


Verksamhetsberättelse för Svenska Ducati Klubben forts. 

Våren närmade sig snabbt och i början aV: Åprilhad~ snön sm1iltbbrt 
i södra och mellersta Sverige. Söndagen d en 20/4 skulle vädret bli 
fint enligt SMHI. Ca lO ekipage v~ r anmälda till skrotbilsracet på Ki
nekulle. Det blev inget race. Det blev snökaos istället • . Vi hade bättre 
tur med vädret den 3:e Maj då vihadebanåkni11g på Sviestadbanani 
Linköping. Ungefär 20 medlemmar kom och tr}!nade ihop med road"" 
racing åkarna. Göran Alde 'n visade spårval rurtt banan. Duccarna hän
gde faktiskt med riktigt bra i det mycket höga tempot. Enormt tempo 
lär det också ha varit för de fem tappra medlemmar som åkte kust 
till kustrallyt, Stockholm-Haugesund, den 7 :e Juni i delvis mycket 
dåligt väder. Torsdagen den 14:e Juli besökte ett 20-tal medle~nmar 
Ducatifabriken i Borgo Panigale. Hedersmedlemmen, Fabio Taglioni, 
fick mottaga en Orrefors glasbit som vi låtit göra för att visa vitran 
uppskattning över hans konstruktioner samt att han accepterat att bli 
hedersmedlem. Marknadschefen, Franco Valentin!, visade oss sedan 
runt på fabriken. Ingen som var där kommer någonsin att glömma 
denna dag. Den 27 :e Juli var det banåkning på Ring Knutstor p. Björn 
Andersson var det som ansva:..-ade för det lyckade arrangemanget. 

Slutord 

Aret so1n gått har varitenormt giyande. Ibland har det varit ganska 
jobbigt, men på grund av den stora entusiasmen bland medlemmarna 
så har vi i styrelsen fått mycket hjälp, Det var t ex flera som offra-
de semesterdagar på att hjälpa till i vitran mässmonter på Älvsjömäs
san. Utan all hjälp vi fått så hade vi aldrig kunnat genomföra aHa dessa 
evenemang. Jag vill därför, ä styrelsens vägnar, rikta ett stort tack 
till Svenska Ducati Klubbens medlemmar för det gångna året, 

·~·· 
Micke J•Vei:kelirt 
ordf Sv. DucaH Klubben 

Cucciolo utges av Svenska Ducatiklubben och ges ut 
till samtliga medlemmar samt annonsörerna. Rad
annonser är gratis för medlemmar om det ej rör 
sig om en firma. Helsida för firmor kostar 200:
och halvsida kostar 100:-
Redaktör :Micke W erkelin 
Material skickas till Micke Werkelin, Pyrolav 52, 
181 60 Lidingö. 

Z(Z 

Medlemsavgiften i Svenska Ducatiklubben är 100:- /år 
vilken sätts in på postgiro 477 13 7 l - 4. Adressändrin
gar skickas till Micke Sandström. 

Ordf. 
Micke Werkelin 
Pyrolavägen 52 
181 60 Lidingö 
08/7662284 

Kassör 
Micke Sandström 
Nedergårdsvägen 12 
14700 Tumba 
0753/33150 
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EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR SVENSKA DUCAllKLUBBEN 19B5-86 

lng3ende balans 1985-09-01 

Kapftalbeh311ning 
L 

Vinst- och förlusträkning 

Kostnader 

Melemsavgifter SVEMO 
' Banhyra 
Vinterträff 
Materfal 
Tryck, porto, adm 
Mässutrustning 
Arets vinst 

SUMMA 

13.825:34 
24.000:-

i5o:-
1.400:-
1.038:-

19.623:-
23.075:82 
11.087:-
4.397:18 

61.371:-

Utgående balans 1986-08-15 

Kassa 
Postgiro 

SUMMA 
L 

Tumba den 21 augusti 1986 

Mikael Sandström 
Kassör 

776:-
17.446:52 

18.222:52 
24.000:-

Kassa 
Postgiro 
L 

Intäkter 

Medlemsavgifter 
Arvode fran MC-huset · 
Vinterträff 
Material 
Reklam i tidning 
Pris frän Mässan 
Ränta 
Arsmötesavgifter 

Kapitalbehållning 
L 

L=Ducatiklubbens Lirekassa 

13.825:34 
24.000:- . 

61.371:'" 

18.222:52 
24.000:'" . 

Protokoll från Svenska Ducattklubbens årsmöte 860823. 
Mötet hölls i Lersäter kursgård, utanför Kolsva. 

§ l Mötets öppnande 
Ordförande Micke Werkelin förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Godkännande · av dagordning 
Dagordning godkänd av årsmötet. 

§ 3 Upprop och fastställande av röstlängd 

1/4 

Man räknade antalet medlemmar vid årsmötet till )8 st. 
§ 4 Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt. 

Årsmötet har utlysts tillräckligt bra ansågs det. 
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för m!1tet 

'15.11 ordförande valdes · Micke Werkelin och till 
sekreterare valdes Annie Seel. 

§ 6 Val av 2 st justeringsmän som jämte Ordförande skall 
justera mötesprotokollet samt vara rösträknare. 

Som justeringsmän valdes Agne Fciman och Charlie Linnaeus 
~ 7 styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och 

balansräkningar för den gågna perioden. (Först 
godkänrl.å.nde av årets verksamhetsperiod, tom 15/8 istf 31/8.) 

Årsmötet fick läsaden av styrelsen skdvn8. verksamhets
berättelsen, som berättade lite om de viktigaste •sakerna 
som hänt tmder .den gågna perioden, . därefter redovisades 
helt kort den aktuella -klubb-ekonomin. Årsmötet fann 
både berättelsen och ekonomiredovisningen tillfredställande. 
Ingen hade heller något att .invända mot den något 
förkortade verksamhetsperioden. 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
Årsmötet beviljar ansvarsfriheten. 

§ 9 Fastställande av medlemsavgiften ( lOOkr/år ) 
Det beslutades att medlemsavgiften fortfarande skulle 
vara lOOkr/år , eftersom ingen anledning fanns att höja den. 

§lO Val av styrelse fe! r ett år framåt (ordförande ,kassör, ledamöter 

samt sekreterare.) 
Till ordförande omvaldes Micke Werkelin 

kassör omvaldes Micke Sandström 
ledamöter omvaldes Peter Lindqvist, Mats Arborelius, 

Jonas Dahl. Nyinvaldes: Hasse Wickström,Jan Johansson 
sekreterare nyvaldes Annie Seel 

§11 Val av 2 st revisorer 
Till revisorer valdes Lars Höjer och Charlie Linnaeus 
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Arsmötet 860823 forts. 2/4 

§12 Ändring av stadgar 
a i Skall klubben fortsätta att vara med i SVEMO? 

Om ja, skall stadgarna få vissa tillägg enligt RF. 
Årsmötet beslutade att klubben skall fortsätta att 
vara med i SVEMO , efter en diskussion om vad det 
innebar och fördelar respektive nackdelar. Följden 
blir den, att styrelsen gör vissa tillägg i stadgarna. 

b §3 Verksamhetsåret ändras till l juli-30 juni(istf.l sept-31 aug) 

Förslag till ändring godkänns av årsmötet. 
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§5 Arsmötet äger årligen rum under augusti eller september. 
Ändringsförslaget avslås med argumentet att det 
är för sent att ha årsmötet i september (regnigt). 
Det är bättre att ha det i augusti, trots att det 
kan komma att krocka med andra MC~evenemang, 
eftersom augusti är en tämligen fullbokad MC-månad. 

§7 styrelsens ledamöter väljs av årsmötet. 
Förslaget godkänns av årsmötet 

styrelsemedlem får inte ha några ägandeintressen i MC-branchen 
Förslaget godkänns av årsmötet 

Efter utsänd kallelse till årsmötet, har tilläggsförslag om 
stadgändringar framställts av styrelsen. Dessa lyder : 

styrelsen bör ej sitta mer än 3 år. 
Förslag till ändring godkänns av årsmötet~( ca 2/3 ) 

Geografisk områdesvariation är önskvärd vid styrelsebyte. 
Förslag till ändring godkänns av årsmötet. C 26/38 ) 

styrelsemedlemmar bör finnas inom ett begränsat 

geografiskt område. 
Förslag till ändring avslås av årsmötet.( 22/38 

Innan beslut tagits, fördes ·en livlig diskussion 
om ifall man skulle ta beslut över huvtidt8get 
eftersom dessa förslag till stadgändringar ej var 
med i kallelsen till årsmötet. Charlie Linnaeus 
ansåg att det var fel att ta beslut i en äå viktig 
fråga som stadgändringar, utan att det var med i 
kallelsen, dessutom ansåg han att stadgarna.skulle 
vara så få som möjligt. styrelsen å andra s1dan 
hävdade att dessa förslag endast skulle fungera 
som rekommendationer. 

Arsmötet 860823 forts. 3/4 

§]j Behandling av . ärenden som väckts av. styrelsen eller 
medlem i klubben. 

a Rabatt hos MC.,..HUSET 

b 

c 

Jonas Dahl som har haft kontakt med. MC-HUSET, 
anser att MC-HUSETs rabatt inte gagnar medlemmarna, 
då de istället höjer priserna. Jonas föreslår 
därför a ·tt klubben meddelar MC-HUSET att man 
ej gör anspråk på rabattförmåner för sina med-
lemmar.Arsmötet godkänner Jonas förslag. 

Road-Racing sponsring 

Jonas Dahl tycker att klubben skall sponsra 
road-racingförare som kör DUCATI. Sponsring 
skall finansieras av en fond, där vinster på 
försäljning av sk Duc a t i "kul tprylar" sätts 
in. En summa av ca lO.OOOkr skall ges i pris 
till bästa "Ducati-insats" för säsongen. 
Allt för att främja DUCATitävlandet. Några 
regler skall dock gälla, och de är förslagsvis 
följande ·: 
l) Föraren eller någon i teamet måste vara 

medlem i klubben. 
2) Pristagaren ämnar tävla Ducati även 

.nästa år •. 
3) Ducatin måste vara trimmad med Svenska 

Ducatiklubbens dekal. 
eventuellt . måste föraren/teamet köra fÖr 
Ducatiklubben. Det får beslutas när det blir 
~:tktue1,1t, . Jonas vi.lle . bara höra om • det fanns 
något intresse. Årsmötet var positivt till 
en sorts "sponsrings-fond". 

Rapport om bullerfonden 

Sven Gullman inledde med att klagapå alla 
Ducatister, det BULLRADEs för dåligt. Det hade 
inte gjorts en endautbetalning den här säsongen. 
Varför??? Det är ca 50 medlemmar i Bullerfonden, 
fler är önskvärt, varför blir då ingen bötfälld? 
Vidare sade Sven att "Bullerförsäkrad"-dekaler är 
på gång, det har varit lite krångel med tryckeriet. 
Därefter .talades det lite om CONTins lfl.glighet 
eller olaglighet, huruvida man skulle skri va på 
bullerböter eller ej om man hade Conti. Sven 
tog på sig att utreda om Contins laglighet, 
resultat från utredningen kommer senare att 
delges medlemmarna. Under tiden kan medlem 
innehavandes av Conti vägra skriva på bullerböter 
och låta det bli en rättssak. 
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Årsmötet 860823 forts. 4/4 

d Moppe-Endurance 

Sven Gullman och några till föreslog att klubben 
skulle anordna ett Moppe-Endurance. Det .skulle 
hållas på Toralanda Go-kartbana. Tävlingen skulle 
innehålla alla ingredieser som hör till, inklusive 
"disco, st:ip-tease~och vin natten lång" enligt 
Sven. Mask1nerna skulle vara otrimmade moppar 
( några namnförslag gavs ) med endast ett krav 
de skulle bullra. Moppe-Endurancet skulle ske ' 
någon gång under våren eventuellt. Sven ville 
höra sig för om intresse fanns och det fanns det 
vid årsmötet. 

§14 Mötets avslutning 

Ordförande Micke Werkelin förklarar mötet avslutat. 

·(~ttl~:z . ~ ...................... . 
Micke Werk~lin ordf. 

~ 
.... ~~-~t1P.: 
Agne Ffi~;~ just. 

MEDLEMSREGISTER 

~ ..... 
Annie Seel sekr. 

oe,,L ......•.. ~ .••...•.. 
Charl~e Linnaeus just. 

Mänga har saknat ett uppdaterat medlemsregister i är. 
Vi har anlitat väran data-expert Janne Johansson. Han 
har nu registrerat alla medlemmar pä data. Fr. o. m. 
förra utskicket sä får vi etiketterna till kuverten av 
honom. Ja, tänker man efter riktigt ordentligt sä var 
det faktiskt fr. o. m. förrförra utskicket. Vi har tänkt 
att göra en ny medlemsmatrikel som skall skickas ut 
inom ett par mänader. Om du vill ändra eller lägga 
till nägot till dina uppgifter i registret (du kanske har 
bytt hoj, köpt en till hoj, flyttat, bytt telefonnummer, 
bytt namn etc) sä kan du skicka ett brev till Janne på 
adress: 
Jan Johansson 
Smultronvägen 33 
13 6 49 Handen 

OBS Om du är osäker pä om vi har rätt upp
gifter om din adress och maskininnehav så 
kan du skicka ett flyttkort till Janne. Det är 
ju gratis. Du kan äxåringa 08/7776569 

DUCATI SINGLES 

Ducati 450 racer, 36:a Dell'orto, brembo skiva., 35 mm Ceriani, 

fabriksreplies tank, sadel & megafon. 

Ducati 450 D, renoverad. Nya lager, smidd högkomp. kolv. 

Nya fälgar, ekrer<(rostfria) & däck. Nytt avgassystem. 

Vit Veglia varvräknare, 36mm Dell 'ort o & Grimeca 9" fyr-

backad trumma mm. 

Ducati 450 motor nya & beg. reservdelar till Singeln. 

HÖSTERBJUDANDE! NYA 

Vevstakslager kompl. med stake (450) 1000:

Kamaxel Desrna 450, 800:-

Kamaxel Grön/vit (racer) MKIII, 600:

Nav till 900:an 500:- st 

Fälgar Il 400:- st 

Ekersatser rostfria+ nipplar, 300:- st. 

mm. mm. mm. 

Ducatiböcker Singel & Twins av Mick Walker, 110:- st 

Haynes Verkstadshandböcker Singel, 80:-

Nostalghia 11Joto 
BOX 25 240 32 FLY!NGE. Tel 046- 520 15 
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NYA TREND- OCH KULTPRYLARt 

Utbudet av Ducattprylar baraökar,men ~insk~~ även 
samtidigt.Låter det konstigt1Låt mig förklara situationen. 
Så hllr lir det;den i och för sig eminenta ''F-2 tröjan" med 

lagerkransen har utgått ur :~ortimentet~els. p •• g.a. icke 
samarbetavill lg tryckare ,de l s för att den har funnits 
tillrllckligt lllnge nu.Det samma gäller för t-shirten med 
gamla U~bblogon på bröstet.Dessa tröjor går inte längre 
att köpa och har därmedblivit rariteter med kraftigt 
ökat andrahandsvärde som följd.Beakta dett:a <nllr .vi nu 
presenterar 4 (fyrat) nya tröjor,och köp medan de finns 
kvar.För det första;en grå collegetröja med den nya vind
tunneltestade ovala klubblogon l litet format och fyr-: 
färgstryck på vänster sida på bröstet.L:J.mplig vid diskreta 
tillflllen.Kostar löjliga 120:-.För det andra;den s.k. 
tvlngströjan.En kolavart t-ahirt med desrnasystemet i vit 
kontur pA bröstet.Siljes för pinaamt Uga 75:-.för dec 
tredje;vlt colleget:röja med knallrött Pantah-tryck pA 
bröstet 1 flåahurt:ig Coca Cola-stil.Knäcker garanterat: 
vilken riskokare som helst.Betingar fut~iga 120:-.För 
det fjllrde;vit t-shirt med samma fräcka Pantah-tryck 
som ovan.Ett måste för den seriöse remvaxaren.För att 
bli stolt: ägare till denna tröja fAr ni host:a upp fJantiga 
75z-.Samt:liga dessa tröjor finns i storlekar från S-XL. 
Reko~enderad universalstorlek lir L.Ovan nämnda Pantah
tryck finns även som kladdigt klistermllrke,tryckt i rött 
på trensparent botten lämplig för bilen,båten,toppboxcn, 
slllpvagnen,garagedörren o.s.v. men framför allt för 
p:l.rlan.Kostar 25:-/st och lir c:a 15 cm lång.Jag ser helst 
att ni köper lO At gången.De kommer att gå åt,det lovar 
jag.Ovriga klistermärken lir. den snabba ovala klubblogon 
i rött,vltt och grönt för 5:-/st.Vi har även "tvåtakt
hatarnas vänner" i storlek 10x80 mm.Lllmpllg för att 
tillintetgöra traktens oljebrännare.Kost~r 2:-/st eller 
10;-/10 at.Ovrigt junk som finna lr klubblogon som tyg
märke,c:a 8 cm lång och kostar 25:-/st.Logon ·finns liven 

SENASTE NYTT FRAN BOLOGNA! 

somjacknål,lO mm lång och kostar även den 25:..:/st.Skulle 
det vara så att ni saknar någonting,t.ex dekaler eller 
tröjor med arid ra modellnamn än Pantah. Eller ni kanske 
all tid har drömt om en rödvitgrön tankväska ,e Uer ett 
bälte m.ed emaljerad klubblago på sp:l.nnet,eller en jacka 
med Ducce-tryck,eller vad som helst annat med Ducati
anknytning.Hårhili önskemål i ellerförslag på prylar eller 
aktiviteter,så hör av er till styrelsen på något sätt 

så ska vi om möjligt försöka ordna detta. Vi lovar ingen
ting,men vi ~ka göra vårLbästa.Men först måste ni köpa 
några tröjor så att det kommer in lite pengar i kassan. 

- i__$~ GRA C:::.::::::·::. KLUBB~D 120~@ ~\ ~e SVART T-SH!RT HED DESHDSYSTEHET ff(75Iy--~~~ \ 
l~ :~:.:~:::::~:::p::::·::::: TRYCK ( l:r:·~NT~~~ 

RODVITGRilNS\fENSKADUCATIKLUBBENDEKAL 5:., 

RODVITGRilNSVENSKADUCATIKLUBBENTYGMXRKE 25:-

~AL 25:-

TVATAKTHATARNAS VXNNER DEKAL l:-

Ducati-logo:.servicen,se separat annons på annan plats. 

Allt detta kan du beställa redan l dag genom att 
betala in rätt summa på Pg 60 44 52-J.Summan får du 
räkna ut själv;OBSERVERA ATT DETTA XR ETT NYTT POST
GIRO ENBART FOR PRYL~ORSXLJNINGEN,SA SKRIV INTE FEL 
KONTONUMMER PA INBETALNINGSKORTET. Vid tröjbeställning, 
kom ihåg att ange storlek.Om du har frågor om ovan
stående annons,kontakta Peter Lindqvist på tel.nr; 

08-758 69 33 
Upphittat 
Kvarglömt efter skrotbilsracet på Kinekulle 14/9. 
En stycken integralhjälm, en stycken jethjälm, 
ett par handskar. Aterfås mot beskrivning. 
Ring Peter Lindovist 08-7586933. 
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SLiRAR !(O?PL.!IVGE N? 
p~ din DUCAll 900? Gör inte alla det? .• Har du 
provat alla huskurerna med stenh~rda fj~drar, 
konstiga oljor, bl ä string, m.m. m.m., da kanske 
det är dags att byta hela kopplingspaketet 
(be 1 äggskiv or och me U a~ s k~ v or) ~o~ .bät~re ·' 
grejor.Tillverkade delv1s 1 alum1n1um ~arfor 
lättare,billigare och framför allt medbC!ttre 
bett även med standardfjädrar.Kompletterar du 
seda~ med en~älsmord och fris~ ko~plin~s~ 
-wire fAr dJ en koppling som ar l1ka latt att 
hante;a som en jap--sk (det kändes svArt)och 
dessutom frikopplar bättie när du sk~ll lägg~ 
i friläget vid stoppljusen. ' 
Det var massor av ord för att nästan få skänka 
bort så förnämliga grejor men vad 
gör man i n te .••• 

Intresserad? 
Ring 0322/36632 kl 17-22 

SENASTE NYTT 
4-VENTILER DESMO VÄTSKEKYLNING 
Den omtalade Ducatin med vätskekylning,4;..ventiler 
per cylinder , direktinsprutning och desmo, har 
gjort sin debut på 24-timmarsloppet Bol d 'Or. 
De mycket knapphändiga uppgifter som nått till 
Cucciolos redaktion meddelar att ekipaget fick bry
ta efter 6 timmar. 

MC-Huset 
Som de flesta känner till så har MC-Huset tyvärr gått i 
konkurs. Vad som kommer att hända med MC-Huset och 
generalagenturen för Ducati är. i skriva.nde . stund oklart. 
Det finns i princip två tänkbara möjligheter. 
l : Lars-Olof Jardenberg köper tillbaka allt sammaros 
av konkursförvaltaren. 
2 : Mats Ljungkvist tar över Ducati-agenturen. 
Det är ingen ide ... att spekulera i hur det går. Förmod
ligen så kan vi publicera hur det kommer att bli i sto
ra Ducatibladet. 

SENASTE NYTT 
7ll«t ~······.· ~······~ 

Så börjar det äntligenattklarna vad våranvänFabio 
Taglioni gjorde i Ryssland i börjanav Juli. ·r Sovjet 
har man .l1:i_mligenhaft sin.första utställningnågon
sin där :r.nan ställde ut utländska motorcyklar. Den 
ägde rum 1Tlella.l1 den 8:.e och lO:e Juli i Minsk. 
Ducati-Husovarna.-Cagiva gruppen var givetvis re
presenterade. Man ordnade till. och med ett sym
posium där man berättade om sin produktion • . Det-
ta väckte ett enormtintresse i Ryssland. Mycket 
folkfrån branchen i Sovjet, inklusive Sovjets vice 
industriminister, deltog. Ducati-Husqvarna- G a giva 
ställde ut 17 oliga motorcyklar samt några motorer. 
Allt väckte sådant intresse att en delegation från So
viet skall besöka fabriken i Italien. 

Lars Höjerfyller 30 den 23/10. Ring 044/120337 . 
och gratulera. 

Hallå där 
Vad lägger duegentligenpå frukostmackan ? Tysk Gumse
wiirst eller japansk rismarmelad ? 
Nu när Malettis delikatesser importeras direkt hemifrån 
Italien. Klubbens provsmakare rekommenderar: 
Bologna mortadellan, men också den Italienska Salamin. 
Förpackningarna känner man igen på den röd-vit-gröna 
flaggan ••••••• 
Provsmakare: Kaj Leino 

Tony Rutter 
Våran idol Tony Rutter, som höll på att sätta livet till 
vid en våldsam vurpa på Montjuich-banan i Spanien för
ra året, är på väg tillbaka. Han bröt nacken på två stäl
len när han blev inblandad i en massvurpa som orsaka
des av en oljefläck på banan. Han körde då en Suzuki 750. 
Ducatibladet fick en av de sista intervjuerna med honom 
innan vurpan förra året. Då förklarade han sin besvikel-
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se över att Ducati inte lät honom köra för dem i F l-
klassen. Pc1 Isle Of Man i c1r skulle han gjort come-
back. Det gick dock inte dc11äkarna inte[c1ttordning pc1 
hans högra öga som pekar snett. I April hade engelska 
bike en intressantintervju med Tony. Här följer ett li
tet utdrag ur intervjun. 

En av de mest svc1rkörna maskiner jag körtnågo~~in 
är Suzuki GSX 7 50 R. Den har sc1 smalt · effektband att 
man mc1ste växla hela tiden. Den mest lättkörda har 
varit Ducatin. Man kan bokstavligt <1ka. i flefa :rnil~s 
utan att växla. Fabriksduccarna är verkligen fantas
tiska. Mycket, mycket välpreparerade. Det ärbara 
det att Italienarna alltid ställer in dem för att gå runt 
Imola eller Monza. 1985 t. ex tog det en veckasträning 
att ställa in hojen sc1 den passade pc1 Isle Of Mans gup
piga bana. De kan säkert ställa in en hoj för Isle Of 
Man, men de gör inte det. Det är stor aktning för Du
cati, men inte nc1got övermc1tt av tillgivenhet. Möjligen 
beror detta pc1 att de inte lät honom köra F 1-Duccen 
1985. -Jag testade F l-hojen i Italien ochden var myc
ket bra. Det är samma maskin som F2:an förutom 
borrning och slaglängd. Vi väntade att de skulle ta 
bc1da maskinerna till Isle Of Man. I stället tog de bara 
F2:an. Sc1 jag tänkte, strunt i det, jag kör Suzuki i . 
Formula One i stället. {där kom han pc1 2 :a plats ef- ' 
ter Dunlop trots hal1s missnöje med maskinen) • 

Banc1kning 
Vädret var verkligen med oss pc1 den kombinerade 
hoj och bil- banc1kningen pc1 Kinekulle den 13-14 
September. Även angc1Eimde detta Hr du vänta med 
att fc1 reda pc1 hur det gick. Resultat och komplett 
story om evenemanget kommer i Ducatibladet. 

SV EMO 
Pc1 c1rsmötet beslutade vi att vi ävenifortsättningen 
skall vara medlemmar i SVEMO. Pc1 styrelsemötet 
nyligen ptsc1g vi Hasse Vikström att ta hand om alla 
SVEMO-frc1gor. dvs anmälningsblanketter mm. 
Adress: 
Hasse Vikström II 
Kvarnhagsplan 118 
162 30 Vällingby 
tel 08/383742 
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~ t.J<": 

!?.~nS2Jj~21~l9J: . ·•: !?. ~~nS2~1.!~19,.l9J1 
HEJSAN ! NU NÄRMAR SIG VINTERSÄSONGEN! 

Visst är det härligt att dra sig tillbaks i still
het och polera på DUCATIN när höstmörkret smyger 
sig på.När du ändå har ur motorn för att lackera 
ramen,så passa på att lämna in topparna lösa 
eller hela motorn till oss för ventiljustering 
och översyn eller varför inte en härlig PORTNING 
med välbehövligt STÖRRE VENTILER? 
BISCAYAS FRESTELSER några ex. 
"Conti" par 900 mille 1450:-
"Coriti" par Pantah 1550:- .'"'""""~''-" 

NCR 2-1 •900 mille 2190:-
NCR2-l Pantah 2190:-
Termignoni par Pantah 2390:-
Ter.mignoni dämpare 750 Fl 1390:
ss kåpa med glas modifer. 1990:-
750 Fl sadel 2mans inkl. 

stoppn.skinn o lock 2975:
SS sadel lmaris stppn.skinn1975:'
l+l sadel 900 stoppn.skinn2875:
SS framskärm gamla mod. 275:
Alutank "NCR"900 1000 600 2250:
trådekerfälgar 475:
Vi har även chims för 11000:- +moms i lager 
samt en magnetplanslip till stängn.chimsen --
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Is/e OF lfa.r,_ 

ISLE OF MAN 1987 
Efter samtal med Ake Dahlström på Team Tours angå
ende möjligheterna för ett klubbarrangemang har följande 
framkommit: 
Möjligheterna för ett gemensamt hotell, vid tillräckligt 
många deltagande enbart avsett för oss, är mycket goda. 
Detta kan alltså avgöras definitivt när alla intr.esserade 
anmält sig. Då 1987 är jubileumsår (80år) bör platserna 
bokas snarast möjligt. Det innebär faktiskt att du måste 
höra av dig till Micke W erkelin per brev eller telefon 
senast den 20:e Oktober (eller ca l vecka efter dufått 
tidningen). Först till kvarn....... Vi.har tänkt att 
endast medlemmar från Ducatiklubben (med ev passa
gerare) får boka plats. Det skall bli ett exclusivt Du
catihotell. 
Tidtabell: 
26/5 avresa från Göteborg med Tor Line, ank Harwich 
27/5. l\Tatten till den 28/5 tillbringas i Birmingham där 
vi kan bese ett stort MC-museum. Natten till den 29/5 
får vi också bo på hotell t. ex i Morcambe. Den 29/5 
går överresan med Steam Packet till Isle Of Man. 
Avresa från Isle Of man på kvällen den 5/6. Övernatt
ning i Morcambe. 6/f> Newcastle - Göteborg. Hemma 
i Sverige (Gbg) den 7/7. 

Pris per person (incl MC värt ca 500:-) ca 3200:- • 
Då tillkommer två övernattningar på fastlandet i 
England • Anmäl dig redan idag till: 
Micke W erkelin, tel kväll: 08-7662284, 08-7678945 
Pyrolavägen 52 
181 60 Lidingö. 

Hälsningar Charlie &: Micke 
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ODDS 
-Sannolikheten att komma fram- Del 2 
(alla1ikheter med Jonas Dahls artikel i Ducatibladet 2-85 
är helt medvetna). 

Jag skall på Ducatiträff. · Ducatiträffen är belägen i Kolsva~ 
ca 15 mil bort. Träffen bör ja r kl 14. 00 och på vägen dit 
skall jag hämta Tomas, Tord,. Micke S, Peter &: Annie. 
Jag har varit med förr. och bör ja r klä mig vid 9 -tiden. 

9. 30 ·Ringer till Micke Sandström och bestämmer att 
träffas kl lO. 30 i Tumba. Oddsen att komma fram i tid 
är 1-1 

lO. 00 Startar Duc c en och åker till polaren "migrän- Ubbe" 
där Tomas och Tord från Skåne övernattat. Det visar sig 
att de 11gjort Stockholm" på natten .och därför inte vaknat 
riktigt. Oddsen höjs till 5-1 

10.45 Kommer äntligen iväg. Vädret är mulet vilketinne
bär att vi har tagit på oss regnställen. På Essingeleden öser 
rlegnefned. Snart klarnar det upp ••• I Kungens Kurva skiner 
solen och min Ducce tvärdör. Det elektriska har dött och 
jag river av sidokåpor~ bakkuts och hela Hailwood-fastbac
ken. En säkring (i vissa kretsar känd från förra årets Isle 
()fJvl:a11.Fe~a.} ha.r suttit lite löst i sin hållare och därmed 
blivit l>:r~nd. rrn.ed enny. säkring g. på med sadeln o. s. v. 
startar och fortsätter färden •. Oddsen stiger till. 7- l 

11.30 _Anländer till Micke Sandströrnach lastar en massa 
nya fina klubbtröjor i ryggsäcken. Ringer till Peter. som 
finns i sittlandställe i .Mar.iefred tillsammans med _Annie. 
Vi bestämmer träff kl 13.00 påtorget. i. Mariefred. Vi 
drar iväg och sätter upp ettganskahögt tempo. Tomas 
får ett häftigt framhjuls släpp·'· men ordnar skickligt upp 
det. Oddsen sjunker därmed ti1L3-1. 

13.10 ••Anländer någotförsenadetill Mariefred. Ingen 
Peter &: Annie på torget. Frågar torgets enda torghand., 
lare om han sett dem• Nej var svaret, sedan började 
att snacka .orn speedwaystjärnorna på 50-talet. Ber torg
handlaren att meddela. Peter & • Annie att vi åkt efter att 
vi. väntat ut en r.egnskur. Vi åker till en mack och ringer 
till Peter. Inget svar. Vi är på väg att åka när Peter och 
Annie dyker upp. Oddsen har höjts till 3 17 -l 
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13.40 
Vi åker omedelbart ut på E3:an. Efter någon mil kom
mer Tomas farande fram mot täten och förklarar att 
Peters hoj stannat. Vi stannar och väntar. Beslutar 
oss för att vända. Min hoj vägrar starta. Startar se
dan motvilligt efter knuffhjälp från Sandstr.öm •. Peter 
har plockat isär förgasarna. Sätter sedan 1hop dem ef
ter att inte ha hittat något fel. Hojen startar sedan 
som om ingenting hänt. Oddsen har höjts till 10000-1. 

15.00 Anländer till träffen. Ni tror förstås att ni i~te 
skulle få tillbaks några pengar om ni satsade dem pa 
våran resa. Detta är helt fel. Det gällde ju att kom
ma fram inte komma fram i tid, så vi klarade . oss 
givetvis.' Med en Ducati kommer man alltid fram ••• 
förr eller senare. 

MW 

Arsmötet 
Protokollet från årsmötet kan du läsa påannanplats 
här i Cucciolo. Vi hade faktiskt tur med vädret. · Det 
kom inte en regndroppe under hela träffen. Som .van
ligt så var det ett bra arrangemang. Stort tackbli 
Köping-grabbarna som ordnade träffen; Totalt var 
det ca 50 deltagare på träffen. I Ducatlbladet kommer 
ett utförligt reportage om vad som hände. 

Ile ssrljtra 
.JOt;nTI• ~~~aet ~ 

Det är nu hög tid att skicka in bidrag till Ducatibladet {den 
stora tidningen). 

-:lPRESSTOPP DEN 31:a OKTOBER 

Vi är intresserade av alla slags Ducatiartiklar som t. ex 
Reseskildring, berättelse om hur du fick tag på din Ducce, 
berättelse om hur dubyggde om din Ducce, historiska 
berättelser, ljug, skvaller, . bilder mm. mm. 
Tid!lingenkommef av kostnadsskäl att bli tunnare än den 
förra, . 40 sidor.. Men, .• pga komprimerad text och att vi 
inte tar med reklam & annonser så blir det minst lika 
mycket bilder och artiklar som i f.örra numret. Lasse 
Höjerhar •• l()yat attmonteraihop tidningen med hjälp av 
Jonas Dahl. Agne Friman harvaritute och paddlat ka-
not med .sin vän på tryckeriet, så det lär vara grönt där 
ocks~< (ju Iller kanot Agne paddlar, desto billigare blir 
tidningen att trycka). Material skickas till: 

Svenska Ducatiklubben 
c/o Micke W erkelin 
Pyrolavägen 52 
181 60 Lidingö 
Sverige {vi har ju faktiskt många medlemmar i Norge & Fin
land). 

Presstopp för material, annonser & reklam för nästa Cuc
ciolo blir den 20:e Januari 1987. Material skickas till 
a dr e s s enl ovan. 

De som inte har fått buller-dekal: Hör av er till Sven 
Cullman. Det gäller alltså er som är med i bull!l'lrfon
den och inte var på Kinekulle den 23 :e September. 
Tel : 031-232221 19 



IN SÄNDARE 
Hej Micke Werkelin/Ducatiklubben 
Jag är medlem 195, harvarit medlern sen hösteri -85. 
Jag har kört en säsong nu på min 900SS -76 som jag köp
te i våras efter trevande försök (50mil) på GTS -79. 
Misstänker att jag är den ende Ldenna klubb som k(jrt5 
år HD-chopper innari jag började åka Ducati. Båda är 
mycket bra motorcyklar med genuin och brutal motorcy
kelkänsla. 
- Kanske skriver om detta häftiga byte och allt runt i 
kring, om det kan vara nåt för blaskan. 
Ang. blaskan så är jag lite tveksam mot det Ofta under
förstådda meddelandet om att det ''har gått fort och häf
tigt", ''krokig väg, gäller ej Ducati" osv i vissa inslag. 
Jag har sett alldeles för många krockskadade hojar (Du
cati) både till salu och på verkstan. Så vitt jag vet så be
ror avåkningar o. dyl. inte på att -våra hojar inte håller 
måttet, utan det är förarna • (och dom går intealltid att . 
fixa på verkstan). Duccarna skall' köras friskt, men inte 
i alla situationer, det är det som är grejen. Ni kan väl 
komma ihåg att poängtera det också riån gång. Jå.g tycker 
nämligen att det verkar som att många Ducatiåkare blir 
verkliga "fans" ' märkesfantaster' och då blir man gärna . 
lättpåverkad. Tack för ett bra jobb med klubb & tidning. 
David Holmström 

Visst har du rätt David. På våra vägar finns . det älg, 
olja, bilister mm som gör att vi måste vara mycket 
uppmärksamma när vi kör. Riktigt hård körning skall 
man bara utföra på bana. Det är delvis därför som vi 
ordnar banåkning flera gånger om året. Jag har dock den 
uppfattningen att våra medlemmar är så pass erfarna att 
de kan ta de budskap du nämnde med en nypa humor. 
Visst kör vi ofta hårt med våra Duccar, men dessa "slo
gans 11 är väl närnast en reaktion på den allmänna de
batten. Det vore kul om du skrev lite om ditt häftiga by
te. Själv har jag bara kört 2st HD. -_En från 1917 och 
en från 1924. Cagiva är förresten generalagent för HD 
i Italien vilket hänger samman med att de köpte Aer
macchi-fabriken av HD. Till sist: vad var detför fel 
med en GTS ? 
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Hmm - Peter LiJ1dqvist 
~uoskall vi __ red<l:u~. begreppen vad gäller din nypning 
1 varas •• <f'ordet f():rst(l: Notose1l i . Cucciolo11r 3 -v.a:r 
~~riven .• a."V en ioparn.~~i l"edaktör ()Sh föref.~ner dä.rrr1ed 
va._ra .nä:r.mare .••• sanni1lgE!n~n din ·. egen insändare i nr A. 
F_or ~et .and.ra: .P,nledni~genFll att du/Iyckades .pressa 
d1g forbl mm fl:avar Justqln passagE!rare. Tyjag 
bes ag h\lr de~ . armaflickebarnets halsd11K ämnade a~~ 
l~l"nna ••henne~ •• hals• ()~h .yirvla bp~t • i •. atmo.sf~:ren •.• Giy~t
v~.~ bron.'l~(ldejag n11, 1l~r . jag ••• egentligen precis börjat 
acc~le~era föro.rnkörning (från 220}(m/h och uppåt 
3 :ans växel) föratt infånga scarfen. Je3:g slöt upp på' 
~ögra s}dan aviNCR:en, och detta såg du, Peter, j 

ogonvran ~ow . ett H()J'• puför~(jkte ge rn~l"a. gas p · men 
d~t fanns lnte . mer ~tt .ge, och d~t gick som det gick~ 
Savar det. . .. · Björn Andersson , 

HejWicke Märklin 
.Jag lät antyda att jag hade några Cycle med ·. heta Duc(.l.Ji
artiklar ifråntidendåCook Nielsen vann paytona• S\lper
bike productian räjset 77 ioch det lät på dig sorr1 du inte 
riktigt visste vad jag talade om. Episoden finns1 alla 
fall refererad i Cathcarts bok, mankänner igen en hel 
del av det han skrivit om från Cycle. 

Man kan ju ta det som en modifieringsguide för Ducati 
eller kanske du kan få uppslag till er fina tidning, 

Hur som helst så är jag väldigt rädd om tidningarna och 
vill gärna ha tillbaks dem när du är klar med dem. Men 
det för står du säkert ändå. 

Morini Eats Ducati. 

Hej Kjell "Wheeler-Dealer 11 Sveholm 

Hej Fälg Svålholm 
Tack föl" bidraget. Visst hade jaghörttalas om The Cali
fornia Hot Rod. Men jag hade inte Cook Nielsens .namn lag"" 
rat i hjärnbiblioteket. Publicerar första artikeln redan i 
det här numret. Det här påståendet om att Morini äter 
Ducati är dock ett missförståJ1d· :NJ:orinimotor •. cyklar kan 
man närma.st kalla för kannibaler. De/ äter nämligen upp 
sig själva. Jag såg ett exempel på det nyligen nä_r ett 
par från Bologna på en Morini 3 1/Zfick tillbringa en 
och en halv vecka på Lidingö då Morinin helt enkelt bör jat 
att äta upp den bakre kolven. 
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··.··INSÄiVDAi?J? :i .. •: 
I Juni hade Finska.VeteranMCCbankörni!lg i .A,?o· 
lv{ed var också ett tiotalDuccar. · Härfår ni något 
bildmaterial om tillfället. Om ni vill använda n~got 
av det har jag original diapositiv( som är Cl.v myck~t 
bättre kvalitet) att användas. . .. ··.· · ·· .. ·.•. ··••·· i 
Hälsningar Seppo Rajakoski (248). . 

Det var enormt fina bilder Cill. skickat Seppo. · Jåf:J?ll_b;. 
lic er ar 4st i det här bladet. Den 5 :e sparc:tr yiJill i11å:-: 
got bättre tillfälle. Är alla l-stånkor i så bra skick 
i Finland ? 

Mer Fluor 
Jag tycker att klubben skall sälja fluoroscerande tejp. 
Om SMC gör det skall väl inte 
tejp gör ju att cykeln blir både 
Eller hur ? 
Lars Höjer 

vi vara sämre. Orånge 
säkrareoch tu:ffåre. · 

TEA/11-.tV/TAL ~~ .. - o . 
i. 

GODis tilt 
MAR VIC 
TERMIGNONI 
FREN TUBO 
S.t M. Z accari a 

För vidare upplysningar ring: 
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DUCATI 
MAGNESIUJVISFÄLGAR 

-2 - 1 AVGASSYSTEM~ till F 1 

ST ÄLOfllS.PulnTA BROMSSLANGSKI T 

CLIP ÖN STYRE, VOBBELSTAG, 

STYRDÄMPARE m.m. 

SVITAL Import 

Tel:08/919880 - 919890 

• ''You know.llike ou r chances." At Day
tona, me and Phil Schilling must have sa id 
thai to each other a hundred limes; at 
the lrack. in the molel, at Oenny's over 
coftee and apple pie. We'd discuss Reno 

leoni's 750 Ducati Super Sport, Ed Tur- >•~;~~:a:~~~·~~-~~~~~ ~~~~k:'_~.~~~~~·in_:•l~<:<; 
janica's 750 Kawasaki H2, John long's .. a,, ca noa• 

750 Norton. We"d talk aboutthelr bikes, '"""" """ "'""' 
how welllhey we re Iikeiy to be ridden and 
their chances of staying legether for the 
duration of the race. We'd weigh lheir 
strengths against ours and then one of 
us would say, " like our 
chances." 

Trick cams from Dr, T, cheap coils from K-Mart 
and magic lires from Goodyear finally made our 
Ducati SS Production Racer into what it had 
promised to be all along: an Overdog. 
By Cook Neilson 

< <:chtiiUnn'< ""'" Des mo Super SpOrt ha d 

•1,~7~~~~\~···~~:T~i:,O.\~Y,~~e1 ~•;~:'oÄ1~~~.:~~~~~) ~6~:;roii~ with funny~looking t r<>ckerooo,•er!l. cro•me,d higfler than mine 
The \'ear berfore.'• for •rnore ;rock clearance. A look under 

the crankcases-which themselves are 
narrow because of the engine's V-fwin 
conflguralion. The front tork tubes mea~ 
sure 38mm, and the swing arm is thicker 
than your wrist. The Lockheed rear disc 
and caliper and a pair of Harry Hunt's 
sprayed aluminum front discs provide 
more than enough braking area, and the 
combination of a Honda CB~ 750 front 
master cylinder and two Lockheed alumi
num calipers guaranteed exceptional 
front brake operation. With its filtie hall
falring and weird-Harold engine the Du
eaU Super Sport may have laoked pecu
liar-but it was, beneath ils tripped-out 
exterior, a more than proper Production
class race bike-as il would prove durlng 
the 1975 season. 

the 
and Small Bore f'ro•~uc:lion. 
won the little Z-1s 
and A90S BMWs won the big class. Over 
the wlnter a 750 class had been added 
for the ostensible benefil of those people 
with Honda Fours and Kawasaki Threes 
whose hopes had been transmutad Inta 
grumbling sourness by the 900cc blkes. 
Our machine, a 750 Desrna Oucati Super 
Sport, had campalgned from the begin
ning of the 1974 season to the end, giving 
a good accounl of itself in the CMC and 
AFM local races and demoostrating ade
quacy if not inspiration In the Laguna 
Seca and Ontario National Productian 
races. We had heard of the AMA's 750 
class just as we were in the mlddle of 
building a 926cc engine for the Duc k. The 
big motor wasn't coming a Iong too weil
we couldn"t find piston rings thai would 
seal properly-and when the 750 class 
was announced we went back to stock 
cylinders and pistons and began lo do 
same drag strip testing. 

The drag strip is a nice place to do 
development work on an engine, because 
you can get direct and absolute informa-

covers revealed cams with 
of pink, blue and white paint; 

inspection showed the cams to 
open quicker, move the valves Jurther (by 
.050~in.) and keep them open longer. But 
before we installed similar cams in my 
engine, we ran the bike at the drags with 
standard cams. The times (with Daytona 
gearing) were encouraging: 12.19-
1 09.89mph, the engine peaking at 
9200 rpm in the speed traps in third gear. 
l was satisfied. 

Schilllng wasn'l. "look," he kepl say
ing, "these trick pink-white-and-blue 
cams were designed by Doctor Taglioni. 
Doctor Taglioni doesn't mess around." 
(Or. T designed the 750cc V-twin engine. 
all the old single-cylinder GP race engines 
and was the arehitact behind Oucati's 
slunning vietory at l mola in 1972. Schilling 
knew who Or. T was before lmola, be
cause Schilllng is one of this country's 
most commltted Ducati freaks. lmola, for 
Phil, merely conflrmed what he already 
knew: that Dr. T was a genius.) 

So a couple or weeks later we went 
back to the drags with the double-throw
down cams and a pair or porled heads 

fl was a Thursday afternoon, the day 
before the scheduled 750cc and Open 
Productian Race, when Phil Schilling and 
l discovered exactly what we had top
end-wise. Our Desmo Ducatl had been 
rtinning weil in practice all week Iong al 
Oaytona; on Thursday the speed trap 
happened to be set up when we hap· 
pened to be on the track. What we had, 
accordlng to the speed trap, was a Pro
duction-legal, muftier·, horn-, headlighl
and alternalor-equipped motorcycle that 
had just been clocked al138.25 m ph. The 
trap was set up 400 rpm before the engine 
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Super 
lhan the was Ed 
Turjanica's 126mph Kawasaki H2 .. 1f we 
liked our chances earlier lhat week. we 
lik ed the m even better C! Her Thursday. A 
12~mph bulge is nice to have anywhere; 
il l s almost insurmountable on a t rack like 
Oaytona. even if the comJJelilion rides like 
Mike Hailwood and lride.likeHumphrey
lhe-Sione. 

BeforeJ go any furtherYiilhithis. fet me 
bring you up to speed on exactly what 
a Duc aU Super Sporl has going for it in 
general, and what outshadgoing for .it in 
particular. The Super Sporl uses a varmot 
o l the standard GT ~750 chassis. different 
only In that it has braeketry for mounling 
the disc rear brake apptuatuS and a 
stighlly narrower rear section. The bike 
comes standard with dual front disc 
bmkes, a head fairing(also known asa 
half-fairing or a bikini fairing), a different 
fuef tank and a rear sea l much like the 
seal on the 750 Sport. Crankcases. cylin~ 
ders, and heads are standard GT Uel11s. 

as are the clutch and transmission pieces. 
Only a few parts are tricky, in lact: the 
SS crankshaft and rod assemblies are 
made out of special stuff, and the valve 
gear is desmodromic. 

There is no doubt that rnuch of the 
Super Sport is rinky~dink. The glasswork. 
the electricals (particularly the ignition 
system). and lhe standard Scarab front 
brake assembly are all made up of com
ponents that look-and function-poorly. 
Decals come off at the first hint of mois
tore, lhe seat cover is aUached with low-

the front fender, tank and 
rear fender are allmounted In .different 
planesand do not Une up, and the Mar
zocchl rear shock · absorbers ·are hardly 
up to the task of centrolling the bike's 
rear-end action. The pain1 fades. The 
standard front brake master cylinder 
leaks-usually all over the tank. The 

DucaU 750 Super Sp<>rt 
1975 Productlon flaclng R&c>ord 
Febrliary 9. Orange Counly .In!' l Aaceway 

1st 750, f st Overall. 

March 7, Daytona (Ni:llfonal) 

1st 150, 5th Overall. 

Aprl1 27. Wil1ow Springs 
1.~1 750, f.c;l OvMe/1. 

May 11. Orange Cour11y lnl'l nocow;1y 
1::;t 750. 2nrJ Ov6181/. 

May 18. Rivor5ida naceway 
l!':f 150. Ist Overall 

July 20, Hlvmslrle Rrlcow9y 
ONF-Fillt 1/m 

August 3. Lngunn SAc:n (Nnllonel) 
DNF--1Rnk Vant Clogged 

August .17, Ontario Motor. Speedway 
1st 750. 1st Overoll 

Seplember 21, Ontario Molor SpeP.dway 
1st 750 2nd ()vom/l 

Oclober 4, Ontniio Motor Spoedwny (NnliOIJHI) 
t :st 750, .fth Ovtllalf 

swilches short 1:mLAnd so forth 
Yet the bike's ratty-tat1y inconsequen

tials are lmmutnbly lied to lhose elements 
that make the Super Sportthe most func
tionally superior motorcyclethnt has ev er 
been produced for public consuroption 
Oucati doesn'l have a 3 million dollar puint 
facilily, or a 1.5 million dollar fiberglass 

works~ Ducati has lnstead a 
head milling rnachine thai . .. . . hour 
to gnaw one Super Sport connecting rod 
in to rough shape out of a block of dull, 
silver-goldbillet·Moneynormallyspenton 
decals is spant by [)ucatLon CEHTI tirning 
gears; swingarm bushes are 01ora impor
tant than headlight SJNilches, chassisri-: 
gidity takes precedenceover horn >lo ud· 
n ess. main bearlngs are fe H to be rnore 
criticallhan ignition .. syslem condensers. 
Every motorcyclemanufachJrerallocates 
lime and money invested in a given ma~ 
chine according to his own instlncts and 
interpretation of the mnrkers priorities; 
Oucati, with the Super Sport, spent the 
dough on de ep engine parts and the vnlve 
gear, because the bi k e was designed to 
be a no·foolin' Productian Racer-not be 
like one, This differem;e between be and 
be fik o is what de fines the. Super Sport 

There aren'! !hat many special Super 
Sport componenls-but what lew there 
are are critically lmporlant. The bike 
c ornes stock with 40mm Deii'Orlo p u m per 
carburetors; as l have mentloned, the 
crankshaft is made of steel ditlerent from 
t hat used in the GT and Sport; and the 
SS rods, also mact1ined from special 
metat, are highly polished and have a pair 
of reinfof'cing ribs running around tt1e bi g 
end. Tlle c rank assernbly ha d to be good 
for continuous running at a · .• ·.sustained 
9500 rpm. fl is. • • • 

Complementing · the. crank's ·a bility . to 
live wilh ultra~high et~gine speeds is the 
valve train's abiflty to produce it. ·Des
modrornie valve gear is initially terrifying 
in its camplexity and ultimately lime-con
surning in its maintenance.··sut it's realfy 
not thai big a deal.· E a ch head-located 
desmo carntontrols the opmation of an 
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BElOND 
RACER 
RQ4D 
ideal front 'brake com· 
ponents consist ol 
HondtJ nuJSI9r _cylinder, 
dual Hunl Blr.Jmlnum 
rOIDf$, LOCkhtMid ·ca!;. 
pors and braide_d Iines. 

Good adrlefl Is essy to 
come by, st lesst st the 
trttck. Hsre Champion's 
Bobby StflJhlmann eyos 
Duck ptug at Ontario. 
S8lllttd nuxf lo _llfm srB 
C. R Adt1ll. Chsmp's 
Skip M s son and S& w·s 
Tim Witham. 

ir~taile a11d ai1 exhaust valve The vfiiVe·s 
each have ·:·a ·_ Qroove cut in the'!t_·_sterns, 
much like the retainer groove in a normal 
spring motor valve : The cam ·has four 
lobes . The twO interit~r lobes operate 
conventional rocker arms; - the end s of 
which bear on the tOps· of the valveslems 
and open them. The- two exterior lobes 
work in concert with ·the interior lobes: 
operating against inverted rocker arms, 
the ends Of Which be ar against adjuSters 
allactled to .the Valveslem wilh · serni-Cir~ 
c ular hardeOed wire retainers. theS·e lo bes 
ptJII the v81ves closed. Il' s -- really quite 
slraighlforward atid :- togical: the pain 
comes when the System -has lo be ad· 
juste d. which requires -the engine to be 
removed from the chasSis and the l1eads 
from the engine. and -new 9djusters in
stalled whlch have to be emefy-papered 
to the prope_r :dimension. (Ciearance ·on 
the openers ·is rnaintainad at .006-inch; 
closer clearance ·is niL) 

The very first Dr. T_ desmos we re built 
in the mid-1950s,· before-the valve-spring 
lechnology for 15,000 rpm _engines ex· 
isted later, a fler the -lntroduction and 
success of the four~varve racing Hondas. 
the desmo set-up worked weil centroiUng 
big, tleavy _val_ves in the Oucati __ 25~ _. a;nd 
350 productian racing sing les_. · _Spdn_gs 
w h ich would aUow high rpm would : ea.t 
the cams and rockers, and .- the heavy 
valves refused to follow _the cam timing . 
Valve float-and tangling the valves-was 
;ust one problem of this refusal to follow 
the cam. The desmos Provided vatve ac
tion lhat was more -tailhful -lo the cam 
design fro_m h_eer ·to .nose·· to _heel . . ThtJ 
accuracy with ~Nhich the valves ·could be 
controlied _a:'lowf:!d cam lift Umi~g which 
would have been otherwise very dllficult 
to achieve with vaJve springs, with 
dant spring problems ·:working on heavy 
valves. Moreover, -the .desmo valve train 
did not absorb so much -·power as the 
spring·model. The desmo setup provided 
away to get a two-valve engine to bre a the 
weil (thanks to the porting, the Camming 
and the accuracy of the valve contra!) 
t~nd to aparate at high:..rpm withOut crash
lng the valves and falling. 

Our Ducati Super Sport Is ·not stock . 
ll's reasonably legat, -but it is not stock
never has been. Much-was ·changed be
fore Daytona. and much ·was ch~nged 
durlng the course -- of -the - 1975 racing 
season . Here are the modifications : 

1) To settie downthe rear ei1d and to 
aller front geometry slightly for quicker 
steering, 13 . 2~1nch Iong S&W shocks 'with 
straight 90-lb. sPrings replaced the stan
dard 12-lnch Marzocchis (longer shocks 
jacked up the rear "etid, reducing some 
of the bike 's radicaf tront-end geometry 
and increasing ground clearance). 

2) To trim front-end unsPrung weight, 
<1 pair of Harry Hunt sprayed atuminum 
discs substituted for the east-iron rotors. 
knocking off a bo ut nine lbs. -and 31umi· 
num Lockhe9d calipers replaced the 
stock Scarab pieces. 

3) The ignltion advance u nit was welded 
up and the timing lockad at 36 degrees. 

4) K-Mari coils. which cost $6.62. re
placed the stock coils, and Accel con-

densers. lrom R duar-point Chrysler ~t lter-

~~;~e~~y~~~~~;,:'-~ha~ta~:7r~b~=h~~~-:~ 
stockers. 

5) Raised header pipes, originally sup. 
PliE!d for Ron Wood 's-dirt-trac;k Oucati by 
ZDS Motors in Glendate. California. were 
3dded to keep the bike from-hanging up 
ils Standard pipes and crashing. (The SS 
h ad tipped over twice in 1974: on c e llghtly 
at Ontario and onCe in to Riverside's Tum 
9 bollerplate ·wall. ·-which totalled it. ·soth 
erashes came about as a result of drag
ging lhe right exhaust header.) 

6) -The base surfaces of the cylinders 
were trimmed and ·gaSkets iostalled to 
maintain .028- .030· inch squish clear· 
ances. 

7) The cylinder heads ·were flo we d attd 
porled by Jerry' Branch~ valve ·slzes 
( 40mm intake; 36m m exhausl) we re stOck, 
atthough the valves·were polished. stock 
guldes we re rP.placed by. special longe·r 
ones made up by ZOS, and the intake 

manifolds were polished. Carnshafts were 
the -previously-mentioned l mola replic a 
lterns: intake valve lill was A 75-inch. 

8) AlF was used irt the front fork legs, 
and the spacers on to p of the tork springs 
were replaced by Honda 350 racing valve 
springs. 

9) Ducati Super Sport piston rings Were 
replaced by -standard GT rings, and the 
piston ·• clearance ·(stock Mondial 9.5:1 
Super--sport pistens) was set at .00-45-
~ 00SS·inch. Ring gap was s-et at .020·inch . 
{Any lighler and the rings would break 
even'inore frequen11y than normal.) 

10) The carburetors' accelerator 
pumps were backed off; main jet sizes 
varied between ·l 50s and 165s (the rear 
cylinder had lo be run a size i'icher than 
the Ironi). . 

11) Front wheel rim size was stan
dard-WM3-uslng a stock Borrani rim . 
The rear rim, a DID =WM6 (3 ~1 inches 
wide), was laced to the stock hub with 
Buthanan heavy-Outy stainiess spakes. 

12) Bob Gorsttch of E x cello Platiny in 
Los Angeles· re -plafed the cam followers 
(they had 'g6ftel·t ·-· ~jitted,··.·and chtorne 
starled popping off after Laguna Seca in 
Augusl) and Magnafluxect the gears, 
sheitts and shiller torks . 

13) =The · externat flywheel . w h ich 
weighed about -4Y? llls .-.---was -detached 
frOm the primary drive g8ar and Shelved. 

14) Ducau 450 clutc_h -springs replaced 
the standard springs; clutch ptates wcre 
stock 

15) Renold 'Motocross racing chain 
too k ·the place Of the · stock ·final-drive 
chain.--(We installed the Aeriold chain 
before - Daytona because il ·was fighter 
and: we thought , stronger . later we would 
need il because it was narrower.) 

16) Champion L55G ptugs, gapped at 
.030-inch, stayed In the · Super Sport for 
the entire sea son,·' as r1id T orco SO~Wt. 

racing oil. 
Daytona wenl _·perfectly. Sid Damron 

brought our Dtjcali down in his trailer with 

the Buller &. Smith West Coast BMWs 
(HelmUt Kern , Prop.). and the Oucati slid 
through a Sunday allerneon tech inspec
tion with hardly an eyebrow raised. ft ran 
like a ·train all weeJ(: Schilling ·checked 
the valve actjustment once (no changes 
necessary) and the ignition tirning bnce 
(one cylinder h ad to be advanced 2"). We 
treshened up the Duntop KR83 rear and 
KA64 front tireS. scutfed in the new skins, 
and went to ·the Iine feeling t hat -all we 
really had to do lo win the 750 class was 
kee-p from sc rewing up. 

The -race was over 1or -the -most part 
as ·sobn as we had Cleared ·the starting 
grid. l got a good launch from the fotJrth 
row and was third (behind Bob Endicott 
and Ron Pierce) through the first corner. 
Pierce ran off the track in Turn 2 when 
h e discovered thai h e ha d no front brakes. 
Reg Pridmore, Yvon duHamel and Dave 
Aldana (BMW and two Z-ls. respectively} 
blew by in the inrield. and the rest was 

29 



a holding action until the end of the 
evenl-which Aldana won ahead of En
dicoll, duHamel and Pridmore. The Oucati 
was fiflh overall, first 750. 

Phil and l bolh welcomed lhe AMA 's 
post-race teardown. 1t was generally held 
in 197 4 thai the bi k e h ad an oversized 
engine; it would be so held in 1975 as 
weil . Wall Fullon Sr. walched as Phil and 
l rernoved the front cylinder head. Work
ing with calipers and a bore gauge, he 
said, "You seem to have about a thou
sandth of bore wear.'' We already knew 
that. We asked him to inspect the 
multlers, which he did, and the 40mm 
carburetors, which he also did. "Just 
fine." W alt Fulton sa id. 

The bike's third and fourth Producflon 
races were rocal California events: one 
at Willow Springs, which the bike won 
overall. and one at Orange County lnter· 
national, where lt was lirst In the 750 cia ss 
and seeond overall behlnd Bob Endicolt 
on the Action Fours Kawasakl Z-1. But 
the bike was loose on bolh tracks. En
dicolt, who had watched from Turn 3 at 
Willow Springs, said, "You know. those 
lires are just awful. Your bike is skating 
around like a dirt-tracker." What would 
he . recommend? ''Anything'd be betler 
than what you've goi.'' .· .Orange County, 
two weeks later, was eiien ·worse. Be
cause the bike was _so Iong and so _stift 
chassis-wlse, the slides were less scary 
than they were -_ discouraging. After 
Orange County,l was pien ty discouraged. 

''Goodyear slicks,'' . Technicai .. ·Edltor 
Jess Thomas said softly." :_-Jie _had been 
saying Goodyear slicks for more than a 
year . l had ehosen ·to ignore him. Now 
l was prepared to _-_listen. l catled Good
year's Gary Bryson, who sent up a 1381 
rear and an 1169 front. Mounted on the 
010 WM6 rear rim, the 1381 measured 
5. 75 inches across. lt lit in the swing arm, 
but just barely. Riverside was next. 

The diflerence ,the tires made was 
enormous. lnstead of getting on the 
brakes extremely late, feeling around for 
traction with defensive Jean angles and 
taking tight. cramped Iines through 
corners. the Goodyear slicks made me 
ride more like a grown-up. Intolerant of 
transilionallean a ng les, the lires demand 
thai the bll(e dive from a straight-up atli
tude to a full-Ull attitude as rapidly as 
possible. And the t r action they give exiling 
corners Is such thai the throttle can be 
turned on full (at !east with a Productian 
bike) just past the apex, which forces the 
rider to adhere to classic exit IInes. There 
is no feeling of hesitancy from the Good
years; the G·forces fed up through the 
chr~ssis are so solid and so reassurfog 
thai the rider experiencing them for the 
firs t time has to giggle to hlmseU. l did, 
alllhrough the first two practlce sessions. 
Bob Endicoft c:ame over to our pits just 
before the big~bore Productian event. 
"Yau·re going lo win H all," he sa id. 
"Nonsense." l said. "You·re here, and so 
is Pridmore ." ''Doesn't matter," ~·aid En
dicott. ··And another thing. The next time 
t tell you anything about lires. ignore it." 
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The first couple of laps of the race were 
easy enes; l had been told to give the 
lires a chance to warm up before leaning 
on the m. EndicoU. who had been in front, 
gave way to Pridmore's BMW in Tur n 9. 
and to the Ducati in Turn 1. l tucked in 
bellind Reg and enjoyed. for the first time 
since l've been racing, keeplng up with 
hi m. The last thlng on my mind was getting 
the lead. 

But tinally, about four la ps from the end, 
an opportunity presenled itseU that was 
too good to refuse. l went underneath 
Pridmore exiting Turn 1 (a fourth gear 
lett-hand sweeper) and into the sunshine. 
By the end of the race four seeonds or 
so separated the Ducatl from the BMW. 

The Goodyear slicks were the final 
piece of the puzzle. The chassis, han
dling, ground clearance and horsepower 
had been lhere from the beginning; the 
tires made it all work. Think of it: my best 
Alverside lap ti~ne pre-slicks was about 
1 :4 1. On slicks the bike turned a 1:37 .8. 
No amounl of engine work would have 
produced a comparable speed increase, 
and for the rest of the season f considered 
the Goodyears to be the bike's finest 
hop-up components. 

Shortly alter the Alverside race l ran 
into a kid on a skateboard, and broke my 
arm. This . street-riding accident kept me 
·out of the saddle for five weeks. 

While the bike was parked we replaced 
the slightly shrunken pistons, (clearance 
had opened up to aboul .009-inch) wilh 
a fresh pair of standards. Branch replaced 
a couple of wobbly valve guides. and Mike 
Blair at ZDS Motors reshlmmed lhe 
crankshaft. which had picked :UP some 
mysterious end-play. 

By now we were aiming for the National 
Productian race at Laguna Seca, sched
uled !or August 3. We tu ned up at another 
AFM event at Rlverside, whlch the Ducall 
IP.d overall unlil it suffered a flat rear fire 
three laps from the end. We bought a 
fresh rear tube and installed Il, re-set the 
timing, lnstalled fresh _rings, adjusted the 
vatve train, fitted up fresh bral(e pads and 
went up to Laguna ten days before the 
race for a day of practice. 

The Z-1s of duHamel and Aldana were 
there. as were the BMWs of Fisher and 
Pridmore. Yvon had the fastest practlce 
lapat 1:18.6. Fisher turned In a 1:18.8, 
and the Oucati ha d a 1:18.8 too. Schilling 
and l were pumped. For the first time, we 
thoughl we had a chance to win a Na
tional Productian race overall. 

Laguna Seca is a good Oucatl track, 
for two reasons. First, low-gear acceler
ation, where lhe 900 Z-1s and BMWs are 
superior to the 750 Ducati, is called for 
on ly on one corner: 9. Second. the course 
is comprised mainly of high-speed, bumpy 
turns, which (because of the strength of 
ils chassis) bolher the Oucati less than 
any other productian bike . Like Aiverside, 
Laguna Is a high-cruising-speed track. 

But one corner's speed wasn't as high 
as l thoughtlt was. On Saturday, towards 
the beginning of Productian practice, l 
just plain leaned n over too far in the 
downhillTum 7. The bike dragged lts rear 
brake lever and clutch cover and did a 

Iong, dusty slide through the rocks and 
chunks of asphalt that litter the corner's 
outside verger. l broke my hand. l broke 
my motorcycte worse. When we brought 
il back to the motet parking Iot lo try to 
get it ready for Sunday' sOpen Productian 
race. Schiiling ._ knew, .and l kneY{. and 
helper Mark Horncheck knew that we had 
a huge amount of work in front ·of _ us. 
Luckily, we had a spare Super Sport in 
the truck. 

Abriut ten or eleven -hours after we 
started, the bike was once _. aga_ln ·raceM 
worthy. 1t had a new fuel tank, ~ew clip
ens, a new .rear brake hose, a .stralght
ened headllght mount _and brake lever, 
a new tachometer and cable, a new front 
fender, new tork legs, :a new left-side 
mutrler, dirt-free .- Carburetors __ and .··a 
straightened header pipe. 1t did not have 
a new lett shock (which turned out later 
to be bent) or a new _steering head stem 
(likewlse). Nevertheless, .lmder the glare 
of Suzukl headllghts supplled by Rom 
levit and Jeff Burit, the 750 SS cameJo 
smoking Iife, was ridden around_the .park
lng Iot and . loaded back in the truck 
alongside its now naked companlon. 

We found to our delight the next morn
ing thai the AMA had scheduled a warmM 
up practic8 session for the 750 and Opein 
Productian ·. bike_s. But ours was . blowing 
a Iot of smoke .out the left muffler. A !ap 
and a half into the practice $8SSiOn If 
fouled a plug. "Oil ring," _ said Schillin_g. 
and a bunch of us rlpped off the carbs. 
pipes, allernafor wiring, tank and seat, 
and swung the engine down. We polled 
off the rear~ead .and cylinder. and .found 
lhat alf three rear piston rings had turned 
in to shrapnel. l took the rings off an old 
Daylons plston. lnstalled them. and we 
bultoned it up and starled H. 1t was per
lect-except for two oll leaks from the 
primary cover. whlch Phil altend ed to with 
his quick-draw sillcon sea!. 

The bike ran tlawlessly-for a !ap and 
a half. We had gotten a reasonably good 
start, tucked in behind duHamel. passed 
a couple of guyson BMWsand Z-Is and 
were Closlng a bit on front-runners En
dico!t, Cooley (on a Pops Yoshlmura Z-1 ), 
Prldmore (BMW). Pierce (BMW) and 
Fisher (BMW). Then. coming up the hill 
towards the Corkscrew, the Oucatl starled 
runnlng on one cylinder. That was that. 

Monday night Phil and l found out why. 
The spare Super Sport fuel tank, .. whlch 
we had slammed on the night before the 
race, had a clogged breather vent. Since 
the rear earburefor mounts hlgher than 
the front !t had run dry flrst, and the tank 
was venting through il weil enough to feed 
the front carb. Il was a mlstake, Phil and 
l agreed, thai would only happen once. 

So Laguna, preparatlon for whlch con
surned my entire vacatlon, was a bit of 
a bummer. But we found out that we were 
capable of doing some-heavy thrashlng 
if we ha d to, and altertakinga fen-mlnute 
breather we starled getting ready for the 
Ontario National, coming up elght weeks 
later. Two local races-both at Ontaria
served as warm-ups. The Ducall won the 
first one overall and finished seeond 
overall in the seco~d. a half-blke behlnd 

Steve Mclaughtin. now riding for Action 
Fours on their- bristUng Z-1. The Oucati 
demonsfraled ils sheer speed in the see
ond Ontario AFM event, running desd
even with the Action Fours 900 all the 
way down the Iong front straightaway la p 
alter !ap alter lap. We lhought, on lhe 
basis Of thai, thai we were tooking good 
for the National Production race. 

We were Iaoking less good when we 
got back to the shop. We removed the 
engine and strippad off the cylinders and 
pis_tons and noliced thai the right erank
esse insert, into which the timing side 
main bearlng is pressad, had fractured 
radially and was rubbing against the 
crank's flywheel. Sigh, sa id Schilling, who 
had just completed assembly of the short 
block. Two weeks belare ttle National he 
completely disassembted the block again, 
a fresh insert was secured from ZOS and 
pressed In by J ess Thomas, the crank was 
reshimmed and the short block bolled 
back together. l replaced still another 
broken ring , adjusted the valves, and set 
the timing. With a week lo go the bike 
was as ready as it had ever been. 

At Ontario. in the Big Bore Production 
race, it was a jet. Once aga in the DucRii 
was gridded betlind lhe 900s. on the out
side of the four t h row. Alter a particularly 
lusty launch we were third into the first 
corner, behind Steve Mclaughlir1's Z -1 
and Gary Flsher's BMW. Reg Pridmore 
got under me in turn five, and coming on to 
the front straight we were fourth overall. 
At the end or the front stralght we were 
first overall, the 750 Uucali ha ving inhaled 
both Butler and Smith 8MWs and lhe 
Aclion Four s Z- t. _ _we led overall tof:lhe 
first couple of laps, t_he Ouck chatlering 
heavily through tWo ·1ow-speed infield 
corners bul otherwise, perfect. Stone 
per feet. 

Yvon duHamel eranked past me on the 
fourth la p, and the n Mclaughlin squeezed 
past at the end of -the straighl. For the 
rest or the race duHamel. siretched out 
his read, and l scuffled with .-Mclaughlin 
and Wllvert ut1ti/ f r an off the track in Turn 
2 and loSt . their draft. The Super Sport 
finished fourth Overall, flrst 750 by more 
t han 30 seconds, and comfortably ahead 
of ·the-:-BMWs-which =had been under:-

geared !or Outado 's lon y slraight Il was, 
especially afler Laguna Seca, a niceend 
to a season that siretched all the way 
back to the previous December 

Schilling and l do not know exaclly what 
to do for the 1976 season. The hike_ prCs· 
ently repases In my office, still iniact from 
Ontario. =_we have heard that the AMA is 
going to offer a·· 1 OOOcc Sup~r~ike. Pro
ductio n class for next year, 'but we do 
not know the details. If they do offer such 
a class. we plan to bore the engine from 
80mm -to 68mm for ~a -total d isplacement 
of 905cc, freshen -up lhe chassis and 
suspension components, re-Magnaflux 
the ge ars and other motor parts ·and ask 
Jerry Branch to do a rethink on the cylin
der heads . 

OneJhing for sure : -whatever we race 
next year, il'll be a Ducatl. Guaranteed . 1i : 
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NCR ... KAROSS FÖR DUCA TI 900 
Bådeför rnöno och 2-bent. 1+1 sitsig. Levereras med 
äkta flygtanklock, bensinkranar och sadelstoppning. 
Pris: 3400:-
INGVAR LARSS0Nte1: 08/824508 

Nu har du chansen att dekaltrimma din bil, eller få mat 
chande lo go på din tank eller kåpa. Svenska Ducatiklubben 
kan erbjuda logo i alla stor1ekat upp till l meter höga bok
stäver i 80 olika färger. Samtliga tål klarlack och levereras 
uppsatta på tejp för att få bokstäverna raka (se bild). Pris 
ex: Texthöjd upp till 6cm (33, 5cm lång) 112:- styck 
texthöjd 6-8,4 cm (längd max 47cm}. 124 :-estyck 
Samtliga färger finns även som ark så att du kan skära till 
stripes eller fartränder. Priser från 20:- (strl 70x100cm). 
Kontaktperson: Peter Lindqvist Kometväge n 5 9tr 18333 
Täby. Tel 08/7586933 
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En .. liten<träff 1 Novembertri:~~isäe~i · . • iå~ef; 
väl trevligt J. eller hur? Då, så! Y11c ~v d,åJ:l ji 
15/11, ·.ca. lö.OO i almanackan pcb. .](~t. j på,\. 
samma gång en knut på låpgkalso~e:rn~:~,9 . ) B~ 
att du absolut . inte glöm.me:r d,e1i•i lll3.~ D18.J:l 
ska ta .. vägen? .•. Jo, ·.• Mörtsjögränd,l7, ii . Ti:f.b;r 

.·. bör du sikta mot~··. Följ båra kartant ··· · · 

De som har tid eller som är i närheten av 
Stockholm, kan ju ta med sig nåt att fika 
& käka, och komma på detta knytkalas. Du 
behöver inte anmäla dej eller boka plats, 
och eftersom det är ett knytkalas kan nog 
plånboken dra en lättnadens suck! 
Vad vi ska göra? Tja, vi har ju alltid en 
del att tala om vårt gemensamma intresse; 
så de1; löser sig nog med . tidsförd.ri'Vtling«!n : 
Men om .. du har ..... en t .opp~nild~. IJlA.fit~ i<ll1 i B,.lå. <9,J:l 
pingla•• till i mej ! .•. Och••••du,tag med ().ig < <l .iJ:l~ > i: .. 
fot()albwn · · e~~er •• ~t ••··• · ahnät ...•• rolj_~t gc)().:l.s, ~t .~ i 

···kika ···.·.på. ·· Ta ····med .· napp · &·.·• sovpåse.· om/ du. vill~ 

·· nåt• •··· •·.···•gör\ ihget ·•··.·• ·•o~n ·· ah . äl'•• lit. ~ / seri, i ~~tfi d.et. 
fortfarande är den 15/11" •• Välkollliilenl / 
Om du ui'ldrar eller vill vetB.> llÅt i iJlel'? ..... . 

. ·Ring Annie Seel på telefon 08-758 61> 65. 

·NOM~' .... 
• • • <;,\)(...~ ·. ~~ 
S1Jt,C.X.AC. • 
~v.<-'ICJ'oe~ 
LILlA l-\Ej1. > 'i.t&'f1'T~'· 

OR l E~lf:R\ !'(~~.:._:_~..;..__~.:....:...:.Ä--=--_T_\ _:_:L..:_L_: 
KÄRIA l:.NI...\61" IE\...EJU'-l ~-rALC:l6'EN. \. 

MOl 

5\0CK\-\OLM 

tfc:y,Jffi~ 
--rMn:tk 
~ 
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PASO- DB! 

Här följer en trolig , om än något komplicerad, för
klaring om hur Pason och DBl:an kom till. 

Paso räknas ju till den största Ducatinyheten sedan 
Pantahn kom 1979. 1983 anställde Cagiva den f. d. 
Birnotakonstruktören Massimo Tamburini • . Ett av 
hans första uppdrag blev att ta fram ett nytt mo
dernt chas sie till Millemotorn, som Ducati gärna 
ville sälja till Cagiva. Ungefär vid sammatidpunkt 
övertog Federico Martini chefsdesignerjobbet på 
Bimota. Martini hade tidigare varit en av Fabio Ta
glionis främsta medarbetare när man konstruerade 
Pantahn. Han blev lite "obekväm" på Ducatifabri
ken när han startade ett eget Ducati-team . som kör
de ifrån Ducatis egna maskiner på de Italienska 
tävlingarna. P. g. a. sitt stora kunnande om Pan
tahn så "hyrde" Cagiva honom att rita ett nytt Chas
sie till Pantah-motorn. Både Tamburini och Mar
tini var förmodligen klara med sina konstruktioner 
när Cagiva köpte Ducati 1985. Vad som sedan hän
de år lite oklart. Birnota var i kris. Möjligen vil
le inte Martini släppa sin produkt till Cagiva, utan 
i stället göra en. ny Birnota av den. Kanske insåg 
Cagiva att Millemotorn var för dyr <1\tt- tillverka. 
Vad som hände var nämligen att Martirris projekt 
resulterade i DB !:an för Bimota. Tamburinis pro
jekt fortsatte, nu med Pantahmator i stället för 
Mille. Det resulterade så småningom i Paso. 

Det intressanta med det här är att ingen av hojarna 
blev en ny Cagiva. Det kunde ju också lika gäl':rla 
vara DB l :an som blev den nya Ducatin i stället för 
Paso. Om du bläddrar fram till sidan 41 så kan du 
studera några otydliga bilder på prototyperna. 

MW 
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Besöksadr. 

Tel. 

bra priser! 

Hackeforsvägen 1 

Linköping 

01 15 55 94 

tdämpare, ·s hjälmar, 

och mycket annat till 
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"'Flck ett breynyligen .från Engelska l)uc(itiklubpens 
Il'ledlemssekreterare ·. P. J.TlJ.oil'las · ·. ·Han skickCid.e 
bl.a~ en bild på sin intressanta hoj. Han förklarar 
att han bygger Ducati som hobby- •• H(in har .• byggt s1l). 
flickväns (i mitten) 950 och sin egen IOIOcc. Båda 
har glidlagrade vevlager, stora ventiler ( 40t46mm) 
rakskuren primärtransmission, Nikasil cylindrar, 
Mahle kolvar» dubbel-tändning mm mm. På 10 IO:n 
:q~r han gjortora.men själv. IOlO:n är den som är i for grunden p a b1lden. 

38 

Till komlnand•· ~'flet
a.v Cual"olo illJl f'l '?t.\ 
ftt.l5nljl(4. &.r t t'lc 14,. .,.,, : 

Mektips, vilken .billack som pas sar bäst om .man s~all 
lacka om i originalfärger, piratdelar ~om ~~as sar till 
Ducati, trimtips, väghållningsförbättnn?,shps ~om 
det är möjligt .att ytterligareförbättra yagha,llmngert)' 
hur man bygger Om Ducatin till sidovagnshoJ, hur IT1an 
gör en riktig racerav Ducatin mm.mm mm. mm mm. 

Vi vill givetvis också ha andra artikla~· , skvaller 
ljug, annonser, insändare, korta storles etc: 
Ju mera material ni skickar, desto bättre bhr 
givetvis tidningen. 

Presstopp för Cucciolo nr I -87: 20:e Januari 1987 · 

Skicka mate:rialet till: 
Svenska Ducatiklubben 
c/oMicke W erkelin 
Pyrolavägen 52 
181 60 Lidingö 
Svezia 
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Säljes 

F'Y1YIJSI[)AN 
~~ 

Ducati 600 Pantah. NCR-kammar, portade toppar, NCR
kaross + kc1pa. Stor koppling, Malossi <41rn.m, Dymagp 

_fälgar, armerade broms slangar. Originaldell:l:rna n1edföl
jer >ev. eller säljes för sig. Pris 40000: .. ff~sse Wikström 
08-383742 Dygnet runt. Ev. byte ngt häftigt .. 

Säljes 
Ducati F l Montjuich, oreg :ad , 550mil, nya Pirelli radi~.l. 
130/60 I60/60, ej blinkers (förberett), ram nr Il3, slicl<:.s 
120/60 X 16 & ]80 X 60 (ori[{inal) medföljer. Pris kan tiiis"" 
kuteras. Gunnar Kubberöd 
032-60482 (norge) end sena kvällar. 
jobb: 032-53200 (lämna medd) 
adr: Holteveien lOB, I580 Rygge, Norge 

Köpes . 
Ducati nylonjacka köpes. 
Hans 0520-74906 

Säljes 
Ducati MHR -BO. 2300mil • Ist extra 9ÖOSS-kåpa 

användas vid .ev. bankörning). Roland Gustavsson 
84658 

Säljes 
55E med 4-takts Cucciolo-motor (OBS mopf:ld). Komplett 
originalskick. Roy Svensson 
03I-240I52 

Säljes 
Illegalt z.,. I. Passar 900 mm. Johan Forsström 
03I-J49009 

Köpes 
450. Allt av intresse. Johan Forsström 
03!-149009 
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GRUPPO: DUCAll - HUSQVARNA - CAGIVA 
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