag gjerne ha kontakt med dere. Jeg sender
med vårt klubblad og håper vi kan informere hverandre
der det er aktuellt. Berit Seim "
Deras klubblad är av samma format som Cucciolo , och
heter Bicilindrica. Vi kommer att skicka Cucciolo till
dem. För dig som vill ha kontakt med Norsk Moto Guz.zi
Klubb så är adressen: Berit Seim , Branteborg, 1405
Langhus. Tel (02) 869838.

MEKTIPS
Många ägare av Hailwoodreplicor och andra Ducear utan
sidakåpor har hört av sig angående batteriet. Det brukar
stå hemskheter som " made in Japan" eller "made in
Taiwan" på sidan. Det ännu mera hemska är att detta
blir synligt för allmänheten på dessa maskiner , hu .
Nu har Cucciolos speciella konsumentombudsmekanikerkommite, CSKOMK, testat fram ett utmärkt sätt att
bli av med problemet. Man kan givetvis flytta batteriet
till en undanskymd plats, vilket kan bli krångligt. Man
kan också köpa ett Europeiskt batteri, men de går knappast att få tag på i Sverige. Lösningen heter avfettningsmedel. Färgen på de Japanska batterierna ärav så dålig kvalitet (hade ni väntat er annat ? ) att den<lätt lo s snar
efter lite tvättning med avfettning. Om man är riktigt
smart så kan man lämna nivåmarkeringen kvar. Vi har
ännu inte provat vad som händer om man tvättar Nippon
Denso-mätarna med avfettning, men man kan gissa .....
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Nej, det är inget Aprilskän1t. Fr. o. m. elen l:a April
har Cagiva full kontroll över Husqvarnas J'vfC~tillverk
ning i Ödcshög.Ulf Hansson •.. medlern nr 61, jobbar
som montör påHusqvarnafabrike n i Ödeshög. Han
berättar följahdeorn affären.
Hela 1987 år s modellkornmer att tillverkas i Ödeshög.
fr. o. rn. 1988 komtner Husqvarnorna att monteras i
Italien å v delar .från Öde s hög. Om tre år har sedan
I\,.f C-produktionen succesivt flyttats över till Italien.
Cagiva kom.tner fr. o. m. nu att st å för marknadsföring
av Husqvarnas modeller i alla länder utom Sverige.
Elektrolux kommer som tidigar e att sköta försäljningen
i Sverige via sitt etablerade återförsäljarnät.
Varför köpte Cagiva Husqvarna ?
JO, de fickett namn s?IT1 är inarb etat i USA. Cagiva
har just inlett en marknadsoffensiv i U SA • .kf an har
fått ett stort återförsäljarnät i USA. Namnet och återförsäljarna i USAär nog det viktigaste för Cagiva.
Husqvarnas årsproduktion är ca 6500 MC /å r. Man
har alltså köpt enfabrik av ung efä r samrna storlek
som Ducati (i antal sålda 1\··fC p er å r). Det ryktas att
en fCl,brik st år klar i Italien för att ta imot tillverkningen.
Husqvarna hade just blivitklara med den nya vattenkylda fyrtaktaren med cylinder i Magnesium när affären
blev klar. Om motortillverkning en komm er att flyttas till
Italien är dock mycketosäkert. Troligen komrner Cagiva
att utveckla egna n1otorer.
Husqvarna startade sin J\;fC-tillverkning 1903 och är d är med
e tt av världens äldsta idag kvar v arande I\.1 C-företag. Sedan Elektralux övertog Husqvarna i mitten av 70-tale t , har
d e t varit känt att man velat bli av med I\·fC-tillverkningen.
Det korn dock som en chock, t. o. m. för Ulf Hansson, när
det nyligen blev känt att Cagiva köpt fabrik en . Nä r I\;fCtillverkningen upphört så skall man tillverka g räsklippare
i Ödeshög. Det känns tråkigt att Svensk MC-produktion nu
plötsligt upphör. MenUlf tror att man had e lagt ner tillverkningen om ingen köpt företa ge t, så det ä r kanske inte
s å dumt ändå. Husqvarnas försäljningsche f hade varit på
middaghos _ bröd~fnCl. Castiglion~ nyligen. Det var limousiner
och ett jättehus 1ned murar och vakter runt . . . . . . . . . . ,
Ulf Han s son vill också pas sa p å att framföra e n dem enti.
Det är inte han, som intensiva rykten påst år , son1 li ggae r
bakom Cagiva - Husq var 11a affär en . Trots att han åker DucalL
... . '

.

Ute och inne - Ducatitrender
Snön spricker. Asfalten knoppar. På samma sätt som Ferdinand sitter under sin korkek och luktar på blommorna, står
vi i garderoben och luktar på våra skinnställ. Säsongen närmar sig med två steg framåt och ett steg bak. För att ingen
skall få en sne'start eller känna sig utanför i början av
säsongen, presenterar vi här en ute och innelista. Nu behöver
ni inte fundera längre - nu vet ni.
Ute
Allt om Mc.
skriva på fortkörningsböter.
Halogenljus.
Ordnad ekonornL
Rostfria Conti.
Nj ur bä l ter..
Marvicfälgar.
Aka ensam på 2-sitssadeL
Guldhjälmen kurser.
Choke.
Blågula skinnstälL
Bodybuilding.
RG stövlar.
-Kedjeskydd
Portning.
o-r ingkedjor.
Metzler.
Helt ute
hjälmar.
Backspeglar.
Asbestfria brornsbelägg.
Esso.
Bakhjulskörningar.
Blyfri bensin.
16-turns hjul.
KN-filter.
Mc-folket.
BMW
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Inne
Regina kedjor.
Ducati Gr, GI'S.
Svart kaffe.
Racing i storstäder.
skinnställ utan temperfoarn.
zz Top och Deep Purple före
1975.
Amerikansk Wiskey.
·Pirelli.
Lucas Rita.
Tvivelaktiga kreditföretag.
sidovagn.
Castrol R.
Förvärvsarbetande flickvänner.
Paioli.
Ribbade framdäck.
Idoler
Bengt "sotarn" Andersson.
Franco Farne.
Tornas i Hol.

Ett års racing Ired en 900 ss
Hej! J~g h~ter Peb:us Andersson(Nr 40) och oor i Tubbero utanför ·Jönköping.
Jag tänkte berätta lite an hur det är att köra sin första säsong, >
i
...
Licensen.tog _jag redan _-83,Iren det var först förra året san jag kan igång
san A-förare. satsningen är långt från seriös ~ren jag tyckte ändå .att det
krävdes en rrotor Ired punch L Genan en kontakt i österrikelyckadesjag
kanrna över en fräsch Rudolf Schwartz-rrotor .och då slår man ju till. ..
Premiären utspelade sig vid det första Karlskogaloppet. Det Var närnnligen så
att min kusin Kaj (Nr 102)ringde och sa attdet skulle bli ett förserierace
i Karlskoga. Vädret var perfekt,jag var laddad och efter arunälan körde jag
ner till depån. Där lade jag märke till att alla tittade på mig och jag
tittade tillbaka. Det hade tydligen varit biltävling.
Fel! Det skulle
bli biltävling. Skarnset kör jag därifrån. Efter ett par mil stannar jag
och ringer min vördade kusin. När hanhör .min röst kiknar han av skratt
och .det går .inte att få ett vettigt ord ur honom. Hem tillsrnåland.
Två Veckor senare var det dags på allvar. Sviestad. Träningen gick bra och
hojen gick scrn en drön. Efter träningen var bakdrevet helt oanvändbart .men
naturligtvis hade jag .ett i reserv. Det hade dock en Suzuki-förare ·lånat ·
"bara för att mäta"och det kcrn inte tillbaka i tid. När han kan springande
med det två minuter före start satt det redan en katastrofutväxling på cykeln
så det var bara att bita ihop och köra. Jag kcrn på en för anständigheterna
godkänd elfteplats. Bästa Ducce. De ni!
< •
...•... •·•··.·. ··. •· ·••·. ·. ··. ·· ··· .•.·
· ·•
Sedan var det dags för vad san kunde blivit.å rets roligaste lopp: FörsöksBattle. of twins på _Imatra,Finland. Det _är ·en ·minut kvar till start oclinär
jag står där i · tredje led dör plötsligt motorn. Paniken griper t_ag i !llig
Irenjag lyckas ändå ·lokalisera felet. Bensinkr;;~narl'l<l· Jag vrider om dem
och .börjar kicka. När jag kickat i en minutgår startE!n· Sen leds jag av banan.
Jag fick en ölav flaggvakten. ··.· · ·
··
.·
Efter ytterligare ett par veckor var det dags att för andra gången .styra
kosan mot Gelleråsen. Det finns inte mycket att berätta. Jag hade ett otroligt
flyt och slutade sexa i Super-produktion klassen. Jag skall bespara er den
pinsamrna berättelsen om när jag körde på Peter Sköld i depån.
<

.··.•

I början av Juli hade klubben ett internrace på Anderstorp. Jättekul ända
till näst sista varvet i slutet på flygrakan. En senare undersökliing visar
att en kugg i växellådan hade sagt upp sig. Tvärstopp. Gummit försvinner
i ett blått moln,cord och slang avlägsnas . på nolltid och fälgen hade
börjat slipas ned när jag slutligen försvann ut bland landningsljusen i
slutet på rakan.
Vid nästa löning inköptes tälg och alu-:Imolatank.
4:e Augusti. Back on stagel Säsongens s1sta lopp.
Träningen går bra Iren efter tre varv dör motorn. startar dock snällt i
depån efteråt. Lastar på den och kör hem. Efter en vecka uppträder samma
sak igen på landsvägen. Det visar sig bero på vakum i tanken. Lä.tt fixat.
Säsongen har dock runnit iväg och vintern närmar sig.
A andra sidan är maskinen i topptrim inför nästa säsong och då •••

FÖRSÅJ(RJNGAR
Vi har nyligen fått ett erbjudande från Skandia om att teckna
ett avtal med dem gällande specialförsäkring på Ducati.
Bl. a. Traja-klubben och Laverda-klubben har ett liknande
avtal, och lite om reglerna för detta följer här.
För säkringen är tänkt att gälla de som använder sin Ducati
mycket sparsamt. Till och från träffar och nöjesturer då
det är fint väder på helgen t. ex. Den passar utmärkt för
den som har flera hojar, och kan då tecknas på dem som
inte används i dagligt bruk. Med dagligt bruk menas till
och från jobbet.
Försäkringen får inte tecknas av den som .använder sin
Ducati aktivt, och som bruksmaskin. Du bör också veta
med dig att du kör säkert. För det kan räcka med en al..:.
lvarlig olycka för att överenskommelsem med .skandia
skall brytas. Det här är alltså ingen försäkring för nor .mal-Ducatisten. Vi har tänkt oss att följande malgrupp i
första hand skall teckna försäkringen. Ägare till l- stånkor,
ägare till flera Duccar, eller den som •har Ducatin som
finåkningsmaskin då och då. Det kommer alltid att finnas
de som ligger ''på gränsen" till att få teckna sådar1 här
försäkring. Jag hoppas ni har förståelse med att vi kommer att vara rätt så hårda nu i början. Allt det här låter
kanske komplicerat, men anledningen att vi komrner att
vara hårda är följande. Helårsförsäkring var som helst
i Sverige kommer att kosta ca 200:- för l MC.

Försäkringstagaren skall ha kört minst 2 skadefria säsonger
med MC.
Du skall ha haft körkort för MC i minst 5 år efter 18-årsdagen.
4 stycken bilder, en från vardera hållet, skall lämnas tillsammans med ansökan om försäkring tilLklubbens kontakt~
person.
Om MC:n säljes eller förändras skctll dettå meddelas till
kl u b ben s kontaktper son.
MC :n skall framföras under gynnsamma förhållanden.

Hör gärna av dig orn du har synpunkter och/ eller är in tre sserad av att teckna eri sådanhär försäkring. Kontaktperson
tills vidare är .Mi<::~e Werkelin Pyrolav 52 18160 Lidingö,
tel 08/7662284 eller 08/7678945. Hör även av dig om du
vill vara be siktningsman (vet inte ännu orn detta behövs).
Flera kontaktpersoner behövs i alla fall

Följande (preliminära) regler kommer att gälla för
Svenska Ducatiklubben.
MC:n får ej användas i dagligt bruk, till och från arbetet.
MC med Ducatiförsäkring får endast brukas av ägaren.
Försäkringen kan tecknas på samtliga Ducatimotorcyklar.
Om MC:n skulle skadas skall delarna i första hand köpas genom annonsering i klubbens tidning. Försäkringstagaren skall utföra reparationsarbetet själv. Detta
gäller ej svårare arbeten t. ex lackering & ramriktning.
Försäkringstagaren skall ha varit medlem i Svenska
Ducatiklubben i ett år.
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NCR-KAROSS FÖR DUCATI 900
Både för monooch z;,. bent. l+ l sit sig. Levereras med
äkta flygtanklock, bensinkranar och sadelstoppning.
Pris: 3400:INGVAR LARSSON tel: 08/824508
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0910/126 39

SKELLEFTEA: Cykeltjänst AB Kanalg. 51

ALINGSAS: Biscaya motor Box 184.
03221301 29
ARVIKA: Wachenfeldts motor Kyrkog. 18
0570/111 22
FRÖSÖN: Fritidsprodukter AB Fröjavägen 15
063/10 26 55
JÖNKÖPING: Cls MC-delar Norrahammarsv. 123
036/705 70
LINKÖPING: Aldens Racing Hackeforsvägen 1
013/15 5594
LUND: Lillemans MC Landerigränden 6
04611500 00
MALMBERGET: MC-Norr Box 23
0970/245 70
OLOFSTRÖM: Oves Motor Ekhagsvägen 3
0454/912 95

Du som vill ha en riktig motorcykel, en motorcykel som inte alla ·
har, en motorcykel för den som .·
älskar motorcyklar, Du skall
vända Dig till någon av våra
auktoriserade Ducati handlare.
PS Du som redan har en Ducce
beställ vår katalog Ducce-prylar.

DUCAll
MOTORCYKLAR
1986

Här är A-laget
som säljer

LO.JARDENBERGS AB, Jägershiilsgatan 6
.
. 21375MALMO ··:.·:
..•.
·.. · ·. MC-försälj. : 040-21 04 35. •.·...··
Tillbehör, Reservdelar040·21 53 00

...
.•

··..

.::

.
..

.

·:·.

.

ÖREBRO: Eddes MC Prinsgatan 15 ·.
019/11 11 38

04311307 01.

.·
.•..

ANGELHOLM: Gerts Cykel & Motor Box 4084

9.21130 06 16

VÄSTERAS: Gideo Cykel & Motor HÖjargränd 2

04721341 00

VISLANDA: Motortirnia Växjö MC delar Box 7

0383/1 80 90

VETLANDA: MC1jänstSågvägen ·•

0515/620 23

TIDAHDLM: Turaströmmens M61or ···

0520/728 00

TROLLHÄTTAN: Bike MC AB Lextorpsv.983

07551635 31 •

SÖDERTÄWE: MC-Hörnan AS Villågalan 2

.·.

SUNDSVALL: MC SportAxvägen 1<1
060/1 5 20 01

CAGIVA STORY
C~+.Buca4+~~
Cagiva är en förkortning av Castiglione Gio:anniVarese.
Giovanni Castiglione var en ma11 som byggtupp. en förmögenhet som klockarmbandstillverkare. Denna förmögenhet
fick senare sönerna Claudio och Gianfranco överta, och
man beslutade att satsa pengarna påMC-produktion.
Man tänkte först köpa MV-Augus~as racinga.vdelning, men
det gick i stöpet. Man köpte då Aermacch.i -fabriken (uttalas
ärmacki enl Italiensk källa) av AMF Harley Davidson som
var fabrikens ägare sedan 1960.
Aermacchi hade varit flygplanstillverkare i ca40 år då man
1951-52 började göra tvåhjulingar. Förstgjordeman något
som var en blandning av scooter och MC. 1955 började man
göra riktiga motorcyklar. Fram till 1955 var a.lla motorer
av tvåtaktstyp. 1956 kom första fytaktsenstånka.nmed cylindern horisontellt. Detta blev sedan ett kännetecken för de
:flesta Aermacchi-motorcyklar till .början . . ay '"'70 ..talet.
I slutet av 50-talet hette modellerna me<l· d~nnatyp .a v motor:
Ala Bianca, Ala Azzurra,Ala Rossa, Ala Vel"da& Ala D'Oro.
Känns några av namnen igen ? EfterHD:s köp J9.60 så blev
modellerna mer Amerikaniserade med höga styren och namn
som Wisconsin och Sprint. · Fabrikens namn ändrades också
till Aermacchi Harley Davidson.

Lustigt nog så var det inte förrän HD övertog fabriken som
man började tävla på allvar. 1966 hade man fått sådan snurr
på stötstångsstånkan i 350-klas sen att Renzo Pasolini kom
3:a i VM på en sådan. 1967 kom Kelvin earruthers 3:a på
en fabriks- 350 som då gav 42hk på bakhjulet. Sedan lät man
Lino Tonti (senare konsruktör på Guzzi) designa en 500twin (som i princip var 2st hopmonterade 250_,.stånkor) som
man hade några bra paceringar med. Maskinen kalledes för
Lin to.
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Sedan gick man över till tvåtaktare. 1972 kom Renzo Pasolini
2 :a L250 och 3 :a i 350 på en Aerrnc:tcchi._ H<:~.rley Davidson 2cylil1drig tvåtaktare. . ~enzo Pasolini dogtra.giskt .1 973 p~
Monzabanan då han var inblandad i samma massvurpa som
även krävde Jarno Saarinens liv. Renzo Pasolini kallades
för 11 Paso 11 , och den nya Ducatin är därmed uppkallad efter honom. 1974, -75 och-76 vann Walter Villa VM i 250
på en sådan 2.- taktare .• som dåfått sitt namn kortat till enbart Harley Davidson. 1976vann hanäven 350_,. klassen.
HD hade dock börjat tappaintressetför sin Italienska fabrik. Man. ha.de fått stora ekonomiska l>ekymmer i d e n
Amerikanska fabriken, ochnu såg ma.n en liten ·möjlighet
att få in lite pengar genom att sälja den Italiienska fabriken vilket man alltså gjorde.
Produktionen var körd i botten. På programmet fanns endast
l cylindriga 2-taktare på 125, 175 och 250cc. Bröderna
Castiglione bör jade med attbredda.prpgrarr.m.et. med några
nya Off-Road maskiner vilket bör jat s~ilja mycKetbra i ·
Italien. På Milanomässan\oo79 presenterade marLen bomb.
Man had~ i princigihängt på ilyse påi V"illas 250 ;1:" <:l.cer. 1vf()"" ·
delle11 J.ca.~la~~~ if.öJ:i2.§9 .J?~'I'T• ' i•• 1le!:~.~.•·• • 1le~a. ~.8 . ·. l!J.c· •· rrl~l1. k:e>m..
mig ·y.~terlig~.1l • • a.Id:ri~i ·. Pf()?.u kH.911·· <ly1'a!l }la<:le ..~n ga.!l~ka. uJ>J>~
käftig im.arknadsf(_)ring. Mantog t. e:x~ iHD:s 11 n~1pber O!}e 11 i etta · iHtrgade oiT1yden i rött/vitt/grönt. och skr~ysedan . .•. c
Cagiva längs ner• i.Den anv~rids fortfa:ra.nde i marknadsf().r.ingen.
növertog f. ö. Öckså generalagenturen.för Harley

Davidson i Italien. Fabriken expanderade s.e dan mycket
snabb.t. .~fter man köpt Ducati 1985 så var årsproduktionen
uppe l nastan 50000. 1985 vann man dessutom VM i 125cc
motocross . . Efter köpet av den toppmoderna Ducatifabriken
så trodde väl de fl e sta att de berömda bröderna skulle vara
nöjd<:: Man chockerade dock MC-världen helt nyligen med
att kapa Husqvarnas motorcykeltillverkning i Ödeshög.
1-.~an p~står att man inom några år skalLha en årsproduktlon pa 100000 motorcyklar. Detta verkar inte helt otroligt.
Hur har man då råd med allt detta. Jo, detpåstås att man
tar stora lån. Att man går med en planerad förlust de här
"uppbyggnad såren" . Det är bara att hoppas att de lyckas
med sin kaxiga inställning. Vad som skulle hända on de
misslyckas vågar ingen Ducatist spekulera i.
"·"'·
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MaJ kl9.ootill J.4.oo k~rnl11ervi att· ha årets första D1,1catiban.å kning . Vi kpmmerattträna. tillsammans
med. R_R_~å~are som ._ vi därn1~d rnåste ta här1syn .t ill. Det
skall dock bli tippdelning i grupper om det visar sig nödväl}ciigt. (Jprarl_Alde.'nhar}oy<:lt att ställa upp som instruktör och visa spårval min. Vi Ducatist~.r skall vara
samlade sådet är lättatt ge instruktc>ner rnm. Ställ
dig därför int~ J .fel ända av depån. ()1n dl.l-.rill ·. ·tälta så
skall du kontakta Mick:.e W 08/7662286: el 08/7678945
på kvällstid. A:tnlmlanskommer att finnas på platsen.
Menyihoppas givetvis . på sansad körning. · · · · ••·
Priset blir 100: '-/ekipage. Andra Ducatister som inte är
medlemmar
också 'välkomna. :Väl mött. ·
.-'_:_:_::_(_\\:·=_· :··' _.;

·:_.::~·<.::::
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BANKöRNING PÅRINÖ KNUTsToRP
·SQI>JJ)AGEN DEN 27/7..,86 ·

DUCATI LOGO-SERVICE
Nu .'h.ar••• dy. ichansenätt . dekaltrimma · • dini 9il,ell •~r fåi matchandy log() på din tank eller kåpa. Syensk:i:l Dy.catiklubben
kan erbjuda l()go• i a.pa storlekat. upp tilll.!ll~ter höga 9okstäverii ·80• olika.färger. Samtliga tålklarlackoch ··levereras
uppsatta påtejp för att få bokstäverna raka (se bildh . Pris
ex: •. '{exth()jd l.lPP ti11 .6cm (33, _5cmlång) 112: ... sty.c~
texthöjd 6~8, 4 cm (längd max 47cm) J24 :.- stypk
Samtliga färger finns. även som ark så att dl.lkan skäratill
stripes eller fartränder. Priser från 20:- (strl70x100cm).
Kontaktperson: Peter LindqvistKometvägen 5 9tr 18333
Täby. Tel 08/7586933
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Kn~tstorpkörningen bilr _av~
Söderströmsgruppen (Fö~enade bil och SvenskaHonda
(bil)) har köpt banan och skall driva den viaare som
förut. Alla ni som vet<itt ni skall komn1a, ring .eller skriv
till rnig så att jag kaJ:l boka plats på vandrarhemmet.
Det kostar ca 90:- och om ni är intresserade av middag
på ~vällen ytterligare ca 40:- . Detta gäller även er som
a.nmält er en. gång tidigare. Ni andra kvarvarande 17
medlemmar som inte anmält er' kan komma ändå.
Vädretblir bra.Kontaktperson:
Björn Anders son Grottågravägen 54 23600 ·Höllviken
tel 040/452112
SKROTBILSRACE
Om ni inte skall köra så kan ni ju vara åskådare på skrotbilsracet på Kinekulle den 20/4. Kontaktperson Björn A.
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I Cucciolos berömda samlarbildsserie "m~n och maskiner': presenteras här ingen mindre än generalagenten själv,
L. 0. Jardenberg,framförande en st Ducatt 450 Serarobler ~ fyrtaktscupen 1971. Detta var , enligt Lars-Olof, för"'sta g~ngen i Sveriges historia som en Ducati framfördes pa en moto-crossbana. Enligt Lars-Olof,som var ägare
till denna ovanliga maskin, s~ har det tagits in minst Zst till Sverige.

UTRIKEs

SKVRLLER
Duc a t i klubhiiederland
medd elår biancl \ !1iycJ::et
annat isin tidn.i ne; Dtt
klub~en i år planerar en
utflykt .t i ll Jlorgo. 22
- 13 juli.S å bli inte f örvånade om ni möter en mtin g d Hol l änd ,~ r e p tt Duticnr .
TyvLirr säg s inr,et om fi:i rdv ägen.
Det ta omt a l a s n1:im . i r; en
i flera. ··IClubbt:idnih';ar
som ;lrets Ducati.

/'tr .<J.r ~anr,erar k1ub'•en ett
rally.'riden i:i r 20 till 21 Juni.
F ln tsen il.:r Vete1i unr::;efitr 40 km

händelse~Sj ö lvaracet

från
· v.i ·. l·l·:. e...skriver;"
·t ..c."'
·~. . ·. b.·. c·.·.·.H.".~W~.~ t . Er . . .• u': pde1at•·.·. ~ · · · int~ min8 re
pD. v ~i Kold~ola·
stkusten.Man
ha inte för stora förvi intningar 1 i:i.n 5. klasser.A1lt fi' å n
ty p l a t f1 en ~.ir i mi tt~n ~v i~gen-1 t i:i.vlingshojar till
SinRles.Det firns till
sdett
t ans"
men
a8., .t. . ro·· ·r . r.:..n.·c·.l·. · ·u. . a t ·.:.· ·.· ·. ·.
·l
och med
kl~Sr:J \ för
s knn v qrn. en t:·evlir; upp"
tourinrrDuc
c:'l rti.
· .·.
.
..
·.
levelse .S å varför inte en liten
.-·.:: .
:_ .
trip p t i ll Finl.13.nd? Lj udet fr tm
I t'r p lanner-as dessutom
en single hör man ju inte alJ. såvitt jag förstår en
tför ofta.
reservdelsmarknad.
Till slut l ite propaganda för
Det enda som
tråldgt
racet i Zolder;Som sagt har jag
tlr att tiden kolliderar
själv aldrig varit d ti r .Och det
me d v ~ rt eget årsmöte.
vore intress a nt om någ on som har
v a rit diir kunde skriva n år:; ra
Adres s er till k6ritaktrader om evenemanget.
mr~n i utlii ndska 1dubb· >
r
finns med pf1. en slirsl:ild
sicla i tir1n -i. J1 ,:;en.SimJll~
lugnt.Snart ~ r det V tA~ .
Ser ni d å Sveri g es
"n~"
~a ste 900 SD s A ~ r..
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j f n re plic a l:nr-;t r;. r l.l11(';Pfiir
j5 2 000 kr onor i Hol land .
j En F 1 u r c=; n t~1senJ a • ,,
;rl.~.r von.y'e.
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l O:ror1nrlc

25-27 maj orr;nni3eras
en Ducatitrtiff i Bettendorf
' i I,uxembourG . 'l'rii f f en ii r
j i nternnti6nell oc h mö jliche t
.' t'll
J..
c am :n ' n g f"
.. 1._nns.
i

Holländska Ducatiklub~ en
bestttr av c a 500 medlem~ 1~ r
oc h h ~ r en omsättning p~
drygt 160. 000 kr perö.~ .
Br1ra racet i :: older e;å r
löst på ca 50 000 l:ronor.
I år äeer detta rum den
30 augusti. ? l.'t tsen ii,r som
vanligt Zo ld~r i Be l g ien.
Utländska förare lir v ä lkomna att delta och en hel
de l enge ls:ntin brnkar fin no.s
bland de som startar .
I Holland presis som i
S ve rige finns en positiv
trend f ör Italienska c yl: 1 .o. r.
I en minskande motorcyl:el försäl~ning öka de de Ita l ienska märkena me d 21 ;~ .
Det är visserli ge n ing a
svindlande siffror.Det
såldes 42 Ducati i Hollnrvl.
1985 mot 40 1984 . Det stOJ'
Ita lienmä rket i.'i. r Guz7.i r~ed
med 260 s ~ J . da c ykla r 1 98~ .

l 3 j ii l v h ar jnr, V8.r i t i I,u:x:eni.:..
: bo nrr, e n ,<>::i.ng p ;~ e t t ?ET
. r n Hy för in·"! nGB år sedGrr.
· D:'l ja r~ och Lätte Arbore1:i.1w
be ga v os ~ dit i mitten F~
r.nj som v~r J:al 1 i Sveri p:e .
Yen p~ kontinenten vn r det
somme.r och J,uxembourg ii r
et t av de h äs t n Lti nder ~A~
11 ar hes U' :t.
Den I tnl iensl ~ ;~ n c nrorhktionen fortstit~er att öta.
Föry-a Dxe t nl:.eclr1.e e n ö' :ninr:;
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:\cl:-P-:Jser till uUänd:Jka

kl.ubb~.r

"!'lur.ati Club Fi:1land

Duc'>ti Club !.!iinchen

:'etri r.: tikijli!'Vi

Chriotian Gobel

Vuori::Jiehenkatu V, A 16

Karl-Theodorstnsse 44

001~.0 Helshud

8000-l.lonaco 40

FIN !•.',HD

'7 -G;.;~r.L\!rl

Danska Ducatiklub::,en

Duc å t i Ownen:s Club of Japan

Sveenninr; Haaning

1""4-30""101l.:iyawaki""cho
Takamatsu-shi

Hallingparker 54

Cn_ .r ~~- v:--~ ~~ }~ (i p ~ v j) n~ n. t i
b ör inneb:;_rn ,, t t mö j li ~heter för en ve~:li~
expR.nsion har sk<'l.natC'.
;··ven om l:lhet v ···:r c~1i i rt s2. ·; t
för e11 ti· t~1 Du r:n t ir-1t.0 :!. ft.~
man nn c; ed:: :-1.nn att det v <,. r
mer s i.ill an.
end8. s t-;:;te !; :f;·_ir Dncnti. aV:
(iverleva :c; om :n i irl~e. ;)ettn
Frans k ::· Ducntii: l ub··, ens
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inte
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mc t i l l verknine;. :1)e1,r;on l.ir::rm
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p~ sin 19 ;e Arc;5n~~
.' i.r jn.r, ö vert~n~ncl om '1tt det
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men .iar; tyclcer mi .~ i.i.ncl t.t
~a r, li onis f~rn presenterns.
!nmn8
r~J~ön,ja att ~~lubben
Fö r ::; t d :~t finns en ve ~clc1 i ,"
i ir u n~) c1el8d pi\. 7 se k tioner.
möjlir':h et att kon~·:urrera 1ed
De ssa tir s~ridda ~ver
:japane rna p:"t de ·,~ns er;en
Frankrike. Man verkar
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rimlic niv~ s5 bör noc
Ce.;;; 'j:. 1~ unn'l f.-"·. c od ut de l nj_ng
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Ducati Freunde Österreich

Ducati Club Hederland

Ewald Grillmayer

Robert Vinkenoog

Am !\oSP-nhligel 15

Korte Keizerstraat

A 3500 Krems
~IEDE:!LAND

AUSTIUA
Ducati Club de

Ducati >Owners C

Section Nord ':

De tå::- . Fisher

Regn·~t

Lionel

7 Romafield Rd

8, rue -.Jtiles-'lalle '3

London SW 19

91270 <Vigneux

ENGLAND

FRANCE

På annan plats i det här numret så står det att banträffen
på Zolder krockar med vårat
årsmöte. Det gör den inte.
Vårat årsmöte blir i år förlagt till den näst sista helgen i Augusti.
Lördagen den 30 Augusti
drar man igång den stora
träffen på Zolder. Man
drar igång redan kl 08. 00
så man bör vara där redan
kvällen före. Camping är
fri för deltagarna. Träning
blir på morgonen och race
på eftermiddagen. Man har

l- cyl 100- 250cc
1-cyl 250-500cc
V-twins Group C, Touringklassen, 750GT, 860GTS,
Darmah &: liknande.
V-twins Group B, 750 S,
750SS, 900SS &: SD,
Hailwood Re pli ca, Pantah etc.
V -twins Group A, Endast
för erfarna och licensierade förare.
Ad:J;"ess för mera info är:
Ducati Club Nederland
Bloemstede 50
3608 TJ ~~aarssenbroek

900NCIIIACERr!/j
~~.
N.C.R.f§J;)
~.·.·

NEPOn CARACCHI RACING

~~

.

DUCATI SINGLES

TAMlYA

.

Nya & beg. reservdelar.

Den här häftiga modellen, som tidigare inte gick att köpa
i Sverige, kan nu köpas av Ducatiklubben genom Kent
Jörnevall . Modellen kostar ca 100:- /styck och förutom
NCR-Duccen så finns även 900 Hailwood Replica och
900SS. Om du är intresserad så skall du kontakta Kent
Jörnevall Östra Palettgatan 8 421 66 Västra Frölunda;
Tel 03 1/287 514 ellet 031/597 162

'

..·. . .
~

Racer och trimprylar tar vi hem på beställning. T.ex. Kamaxlar, högkomp.
kolvar, Dell'orto J0-40 mm., avgassystem med megaf.Ör'l. eller Conti typ . fö,:gathruk, · fotpinnar, clip on, brytar löst tändsystem, även 12 volt m.m. ·
fabriksracer (replica) Tank, sadel, kåpa och framskärm.
Hick Walkers singel och Twins böcker, verkstadshandböcker, owners handböcker och reservdelskataloger m.m.
Har .du ingen singel 7 Om vi får lite tid på oss, är det möjligt vi kan
hjälpa dig. T.ex. 200 Elite, 250,350, 450 roadster, racer eller varför
inte en scrambler? Också andra lite udda Italienare kan vi ta hem.

:JUST AJI/, g Ducati 350-72 i fi~t original skick. Borrani, fyrnackad
Grimeca och Harzocchi. Ducati 450-72 racer. 36 mm Dellorto, Brembo och
Ceriani. ETT STYCKEN 9 tums fYRNOCKAD GRIHECA nav, och annat roligt.•
RING eller SKRIV för information.

Nostalghia 11Joto
BOX 25 240 32 FLYING[.
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Tel 046- 520 15

INSÅNDARE

Hej på er.
Som du ser så har jeg lagt
ved en innbydelse som jeg
har fått ifra den Nederlanske Ducatiklubben til deres
club ra c e på banen . Zolder
i Belgia. J e g skal hvis alt
går etter planen, kjöre i
gruppen V -twins group A
med min trimmade 900S2.
Det er mulig at je g får plas s
med en Ducati til . . Når jeg
får påmeld!lingspapirer så
vi~ jeg sende de til Ducatikll1bben og andre inntreserte. •
Hvo:t' :rrlye koster en pent
begagnat 600 Pantah i godt
skick?
Kan man monter e 7 50 cylindrar på 600-motoren
uten fare för motorras ?
V ennlig häl s en Arne B öe

Svar
Vi får hoppas att du får
flera Ducatister med dig
till Zolder. Den träffen
lär ju vara något alldel e s
extra.
En begagnad Pantah kostar
i Sverige ca 30000:- om
du skall ha en 600 i hyfsat skick.

Enligt Roland Polf' på MCHuset så går det att montera 7 50 cylindrar på en
600-motor. Men det kommer att kosta ca 10000:plus arbete• ?SQ:p har ··
längr~ slaglängd. Därför
måste du byta hela vevpartiet. Du :r:nåste ocksåfräsa
ur i vevhuset då de ny<l. cylindrarna har större diameter. Det blir betydligt
billigare <):r:n . du hittar ~n
650-motor. i stället. Där
behöver du ·inte byta vevparti och troligtvis inte
fräsa ur vevhuset heller.

HERR REDAKTÖR
Angående omslagsbilden
på Cucciolo nr l 1986.
Ramen på min Ducatimotor
är köpt från Pineways. Efter att den kommit i min
ägo har den, med hjälp av
Fridman, modifierats en hel
del, liksom cykeln i övrigt.
Så, om min Ducati skall heta någor mer än 9 OOSS ska
den heta Andersson Fridman
Originale (AFO) vilket tydligt framgår av texten på
höger kåpvinge.
Hälsningar Ulf Andersson

DEKALER:
PANTAH-dekal (kommer inom kort).
Trefä rgat märke "Svenska Ducatiklubben" med snestä llda fält
och oval utfonnning (kommer inom kort).
TVATAKTSHATARNAS VÄNNER 10x80mm går att köpa om
ett par veckor för endast 50ör e/st e ller 3kr/10st +porto.
TRÖJOR:
L ångä rmad f2-tröja, vit

120.- / st

Jonas hade designat en snygg T-shirt med nya logon som skull e
vara klar till mässan. Det blev den, m en tryck e t bl ev snett.
Vi blit därför tvugna att färga om i.röjorna i svart. Det nya
trycket skall best å av Desmosys te1net , som p å almanackan.
Jonas skall se till att inte trycket blir upp och ned, snett eller
avigt. Tröjan kommer inom kort. Pris okänt.
T YGMÄRKE
Klubbmärket, ovalt med sneställda fält
NA L
Som klubbmärket fast längd

= 15mm

25:25:-

Betala in p å klubbens post giro 477 13 71 - 4
Ange storl e k vid tröjbeställning.
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LIMERICKAR
Det var en Yama}1a-ägare
från Casablanca som just
hade varit å' tanka '.
När han gungade }väg från
station, mumlade han utan
passion:
. i i'·.···-··•·•·-•···•···. ··.
Den går som en äggsjuk
anka.
Det var en Suzukiägare från
Luga, som sa att hans hoj
hette Duga.
·

Mentlärhan i en böj fick ett
kast, skrattade Ducatisterna
och utbrast: .··.·. .•
Den låter precis ?som en
fluga.
·
Det var., två }l()nda.ägare från
· Lida, vars. Gulgvi11gar var
så vida. ·
· .·.. ·····.· ·
Att de -i~te på något sätt,
lyckades dem h<i_lla upprätt.
Ens med ett stöclhjul på var
sida.
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Vi säljer nu UUCATIS HAILWOOD kåpa i originalfärger

.-4

(/}

H

:o

IIJIH
·.-l

och sta ndardfärger till reducerat pris, även 52
kåpa n till reducerat pris.

oQ) . cQ)

o.> .
Ul!IIJ

Pris HAILWOOD: 2000:- (Ord. pris:3DOO:-)

c

H
Q)
r-4JJ
r-4 :o
·.-l

Pris 52 :2000:- (Ord. pris:2500:-)
085 BEGRÄNSAT ANTAL
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ARETS STORA HANDELSER

Bankörningsregler för Svenska Ducatiklubben. Gäller fr. o. m. 860313

Augusti
April
20
Skrotbilsrace, Knutstorp 02-03 F 1 & F2 VM på Imatra
i Finland.
Maj
09- 10 VM i Anderstorp
03
Banåkning på Sviestad
2 3-24 Ducatiträff LBergs :_
10
Debutantrace, Sviestad
lagen. Den kolliderar
24-25 SM RR Byllinge MS
tyvärr med SM i
Linköping.
Juni
30-31
Ducatitri:i.ff,
Zolder
07-08 Kust till kust. StockHolland.
holm-Haugesund.
14- 15 SM RR Kortedala MK
Skicka gärna in komlett e ringar
till den här ofullständiga lisJuli
tan.
05-06 SM RR Karlskoga MK

I.

Utrustning

Skinnställ, hjälm, läderhandskar och läderstövlar.

2.

Flaggsignaler

Röd flagga = Stopp för samtliga förare
Gul flagga = Försiktighet, hinder p~ banan, ingen on1körning
Svart flagga=Utpekad förare gh in i bandepån vid första tillfälle

3.

Infart

Infart på banan med största försiktighet sit att förare som redan
befinner sig pit banan ej störs

4.

Avfart

Avfart från banan visas med handsignal eller blinkers i god
tid. Kör på kanten av banan.

5.

Kurvor

Den som först kommer in i en kurva väljer spar.

6.

Lugn träning

Framfart sit att du ej skrämmer med-Ducatister. Omkörning
endast tillliten på raksträckor.

7.

Snabb träning

Omkörning tillitten enligt road-racingreglementet. D. v. s.
omkörning tillitten till höger eller vänster sida på hela banan.
Övande som blfr.omkörd av snabbare förare får ej medvetet
hindra denne . Övande som kör om annan rvtC får ej skära in
i dennes bana förrän han/hon är minst 5 meter framför denne.
Pit grund av deltagarnas skiftande färdigheter skall körning ske
med stor hänsyn.

8.

Avancerad
träning

För rutinerade förare helt enligt roadracingreglementet.
Gemensam start är dock ej tillåten.

27
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Bankörning på Knutstorp
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VINTERTRÄFF
D e n 15/2 hade vi v åran vinterträff i en liten stuga i
Vårsta, utanför Tumba (ca 3 mil från Stockholm).
Vi var drygt ZOst Ducatister som samlats enbart för
att snacka Ducati. Efter en kopp värmande dryck så
gick vi ut för att ha dragkamp. Vi delade upp oss i
två lag. Ett lag bestod av ägare till helt, eller nästan
helt röda Duccar. Det andra laget bestod av sådana
som inte hade detta. Nu skulle vi bevisa vad som
var bäst och starkast. Givetsvis så vann det röda
laget. Då begärde motståndarna revanch, men vad
hjälpte det ? Det röda laget drog hem en ny, om än
något hårdare, seger.
På kvällen käkade vi Spaghetti med Italiens köttfärssås. Sedan var det vin, ljug och videoafton. Vi såg
på Ducatiklubbens enorma videofilm, Isle Of Man
från alla möjliga år fram till och med Tony Rutters
seger 1985. Som vanligt i sådana här sammanhang
så räckte inte dygnets timmar till, så det blev
rätt så sent. Några begav sig hemåt framåt nattkr öken, men de fl e sta sov över i den gamla stugan.
På Söndagmorgonen när vi vaknade så hade den
första , enormt tidiga, vårsolen tittat fram. Man
pade helt plötsligtJått en enorm inspiration att
bör ja rrieka med hojen. Träffen vår .e n välbehövlig
i det mörkå och kalla vintervädret.

.
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Du sowtänk~r ta licens eller redar1 hår,

:·

..

vetv~l att
Svenska Ducatiklubben numera är medlemmar i
SVEMO. Vi har inte någon speciell kontaktperson
ännu, men om duär intresserad av attköra för klubben så kan du kontakta M icke W erkelin per brev el.
telefon. Mats Ljungkvist och Peter Lindqvist är redan
anmälda till debutantkurs genom klubben.

Denhär bild e n föreställer Lasse Höjer på Mad SundCiY•
Isle OLMan . -85(eller .var .det 11fud . Sunday ?). Fotot är
taget av en Guzziåkande tnedlem~, J]ffe Bjäller ste~t.
Om jag minns rätt var det Jag, ,'onas, . SventElemca
och Kaj på varsin 900, som skulle åkatill Windy Cqr'ner bakvägen för att kolla på Mad Sunday tillsammans
med en ovan nämnda duon. Vägen ble v smalare och
smalare. Tillslut upphörde asfalten och vi kom till
en grind. Vi mötte en Off-.(Zoadhoj som troligen. vänt
p. g.a. det mycket steniga underlaget. Efter. gnnden
var det en uppförsbacke()ch ännu mera stemgt sa!lltidigt som ''vägen" svängde. Det Var där som Lasse
(Pantah) och Uffe (Le .Mans III) fastria~ e . 900:orna
klarade svårigheten mycket lätt. Ettt1ps: skall du
till Windy Corner bakvägen, kör 900~
Werkelin
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FYNDBIDAN
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SÄLJES
Hailwood Replica Mille , ny
Ducati S2 Mille, ny
Säljes eller bytes. Allt av
intresse. Höraver, det
kan löna sig.
Thorbjörn Spångb~rg
0502/10380' 0502/10707
DELAR SÄLJES
Till 900:
Kåpa, sidakåpor, sadel med
stjärt och baklampa, tank,
filterburkar och plog.
Till kåpan{som även passar
Pantah) har jag stag och
J:>linkers. Allt detta plus
mina rymdhjul (tidiga S2)
kanjag tänka mig att byta
rnot två t r ådekrade hjul.
Harry
033/65557

KÖPES
Ducati 5o o SD
köpesför före d ettaj.apanåkande ·kamrats räkn111g.
Pris id e ' J O... 15000: - ·~
Tips ·som leder. till köp belönas med I-Iond(3.pla.I1c1l· /
Björn And~rsson
040/ 452112
DELAR SÄLJES
Bremboslangar 200:Inre gaffelpen 38Il1IT1400:Bakre hJ_"oil1sscylinder300:Helkåpa m lysen, fästen
och blinkers, , se bild •
2500:..;
Peter Lindqvist
08/7586933

DELAR SÄLJES
Marzocchi magnesiumframgaffel 38mm + gaffelkronor
passande Pantah. Diverse
Brembo Goldline skivor &
ok.
Uffe
021/125483, 021/140769

DELAR TILL PANTAH
Stora Brerobo-ok , svarta
Conticlämpar e (4st) plus
lite krafs
Tomas Tengros
031/273989

UTHYilES
Jag har hyrt en

1ägsnhet i RIVA
du

DEL ::JUL E. Vi H

f ö lja med'?Jag hyr
ut

s i.ingp latsRr.

r· fi.ROÅ ?

RI\A

~

16-.30/6

DEL~

?

SOLE

~
.PALERMO
<~ATANIA

-

BYTES

Jag har medlems nummer 9 6 men ..jag
, _ har
- fått
· ·
DUGATI-klubbens
dekaler ( dom d"ar ~·

borstF~d

.

-

aluminium)med nummer 81.
Hör av dig om du också fått fel.
0221/ 23.367

P A Bergm<'m
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DELAR TILL 1-cyl DUCATI
Lista mot svar s porto
Håkan Bjelkengren
Gustaf Rydbergsgatan l
217 55 Malmö
tel 040/61855
DELAR SÄLJES
startmotor + komplett kopplingskåpa till 900 Darmah
-79 med frihjul, helt eller
i delar + startrelä. Trasig
Speedlinefälg (ryckutjämnaren paj) 2. 50 x 18 ". Original fotpinnar. Röda sidakåpor. Svarta sidokåpor.
Fotpinnar (igen). 2 kromade
framskärmar (är de inte
i rostfritt ? reds anm.)
Kent Jörnevall
03 1/287 514 , 03 1/597 162

KÖPES
Billigare Ducati (max 2.0 ·0.0:-)
Harry
033 / 65557

KÖPES
900SS eller SZ
David Holmström
Vingårdsg. 11B
416 54 Göteborg
tel 03 1/2 70681

