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TV ANGSTIDNINGEN FÖR BELT-DRIVE FANATIKER OCH KARDAN-FANTASTER

SENASTE NYTT
mul~&~
KALENDER
Ake Eke.;berg (30 l) vill göra reklam för den tyska Ducce-kalendern. Den kan,
som förut, beställas avRolf.im B!ahm, Wilhelmstr 8, D5802Wetter/Ruh~,
Västtyskland, tel Tyskland-2335-4999. Kalendern är i A4-format, tryckt l
fyrfärgstryckoch inehlller en ny Duccebild för varje m;\nad. Häftigt.
Gli in p! banken och köp en check ställd p! Rolf im Brahm etc ••• •34 DM
och ditt namn som mottagare av antal ex av Ducati Kalender 1988.
KOMMENT AR TILL LEDARSIDAN
Att ordföranden blev(tv;\ngs) vald till ordförande skedde helt i Desmodrornisk anda •. He He.
Hälsningar Seppo Myllyaho
AGNE & CHARLIE
Agne och Charlie kunde inte komma till Anne-Lines fest i Norge nyligen,
Det har nu framkommit varför de inte korn. De var hemma .och tittade p;\
TV. P! TV! Vad var det p! TV d! ? Jo •••••••• Samantah Fox.
"Dolph"
DUCATI I TAIWAN ?
>
·-····•--··•--·
·- ·.• _·
. .
< _.· .
/
Det är nu heltt/ klart att det har inletts ett korr.ersiellt ochtekniskt sarnarbete
mellan Cagiya >o~h Ching Fong iJa.iwan, som är en del .a.v d<:n stora San Yangkoncernen. Chi ng ·Fon g har 1600 anställda och skall tillverka Ca giva 125
Freccia på licens. 10000 exemplarper ;\r skall byggas. Cucciolohar dock
inte fätt någon som helst bekräftelse p! att produktionen av 900SS skall !teruppst! i Tai""an.
SUPERBIKE VM
Efter .rn!nga turer fram ochtillbaka s! har man ~l1 /~nats .l>i-I1 ·attdet blir/både
Suerbike YM och Fl-Yivf.i l988 ••_.• _Detta• innebär .ty"ärr. attman ha.r stru~it .bo!t
bLa Anderstorp ·fr;\nSuperbike. Superbike skall nu g! påföljande platser . och
datum:
3 j\pril .
Dorlif1gton
E~gland
Misano
Italien
10 .f\pril
30April
Hurigaro Ring
Ungern
8 Maj
Hockenheim
Västtyskland
3 Juli
okänd bana
USA
10. Juli
Misåno ( ?)
i
.San Marino
24 Juli
Mosport el ShanonvilleCanada
Suogo
·
Japan
28 Augusti
Le ?vfans
Frankrike
4 Septembe!
Il September
Estoril
.
Spanien
24 September Calder Park _
Australien .
9 Oktober
Manfield
Nya .Zeeland
HOPPAR •AV ? •.. ·.·. _ • .-.··. · ..··· ....
Enligt Ra c e d hotar bäde RaymondRoche och Didier Radigues med attlämna
Cagiya tillnitgot stort japs,..stall ( jag har glömt lf!lamn~t ••• ). De hotar ock s!
att ta Bastos, sponsorn, ~ed sig. Synd i s! fall när hojen äntligen.började
g! riktigt bra under andra hälften av säsongen.
HJÄLP
Är. det någon som kan ge tips om hur man ersätter detelektroniska!a.~dnings
reläet med nitgot av elektromekanisk biltyp. Tips önskas .också om hur man
filr en.gammal stenhärd Marzocchi att funka bättre.
ITALIEN-KLOCKA
Ni som är intresserade a 'l.' en s h ' där Italien-klocka som lottades ut pLiramötetkan vi meddela att deng;\r att köpa/Beställhos tillverkaren: Torsten
Rosendal, Vargstigen 3, 73100 Köping, t el • 0221-ll676. Han gör även andra
motiv.
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SPECIALVERKTYG
Hej Micke. Jag har ett svagt minne av att ni efterlyste specialverktyg inom
klubben. Jag har kopierat en axelavdragare på jobbet som jag tänkte att
klubben kunde ha som utlåningsverktyg. Det är ingen fabriksfinish på den,
men jag tror nog den fungerar.
Hälsn nr 119 Odd Ressem

Ducati vann Thunderbikechampionship
I England har det i år kBrts en tävlingsserie som har
hetat Thunderbikechampionship. Den har varit l:!ppen :fl:!r
mc byggda :fHre 1978 av europeiskt eller amerikanskt
ursprung, E:fter

7 deltävlingar stod Bill Swallow !:!verst

Tack Odd. Verktyget är nu skickat till nya ordföranden Mats Håkansson och
. kan lånas av samtliga medlemmar • Avgift för portot får ni nog pröjsa.
Fråga Mats om du är inresserad,

på prispallen, Ducatin han körde på hade byggts ihop
på 5 veckor av ägaren Glyn Robinson, Motorn Ro~ ~rån
en smälld Darmab SD, Ramen byggde han själv, -.ofiginal
ramen är alldeles :för hl:!g och lång,tycker han, Hjulbasen
blev B cm kortare och gaffelvinkeln ändrades till 27,5
grader, -FI:!rhoppningsvis ska vi få den att gå som en
Velocette tills nästa år, säger Glyn Robinson aV"slutningsvis

!

DEBUTANTLICENs
Den 9/4 kommer det att bli debutantkurser (teori) i Stockholm, Anderstorp
och någonstans i Norrland, Körning blir det den 23:e eller 24:e April på
Sviestad. För mer information och anmälning skall du ringa SVEMO tel:
O ll-197216 och snacka med Monika Didriksson. Anmälningstid är hela
Januari ut.
BOTT
Jippiiiiii. Det blir en BOTT-klass. Första tävlingen blir på Knutstorp (igen)
den sista April eller l:a Maj.
SANT A MONICA
Efter 200 stycken Montjuich och 200 stycken Laguna Seca så är det dags för
Santa Monica, Den har fått tillbaks Marvic-Akronthjulen och är i övrigt
till synes oförändrad utom lacken som är vit med röd rand ( gissning a ng
den röda randen pga svartvit bild) på mitten. Dvs rött där de gamla modellerna var lackade i Silver.
JU LKLA PPSTIPS
Det har kommit en drös nya intressanta Ducatiböcker.
"The Untold Story" av Alan Cathcart, Cycle World "Ducati Tests 62-80" (80
sidor med bara Ducatitester), "Le Moto Da Corsa Italiane" Italiensk bok med
mycket bilder, "Classic Motor Racer Test" Med bl a TT2-racer och andra
classic-racers OBS även trippelkam 125-racer, Vet inte om alla dessa böcker
finns i Sverige, men slå en signal till Motorbokhandeln: 08-7663290.
MÄSSAN
Den 13-17 Januari är det MC-mässani Älvsjö och jag har anmält Svenska
Ducati Klubben för en monter där det skall få plats ca 3 MC och lite annat
krafs, Jag har dock inte så mycket tid själv, så om vi skall kunna vara
med så gäller det att några "frivilliga" ringer till mig snara st som kan
hålla i trådarna, Annars av bokar vi v åran monter, det vore väl synd?
Alltså ring snarast Micke Werkelin : 08-7316440 (jobb), 08-7662884(hem).
VÄLKOVMEN
Leif Jansson, bl a känd från MCM, har blivit medlem i Svenska Ducatiklubben. Cucciolo tycker att det var modigt och önskar honom lycka till
med ventiljusteringen,

ME:DLE.M~AVu!FfEN
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DUCA Tl- Club Schorndorl
Berlinger WOQ 1
73-40 Gelsllnoen-Weldheua.en
Telelon 07331/6 ~ 68

and DUCATI Club
Hannover

Invitation for the first president/ commitee- meeting
Hallo DUCATI- club presidents and club commitee members in
Europe• Wolfgang Rie8, for DUCATI Club Hannover and me, Klaus
Mayerhofer, for DUCATI Club Schorndorf, thought about a meeting for all presidents and commitee members, it would be good
for all• The fixed date is Saturday, 19th of December, the place
is in the near of Hannover, that's rather central place for
DUCATisties.
Some items to talk about are for example:
the dates of the events,
the DUCATI club races,
the edition of a common annual magazine ( DUCATI in Europe)
common exchange, etc. etc, ...
Time table: Friday:
arrival
Saturday, 19 Dec.'87 meeting
Sunday
journey back home
So if you're interested (and that' s what we hope), send back
the coupon please, so we are able to plan about the acommodation.
With a lot of DUCATI greetings
yours Klaus Mayerhofer and Wolfgang Rie8
PS: We also send an invitation to DUCATI Meccanica Bolagna
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Coupon
We are interested at the meeting and take part with __ persons.
Name:
Name:
Name:
Name:
Name:
Name of the club:
Please send back immediatly to Klaus Mayerhofer Berlinger Weg
D- 7340 Geislingen- Waldhausen
Exact infor~ation will follow!

Guldflaks,på en massa härliga krokvägar.
På morgonen när jag vaknar är jag alldeles slut.
-Inga problem,sa doktor?. Från och med inatt så byter du,, ~~11 en DOCATI.
net·där fungerade faktiskt. Olle blev mycket piggare. Så,mötte han Sigge sam hade
liknande problem.
Jag d~ömmer om att jag ligger med fyra tjejer varje natt,sa han. Det kommer att knäcka
mig,för på morgonen är jag tvärslut.
-Gå till min psykiatiker,sa Olle. Han är fenomenal.
En vecka senare träffades de igen och i sanningens namn såg Sigge lika hängig ut.
-Hjälpte det inte?undrade Olle.
-Jodå,svarade Sigge. NU ät jag av med brudarna,men isället måste jag köra en stor
jävla Guldflaks,på en massa härliga krokvägar.

Av Seppo Myllyaho

Utan

fokuseringslås
Med fokuseringslås
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HELLOMICKE
I am Enzo Galli no 272 of Svenska Ducati Klubben. I send to you a photo
of my new motorbyke. This photo was taken in a sunny day near a lal<e
of Varese where I am living now. I hope to meet some members of SDK
in "salone della moto" in _Milano. T hat will be open till 20/11/87 .' I hope
also to see the new Ducab 4 valvale raffreddanento acQua touristic and
sport.v;ri':me. B_est wish e s from Enzo Galli no 272. Special thanks for
Mazz1m LJungkvist medlem no 5 • Ciao brutta Bestia man sa' se
tu sci vivo o Morto.
My numera ditarga is Mi 739194. I hope t'b see thos in the next Cucciolo.
AUF DIE DAUER DUCATI POWER
L 90 ~
Hello Enzo.
!t was nie e to hear from you. I t looks' like you have ha d a sunnier summer
In Italy t han u s here in Sweden. The Cagiva 750 Elefant is very unusual
in sweden. I think there is only one ( I , uno) here in Sweden. It 's too
expensive here, but I thinkit's very good. I don1: dare
think
how much the new Ouattro Valvole will cost •••••

to

MW
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· . . ·_·· _· .. ·. ':: ::-·c.·:.: .

~os~al" df!~ ~ite ._ m~r.f<onstigtyor-e d~t

•
yi!;St .••.
__
annars. f1.1ed allt deT1 erbjuder/ av stH; finish och
kvalitet. > .
.
· ·_·• ·•-· ·· ii
i
<
Ay fart; .yäg~~Jining _ ._ . o.s~ .-. k()mf()J:L .-.• . • -•.-.• \ ..•.. •...· •••-·•·.· ..• •.·.·.··i
Av det där som · kallas personligh~t och karisma.
?7tn ~r så s;årt •. _att . d:!in. i~f<l• tn.en sg~~ey~·der iså
•· myckeL ·. · ·. ...
. . · · • ··. .. '< • · • ·•· · . .... . i .·. · ..
EJ1 Paso ser men inte i varje gathörn. Och det
·-är ~otn det skall vara.
är ju inte enmotorcykel för vem som h~ Ist, utan för finsmakåren.
.·
.· . Förresten inteför. vilken handlare som helst hel~
h!r, utan J ör . de bästa.
Det är därför de är så få.

•.

pet

. :.·::_-:-:

.·-_:_--: ..-_..

·.- _::'

·.:- _:_--- ;

A fersl.iljare: ·
ABSk~nd. Helmab, Tel: 08-313306
N: a Stalionsgat.. 93, St()ckholm
.•-- ·-· ·
Malmö MC-City K B, . Tel: >040-86870
Kopparbergsgat~n 3 , _ ._Malmp
.•·•· •··.· . .·
Lundgrens Motor, Tel: 0226-52510
Matsbogalan 18, Avesta

' ~otor

Biscayå
, Tel: 0322-30129
Hol 1Z.S7, Alingsås
Bike AB, ·Tel: os2o-dsoo
Lextorps v. 997 Trollhättan

Gen.agent:
H. Flöter Försäljnings AB
Jonvägen Z, Huddinge
Tel: 08-7740240
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E n t u s i a s t e n
Följer man ån Tidan. motströmms upp från 'l'j.daholrn kommer man efter någon mil in
i Hök ensåsskogarna. Vid en
av de många forsarna ligg-~r
hiir en före detta kvarn,numera Tidaholms med omnejds
DUCA'ri~mecca: Turaströmmens
motor. Här bor Henry Aronsson, en stor vän av italienska motorcyklar. Medlem i
SvenskaDUCATI-klubben, han
körde förut 900 i'IHR, kör nu
!Ioto Guzzi S3, samt ägare
av flera äldre ~t~lienska
motorcyklar.~land annat äger han den enda, eventuellt
en av två, in tagna 125-HVAc;usta (den är inte till
salu).Henry funderade ett

lO

Henry

poc~erar

tag på att köpa en 750 rw,
men medan han funderade så
hann IW -Agll.s ta a t t gå i kon-

kurs.

Första kontakten med Henry
f i ck vi då Pinrwccy) med
färskt körkort och just klat" med skolan skull e köpa
en billig tvåcylindrig Hc•
I tidningen (Yästgöta-bla~
det) fick han syn på en annons på en H?11da CB 450DOHC
på Turaströmmens motor. Hojen inhandlades men detvi....,
ktb-aste var att J?innoccio
där fick syn på en Guzzi Le
Mans och intress.et för italienska motorcyklar var vä-

med sin J.TV-A[,'llsta
Foto: Finnleop.p

F'innkopp-Pinnoccio utfrågning
Foto; Rune
-4"0'"
som ~-teknik, visserligen
ckt. Henry sålde då Moto Ghar han många konservativa
uzzi men övergick senare
id~er bl.a. vad gäller oljtill att sälja DUCATI samt
or,
Quaker State singel ska
Finnkopps Cagiva.
det vara!t! Han fördöm 8r även att Paso och Elefant hHenry har alltid varit inar vänd bakre topp,"detta
tresserad av itålienska sphar ju historien påvisat
ortbilar och motorcyklar ,
att ingen lyckats med på mdrömcykeln på 50-talet sam
otorer med höga effekt utinte inhandlades var en 4tag utan vattenkylniniJ".Han
cylindrig Gilera, men han
anser dock att framtid e n sblev tidigt facinerad av
er ljus ut och att Massima
Ta&lionis o troliga m:snoBordi fortsätter att uLvacksystem, de raka lösningarna
la Taglionis id~er bl.a. i
och den fina ingengörskonsden nya 4-ventilaren.4-venten i alla DUCATI's motorltilaren har många nya intrösningar. Henry äger ett
essanta tekniska lösningar,
stort tekniskt kunnande och
tyvärr för ju vattenkylninutstrålar lugn och harmoni.
gen med sig att motorerna
Han har svar på alla frågor
11

utseendemässigt blir tråkiPet. Lika v~ckra som kamskaftsmotorn, >som ju <tr<3kigt
nog lagts ned och därmed
blevi den sista klassiska
mo torl1, e l l er som den smaLa
och läckra luftkylda Pantah
motorn lär iYi aldrig mer få
skåda.

Fortsat.t pufATI~åte:försäl jning hopgCl.f3 \IIen:r:y- f?Ftfaran~ :.
de <på även eftefi generalagentsbytet. Då hel'l:t'Y dr i ver /J1Cfirnl8_.ll .vid s~da_l'l av sitt jord- / och . skogsbruk . kanhani P•
g.a •. det·tCl. ~a1ll.t Cl.Y iaJt .Pinnoccio har er1 mille inte. .ta
så många flerD"(JGCE-mekningar.

AutoAifa
för Reservdelar Trimning o.
Renovering

Ett (för ovanlighetens skull) seriöst
Finnkopp-Pinnoccio Reportage

CUCCIOLO AVSLÖJAR EN AFFÄR
Gu c ciolo kan s om första" t idnin g " i världen avslöja ytterli Gare en s . k .

Vi säljer .Aeroquip stalomspunna
bromsslangar

affär. Efter att nogrannt ha gått igenom de ännu hemliga ekonomiska
räkenskaperna för moped ra c et avslöjas att arrangörerna troligen
göra en r e jäl vinst på fl. kr •• Frågan som naturligtvis dyker upp i
s ådana här sammanhang är om det möjli g en kan röra si t:: om mutor som till

kontakta
Charlie Linnceus

sist dyker upp på något h e mligt Scheizi s kt bankkonto. Då Cucciolo rin(>de
upp de ansvariga vä{;rade de a t t närmare berätta vad pengarna skall gå till.
men de sade att de skulle gå till ett angeläget ärende. Kan det möjligen
vara för ink öp av renovering s delar till den trötta KS50 som till ett högt

pris lurades på dem av en trettonåring, frågar sig Cucciolos utsände till
sist.

•Mlllndslsvligen 34 • Box 14103 •40020 GIJteborge
Tel.
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031 830 930
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SVCCt

Moppe
Race.\

EnJurahce Racet

boV-o.f h \l .:2.Ys (P'"'~r.-'~)
.•.

·.·

.........

Endurahce .Ra c et

l

Vi har redan fått in 20 st . anmälningar och det är därmed egentligen
fulltecknat men vi kan eventuellt ta in något reservteam om någon backar
ur. Först till kvarn .••

REglerna står i Cucciolo nr. 5-87,

Vi har fått en förfrågan om det är tillåtet att trimma överströmmningkan-

alerna, och vid ett extra tävlingsregelmöte beslutades att detta trim är
tillåtet, då vi anser att ingen i DUGATI-klubben (förhoppningsvis)

är

kapabel att trimma en tvåtaktsmotor på detta vis.

OB S~DENNA

tävling är HELT LEGAL då vi har fått klartecken från Svemo.

Racet är klassat som ENKLARE MOTORTÄVLING III??? och det enda som vi
behöver teckna är en personförsäkring .för alla deltagare.

Asp ö Ring

Det arrangerande Tidaholmslaget ses här när de provar
olika kåpkonfigurationer
rned avseende på 1uftmotståndet. Om bilderna är suddiga beror det på den höga
hastighet vi fick med dessa

·D. ··>i iN. ..'. ·l.....\'
()...

Banlängd: ca. 1000 m.
Som ni ser är Aspö Ring en mycket kurvig gokartbana och det är med
andra ord onö digt med hög toppfart, satsa på accsnabbhet.
ur LTG kontrollerar ekipae;en före start.
.·.·.· .•

~olis

~

.

·.

För anmälan el ler frågor ring:
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Stefan Jakobsson

Jonas Åsberg

0502-15103

0502-11808

Fortfarande ett: Finnkopp-Pinnoccio arrangemang

··.

FEST HOS ANNE LINJe
Det var alltså fest ·hos Anne Line Barkald (ni vet hon med Montjuichen,
se mittuppslaget) i Norge. En slags avslutningsfest för säsongen och
en liten trevlig sammankomst för först och främst årets Isle Of Man
resen;ircr. Det kom mycket folk. Vi var väl ca 20 personer från Sverige,
sedan kom det väl 7-8 Norrn1än (bl a !3ue, ena halvan av Norska generalagenten för Ducati). Lördagskviillen var mycket lyckad J11Cd mycket
god mat och medhavd dryck. Därför är det lie svårt att ko111ma ihåg vad
som hände senare, men det var visst nån' m ek-tävling där man skulle
sätta ihop en Desmotopp på kortast möjliga tid. Man jobbade i:tea.m,
i varje, och jag är för stolt att berätta vem den ena segraren var.
andra kan jag dock heriitta. Det var Magnus Dahl, brorsa.tilliJonas,
tydligen lärt sig mycket på rekordkort tid då han nyligen köpte
Pantas gamla Paso. Jonas, däremot, verkar inte ha lärt sig någonting.
Han och Lars Höjer kom klart sist. Ja, var det inte så att vi skulle åka
hem på söndagen sit skulle de väl fortfarande sitta diir och pillra. AnneLine hade till sina föräldrars förskräckelse tagit in sin Montjuich i
vardagsrummet. När det var dags för musikunderhitllning senare på
natten så fick Montjuichen stå för musiken. CD:n hade pajat, men vad
gjorde det. Vad är en CD mot en Montjuich? Sedan blir det mesta diffust
om vad som hände, men på nitgot vis så somnade de flesta in
timmar för att sedan vakna pigga och alerta. Efter ett besök på
Oslo s "inne ställen"? där frukost intogs så styrde vi hemåt efter en
mycket lyckad helg. Jag vill hår passa på att framföra en dementi.
På denna fest gjorde jag ett felaktigt uttalande. Jag sade
rarnotor bara var upphängd med 2 motorbultar. Detta är
förv;ixlat min Alazzurra !ned fabrikens senaste racer (
lätt att göra). Min motor iir upphängd i 3 bultar, precis som
Panthor. Så det så.
·
.
Micke Werkelin

HUR EN CUCCIQLO BLIR

Cucciolo har här
bidra& som visar

Mänga har undrat hur en Cucciolo blir till. Bara för att
. om dei~blandade (dvs jag sjä.lv) så skall vi ta nr 5 -87

många fFil'la tiska

STEG l, BASMATERIAL
·
>•
Själva basmaterialet till tidningen bestirav vad
samt vad redaktören själv har lyckats snappa upp. Till
made . det in material, sil mycket att det fyllde lådan med
vänder .för ändamålet.

Så här illa kan det gå om

STEG 2, MONTERING
Jag hade precis konstaterat att materialet nätt och järrt
fä plats pil 40
sidor, som brukar vara max, när Jonas Dahl ringde och sa attdet va~ 1:0n
häftig artikel i Cycle om .Quattro Valvole som bara måste med. Trots bantning av ende! material sil blev det till slut hela 56 sidor. Just detta arbete
med att skriva ut och montera tidningen är det roligaste. Extra kul är det
givetvis som i detta fall dil det kommit in mycket bidrag.

denna "dai:nen" 'bli

lar. 11an kan till

STEG 3, TR YCKNING
Tryckningen är den lättaste biten eftersom den lämnas ut påstan. Hämtade
ut tidningen dagen efter jag lämnat den pil tryck.
STEG 4, PLOCKNING" HÄFTNING" FALSNING
..·· ..·..
Det här jobbet är det tråkigaste. I början gjorde jag allt själy. Men efter
nr 2 -86 sä har jag bara lagt alla papper i ordning, sedan harjag)ämnat
borttidningen pil falsf1ing ochhäftning. Denna gäng hade jag ordnat .dd
bättre ändå. Jag hade J ätt tag i en firma som hade en fantastisk "plock;.
matic" maskin som gjorde allt detta automatiskt. Jag tog kartongerna
frän tryckeriet och !lkte till firman med den fantastiska maskinen. Det blev
fiasko. Deras maskin tog 12 blad, jag hade 14.. De hällvisade migtill en
ann~n firma, ca l mil därifrån, som skulle ha ma.ssor av .s ålla Här maskiner.
När jag dundrade in pil den firman med mina kartonger säg d~ närmast förskräckta ut . Det visade sig att de var generalagentför "plocl<maticmaskinen"
och inte utförde nägra såna här jobb. Det varbara att åka hel"l"'fgen, xykande
av ilska. I detta skede tänktejag faktisktatt sicleka utti~!1ige11 som ''g~r
det..,själv-bygg-sats", Men, i stället ringde jag Ulf''Paso-}\.r on" Aronsson
som är delägare i ett bokbinderi • .Problemet var bara att de inte binder ·
böcker, utan gör ritblock (toppenfina sildana som .kan rekommenderas).
Ulftyckte i alla fall attjag skulle komma över sä vi kunde försöka.
Ulfsmaskinpark var imponerande. Där fanns ingen ''plockmatic''. Man
·använd e i stället maskiner som funkat hur hra som helst sen man startade
firman nägon gäng pil 30-talet (dit var förstils inte Ulf med).
Vi började med att lägga de 14 pappershögarna i varsit träfack, sedan plockade
vi papper för papper Lrätt ordnin g . Detta tog drygt 3 timmar. Sedantog
vi och körde varje tidning i bigningsmaskinen. Den funkade sil att mantog
Ist ohäftad och ovikt tidning och lade in dessa 14 blad mot en kant i maskinen.
Sedan trampade man pil en pedal varvid ett giliotinliknande föremU kom
ner m ed enduns och gjorde en anvisning itidningendär densenare skulle
vikas. När detta var gjort klamrade Ulf tidningarna med en maskin som
inte klamrad~ 2 klammeråtgängen, utan en jätteklamme~. Det blev allts1l
2 klamringar _per tidning~ _,För att till sist vika tidningen s <i stoppade vi
in varje exemplar i en press. Vi pressade varje tidning med 3 tons tryck.
Efter denna operation var Cucciolo nr 5 -87 färdig.
STEGS;{JTSKICI{ ···.·. · ···. •
.
. .
·. ·. ·.•
Sedan ya r det .bara att <ika hem, stoppa tidningen i kuvert, sätta på frimärken,
och gå till posten. Det dröjer nog innan det kommer en Cucciolo med 56
sidor igen. Det här numret är förhoppningsvis kört med "plockmatic" •

inte
stöta sig med känsliga personer cencurerat denna sida.
Efter modigt överläggande har
vi beslutat att inte sälja
några posters av "damen".För
att Partickel-Janne ska slippa
alla förfrågningar i medlemsregiatret kan vi tala om att

MW
hon ej är medlem iSvenska
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Även d~n11a Ducati-ä.gare, av utseendetatLclöma en flicka,
verkar v ara n~stan _ h~It barskr;tpad. Honh;trinte .haft,.•r~d
a ~t köpa •några riktiga kläder ö11erl1uvudtaget. Öv~r ;t)(ell1
har hon enkedja som förmodligen är H set till henne.s Ducce.
Övrig klädsel är endast läderremmar av nå g or slag som
möjligen kan komma frän hennes gamla trasiga skinnstälL Alla andra kläder
har hon troligtvis fått
sälja för att H råd att
bygga denna värstingDucati, På d e tta foto
verkar det som om
hon sträcker ut en
hand för att tigga
till sig bröd för dagen.
Det kan verkligen
vara svårt att vara
Ducatiägare.

55
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Hos- Ducati-specialisten, AL DEN
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RACING

finner du allt till din Ducati.
Dessutom kan jag erbjuda däck till lägsta
priser,både slicks och standarddäck,stålflätade
bromsslangar till alla märken,Brembo bromsar,
Marzocchi gafflar och stötdämpare,Jeb's hjälmar,
snabbskruv till kåpor och mycket annat till
bra priser!
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LIDINGöLOPPET
Jag är .inte anmäld, men av . nägonunderlig anledningfinnerjag
mig själv stäende . på startlinjen bland · 12000andra tJll Arets
Lidingölopp. Mitt livs första Lidingölopp. Jag beslutar mig för
att ta täten direkt och tjuvstartar därför med 15 minut~r.
I ngen f11ärker nH·7 Första kilometrarna är enkla över JJräs och
vidare på en bred grusväg. Snabbt byter dock vägen karaktär när
den Jår in i skogen och blir till en stig med stenar ~ och häftiga backar att forcera. Jag börjar bli varm.
PAHEJ AD
Efter fem kilometer hör jag från högtalaranläggningen att den
riktiga starten går. Jag tar mig nedför en brant backe och
ökar tempot ! Personalen vid första vätskekontrollen häpnar
när jag passerar utan att inmundiga någon dryck. Vid Kyrkviken
står det tusentals med publik som viftar och hejar på mig. Den
stora folkmassan bildar liksom en häck, eller en .Jlit •allei runt
omkring mig. Imponerande. Jag tittar på klockan och konstaterar
att jag har ett oförlodrat försprång till täten. Vid Kyrkviken
är det plant och fint, men ute på Elfvikslandet väntar de första
riktigt svåra passagerna. Det blir åter mycket smalt och stigen
slingrar sig genom urskogen. Först ä~ det ganska plant, men efter att banan svängt tillbaka 180-grader blir det mycket kuperat.
SPORTDRYCK
l en lång backe står det massor av folk mitt i banan som nätt
och jämt hinner kasta sig undan när jag kommer. Ja~ stannar
för första gängen vid ungefär 15 kilometer för att inta en
pissljummen sportdryck. Jag har klarat mig så bra hittills att
jag kostar på mig en liten paus. Pust. Jag väntar i ca 5 minuter
tills jag har 10 minuters försprång~ sen ger jag mig iväg igen.
HAL BERGHAll
Nu är det ordentligt kuper~t. Branta upp och nedförsbackar,
ibland hala berghällar. Det här är jobbigt, men jag hade ju
tränat i massor av år innan det här, så tempot är .faktiskt
mycket högt.Jag vet att täten ligger 10 minuter bakom och jag
börjar känna mig stressad. Vid en brant berghäll får jag hjälp
så jag inte skall halka. Kämpigt!
10 KM K'r'AR
Jag har just klarat det svåra kuperade avsnittet när skylten
som säger att det är 10km kvar dyker upp. Det är nu folk har
tagit ut sig för mycket så att de nästan får kräla fram. Jag
känner mig dock ovanligt pigg. Banan är fortfarande smal och
blir snart ännu smalare . Snart når jaa fram till den branta
och långa backen där TV brukar stå. Men, TV- gubbarna har jag
passerat då de stod stilla med sin off-road hoj så jag kan
ta det lugnt upp för backen. Jag ser att många i publiken tar
fram kameran i tron om att täten är på gång. Jag myser över
deras misstag. Passerar ännu en vätskekontroll utan att stanna.
Personalen gapar förstummat. 4km kvar, 3km, 2km, jag .kansk,e
blir berömd, 1km -STOPP, vi stannar här! Besviket kör jag
Cagivan av banan och en av tävlingsledarna som jag skjutsat
runt banan för att kolla snitslarna hoppar av. Jag kom aldrig
i mål. Men, jag är förmodligen den förste som åkt nästan hela
lidingöloppet på en landsvägsmaskin. med skjuts! Man slutar
inte att förvånas över Cagivans all-roundegenskaper.

BÄTTRE BRC>IVJSAI3!
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Alskar man motorcyklar
så .g örman!

MEKTIPS
HEJ DU FÖREDETTING, ORDFÖRANDE ALLTSA
Jag vill förmedla ett tips till Ducatimember e som kan vara användbart.
s.t här ligger det till:
Under resan till Isle Of Man lossnade muttern till främre drevet med oljespill till följd. Jag vet att flera har muttrar som lossnat, men det finne
bot. I stället för den gamla muttern som kallas KM7 beställer man hos
Nomo-gruppen en axelmutter med nylonring (locking) som kallas GUK7.
D<i slipper man tandbrickan som brukar "tappa tänder". Muttern kostar
med frakt och moms ca 35:Hä.lsningar nrll9 Odd Ressem

o

...ELLER SA~ ..
Göteborg:
S:t Pauligatan 19
8ox6274
400 60 GÖTEBORG
Tel: 031-80 02 40
Telex21519

o

..

·...UTAN SA HAR!
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i Malmö AB
Jägershillgatan 6, 213 75 MALMÖ
Tel. försäljning040/21 0435
Reservdelslager040/215300

Stockholm:
Grlbbylundsvägen 2
8ox510
18325TÄBY
Tei:OB-7567300
Telex 16571
Telefax: 08-756 34 75

Malmö:
Sångleksgatan 8 B
8ox9030
20039MALMÖ
Tel: 040-21 04 70
Telex33390
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HEJ RED
Ang "tnekproblem".
EFFEKTSVACKA
Millen som köptes 1985 var en garnmal dröm som gick i uppfyllelse. Denna
dröm sprack ganska snart vid 500 mil och andra service. Dit gjordes ett
effektprov och det visade sig att 180 krn/tim var max. Telefonen gick varm
och samtliga mc-verkstäder i hela Svea rike kontaktades. Ingen kunde
säga vad felet kunde bero pit. Ett ii.r gick och av en slump när jag pratade
med en lagerexpedit pil. MC-huset sil. slog han huvudet pit spiken. Byt bägge
tändboxarna eller den ena sa expediten. Sedan var problemet ur världen.
RELÄET
Reläet börjar brinna pil. motorvägen mellan Göteborg och Varberg. Drar ur
kablarna och ringer efter bärgningskitren. Väl hemma sätter jag i en starkare hel och halvljuslampa (obs olagligt), dessutom tas listen fram runt
strilkastaren bort. Efter detta har det funkat utan problem.
ORIGINALKEDJAN
Denna är skit. Kasta den ii.t helvetet och köp en DID o-ringskedja, men
vänd motordrevet först.
RAMEN
Enligt mitnga Mille-ägare är väghii.llningen perfekt förutom nil.got styrfladder mellan 80-100 på 5:ans växel, d! med originaldäck och åtdraget styrlager. Mitt förslag finnsitvit exempel:

0&5 DetLQ &rW)Je~r ~n')<\ pr 1nc.i p

$u:' A-rt w-o YLva();· u zr0e_
4~~~~~K~p~f".,~s;'n;ct l{v~AuJ~~ r~
C1f)

PRESSTOPP, NYHETER, MILANOMÄSSAN. • •
Oj, oj. Hur skall detta fit plats !tidningen. Hans Blomqvist på Flöters har varit
på Milanomilssan och har bl a följande nyheter som han gett per telefon till
Cucciolos redaktio:t.
F l:an har g<ht ur produktion, I alla fall snik-modellen. Nu finns bara den dyra
Santa Monica, Paso finns i pärlemo-vit nu ocksit. 851S visades bil.de som racer
(Luchinellis) och gathoj, Gathojen är lackad i silver, upptill har den en rand
som går snett över hela hojen i rött, nertill är den bU. Mycket läcker enligt
Blomqvist. Pris i Sverige beräknas till ca 130000:- • Morini visade upp sin
off-road och custorn samt en ny rolig modell. Man hade helt enkelt stl)PP;J.l en
350 stötstitngs V -twin i en Cagica Freccia. Cagiva Freccia fanns nu även i
vit/bl! färg samt helröd som Paso. 350 T4 i militärversion visades upp.
Cagiva är en av n!gra fit fabriker (många är bortsållade redan) som är med
och sl!ss om en stor order pil. dessa militärhojar till USA:s arme'. Cagiva
visade även 500-racern och pr senterade en BOMB': Till nästa itr har man
tecknat kontrakt med Randy Mamola. Roche s~er ocksit ut att bli kvar. Alla
dessa ovanslitende hojar samt Husqvarna och en drös små-Cagivor stod i
, enligt Blomqvist, en mycket snygg monter, I övrigt var det inte mycket
nytt fritn de Italienska tillverkarna. Aprilia hade en mycket proffsig monter
och Gilera prsenterade en kul nyhet (som vi redan skvallrat om i Cucciolo),
En landsvägsversion av deras 500 fyrtakts 1-stitnka med 4-vv.ntiler och
dubbla överliggande. En mycket vacker hoj, gjord för Japanska marknaden
enligt Blomqvist. Förresten, jag höll pit att glömma, 851S racer går i produktion i slutet av Januari och landsvägsmodellen i slutet av Mars. Kanske
får vi se en prototyp pit Älvsjömässan, Blomqvist sade ocksit att Cagiva
har vunnit "förloppet" till Paris-Dakar: Det egyptiska Pharao rallyt. Di Petro
heter han som körde den segrande Cagiva-Ducati Elefanten. Man kom även
3:a. Honda var dock inte där med sina fabrikare. Det var dock Suzuki med
4 stycken 750cc 1-st!nkor, Samtliga fick bryta •• ,.,.
Oj vad det händer mycket och vad det är svitrt att f3t plats med det i Cucciolo.
För att fil. plats med detta fitr jag väl ta bort nitn 'annan artikel.

MW
Det. finns n!n' TV -serie som heter Goda Grannar, Där kanske det dyker upp
en Ducati 900 och en Cagiva i nitgot program som skall sändas efter jul ••• ,.
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BULL.E~ltFONDEN

125 dBA
~
&M

!l e j Micke din '"'"'"'!.
k·led anlednin g av al.t hull erfond e n h.,r haft s in fö r sta riktiga stora kraftm ä tni ng n1ed polisen vill jag skr ivo följande:
f\.<c dlcnl nr 87 Be ng t Johan sso n i Linköping b l ev enligt v;1r mening 03kylcligt
anklagad för att lig a en tn<>t:or cy kel som l:it f ör mycket. I et t lätt: förtvivlat
hr e v skickad e ha n mig kopi or p:~ bilteslapp e n och besiktnin gsprotokollet o ch
undrade, v ad gör jag?? Bötesbelop pet som uppgick till OBS 400:- var han
na turligtv i s b e r ätti gad till att f ;~ u t snarast möjlig t. Fr ågan var o1l1 han
äve n ville ha ut: p·>.ngarna för ombesiktningen m " d en gång, e ll e r om ha n
vi ll e v :inta till v ;he n? Ha n skick'l de mig då e tt k v itto pli 80:- friln svensk
bilprovning för ornhesild:ningcn han gjort. D!t fic k han snabbt och utan tjat
och ornsvep4 8 0 1\:H.ONOR P/\ ETT nRfi.DE:. Dettaiformavenutbetalning sav i.
Son1 sagt, tänk e fter .. Vad h::H.l e h1int orn Bengt int<"'! varit fö rs~ik rad? Nu
k un de hcln n1t•d hög but·et hnvud oc h en nedl (11:a nd e fnysning n1öl:a myndighet er " "· T iink på d e tla inf ö r 19!lfl <hs s:isong.

F r o rn d e n I / l !98fl Jean m<tn försti kra sig ig e n. !\doppet :i r fortfarand e
'10: - , ]nstgironnmret. 'lr f o rtfn1·a ncle 20401 ?. -9 och betalningsmottagare
ii r fortfarand e DUC ATIBUL.L.E:R . Vill mött till e n ny ljudlig .siisong.·
Svt~ Jl C:ullman

••

o•

FOR5JJ.f{RJNGAR
«Mil"""·"~~.•,1:~..,';'!,,,,.;{~_,!{:;_~~emww••m«N4Wi•
MiiTE OM FÖRSi\1\HlN C;t\R l\H ; n S!l,f C (VA E: DE ?)

l.iir dag c n d e n 12 Se ptemb e r i c;u l: eb org, had e 5MC kallat till e tt möt e om
fi'•rs :ikringsdilemm<>t. De flest a m:irkeslclubbar hade representanterpil
rn l.Hef: .. Aven p o li sma kten n H~cl s 1.ora- pekarn fanns n1t'-d i form av "Bror
Ull lcl.ig" fr ;) n C u zz i-lclubben, ( Ai.or suck). SMC hade ing et nytt att. rnecldela
so rn vanligt, ( s \t c k suck). Slig nj<1rk, SM C "- även k:ind som Butckcn,
r> ll.er som vi vill Jcalla honom, _polit:ruck e n - pratade ea m:1.ssa utan att
R{i~a n{i_p; ot ( ? ). Y.·lans llarnrnar Jund stod f ör det intclektu e lla o c h odiskutab la i sammanh a n ge t. Sve n l><!r cillade om Oucce-kl.ubbens fö rsök att
hindra köp av st ulna cy kl ar. Dd motto gs m·~d sva lt i n h' e ss e från samtli ga utom !·la sse Ilammarhmcl.

J öv rigt ut"i ck !'nötet fr;1n el d ,.,.,.,st negativ a. B ror ans ;Ig att alla cyklar
r,k ullc vara h e lt i sl.anclardski ck s;.. att ers :.itt:ni ngsfr;~got· inte blev något
rp·oblem. !Ja n lyckte att m<_, :·:H· I, :i.;.::tl·, ke<lj cn kydd, blinker s or. 11 hackspe g l;n: var v ikt i gar e än trat.l:a r och ;; ppel: avgassystem. T änk att någon kan
v a r· <l B<1 Jc :i n s loka ]l.
O ljelul<ten spred sig i lo ka l e n n ;'ir Triumphrepr e scntanten ö ppn ade rn1.1nn e n.
li an ans.Ig att s lcadeersä l:t nin g var oniidig lyx • .1\lla skador s kulle ägaren
sj:i.lv rnta ut. Norton-Lasse v:n mycket sympatisk. Han avslutade med
"'l bjuda oss a lla till en grillafton med Nor t on k lubben. Där e fter skickade
f', " iclc" n hem oss. I•:fter d et!~ ld inde ~ve,;\ o ch j ag .att vi var t;ugna
h i1 ra av oss vBra u ppr orcia kc1ns l or pa nd g on kurvig • asfaltexad ko st1g.
.\·fi\ l:c t kan v :il sa rnn"1 a11fa l: ta s i _
g o tt ka ffe o c h sn1aslciga bullar, resten Ue h <:. v ( ~ r e j n ~~got ornnfi Inn a nd ~ .
S ·: c n C ullman oc h An nci l\·f il c!.:r vid bordet. Fr am för mera tr a ttar & buller, jaaa

::t.
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ÄÄHUM ALLT 51\. •••
Urs~kta för att vi dristar oss att höja våra späda stämmor i denna famösa
tidskrift, men vi har något som vi skulle vilja ta upp. Minns ni hur det var?
För n.'igra är sen? När en Ducati fortfarand e var något? Knutten vis st e i
allmänhet · inte riktigt vad, men n åg ot var det utan tvekan. Ingen vid korvmacken missade när en tidig Hailwood dundrade förbi mot n å got okänt mål
som det förmodligen var viktigt att komma i tid till. Och d e ssutom har min
klasskompis en kusin som hodd c pi! samma gata som en som hade en 90055
och han sade att •••••• Ni har hört den förut. Det är inte längesen en Ducati
var nil.got relativt okänt. Kanske farligt, trolig e n lockande och definitivt suspekt. Men nu har hela MC-pr e ssen i samlad tropp drabbats a v någon släkting till Teknik e ns Världs Ferarri-syndrom. Märket är pil var mans tun ga ,
test e r och provkörningar flödar i de mest ov ä ntade sammanhang och snart
kan vilken fjortonåring som helst orera i desmodromikens fördelar, Ducatim~ssig styrgeometri och annat dravel.
Till och med MCM .sli!r an på Duccc-trenden m ed sitt reportage om världens
första hybrid mellan en sidovagnscross och e n gynekologstol. Vad väntar härnäst? MC-folket gör nattliga megafonfärder genom 5tockholm s förorter och
mellan raderna lyser i eldskrift att Ducce-klubb e n är det h ä fti gaste som
finns? Eller hinner Guzzi-bladet före med s in tiotusenmila Paso-test där
allt för beröm utom kedjan?
Varför har det blivit så här?
Har vi förändrats eller har den allmänna MC-trenden svängt över till "vår
stil 11 ? 5å är d e t kanske. Men glöm för den skull inte att klubben har varit för
populär, snäll och .allmänt bleksiktig ända sedan början. Undra på sen att
alla tycker om oss och vilra hojar.
Nu hör vi ända hit hur det glunka s i leden om att vad är det för f e l med att
vara inne di!, och fil. r man inte tycka om sin .hoj nu heller och .en massa sånt,
och ni sju som k ö pt era Ducear av trendtaktiska skäl säger naturligtvis
ingenting. Så lagom kul att utan egen förskyllan hamna i den svenska "hojkulturens" mittfåra. Den sv e nske normalknutten kör japanskt pålitliga, fyrc~ lindriga trökhä c kar. Vad han inte vet när han läser alla smöriga Ducatit es ter är att inte ens en Darmah skulle passa honom. Kanske ligger orsaken
i att vi!ra kära Ducear inte bara kan avnjutas p å krokväg, utan också går
utmärkt att glänsa med i byn. Är dom för dyra och för vackra? Hur som
helst är dom för inn e .
5kall man behöva köra B5A 65:a m ed fifty-fifty roat och olja f ö r att slippa
höra att den och d e n skall minsann köpa en ocks å , så fort veckopengen
räcker till. Eller när CX-slusken oombedd kommer fram och säger att
visst är det läckra cyklar men dom har ju sina sidor. Och så l e r han som
om vi bägge delade på en fruktansvärd hemligh e t. Trots att m a n är helt
säker p~ att den kl e tställ-bepansrade ofredaren aldrig grenslat nil.got italienskt i sitt hela liv börjar han fråga om hur kopplingen m.!l.,r idag och fortsätter med att med insinuerande och anklagand e blickar fråga om man verklig e n sköter oljebytena? Detta mi!ste få ett slut. Vi vill inte bli allmän
egendom bara för att våra hojar plötsligt blivit pop-moppar. Om det mot
förmodan finns fler än vi som har något att :.>äga i frågan, både från Sverige
och provinserna, föreslär jag att ni gör det i dessa spalter. Det vore väldigt
roligt om någon höll med oss och ännu roligare om vi fick pil. skallen. Det
kanske till och m e d finns någon som vet hur vi skall få slut på oskicket?
Vi väntar o c h hoppas.
H äls ningar Th e Banger Broth e rs Lars Höj e r & Jonas Dahl.
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Malmö

1987-10-12

RESERVDELSPROBLEM I SVERIGE, DEL 2

!lej Mick<?.
Tack för sena3te nuullnl·et o. v Cncr.:iolo nr 5, ~om va r et t mycket fylligt
nummer.

Jag läser Di t t sammnndruc av THÄFFEll me <l årmnöt r , och reager nr då jag kommer
till rubriken re se rvdel3j>rohlem i Sverige ?
Vi på !.!C-Huset har under 1907 kompletterat reswrvdelsbestiillningar och fått
från Duc at ifabriken ft!m leveranser under året plu s att vi nu i dagarna väntat
hem :~~tterliggare en bestiillninc;, vår otriivan ät att oe till att .till .de .Ducnti
som nålts genom MC-Huset i Malmö

under de r{ år som vi var importör, ej skall

behöva stå utan reservdelar och rl å tänker jag främst på 500 S, 500 och 600
Pantall, 900 SS, 900 S2, 900 HR, 900 Darmah, 900 och 860 G'fS, .1000, S2 och !!R,
samt slutligen 750 Fl.
Vi har som mål att " gn DUCA1'I står aldrig otill"
!Ilen ibland har det varit ett förb a nna t gnäll från e n del av Duontiklubbens
medlemmar och speciellt på en d'.'l priser, jag anser inte detta va re. motiverat

Vi vill erbjuda ett så komplett reservdelolager som möjligt, arnare blir det
gnäll för att inte fins reservdelar, Ni kära Ducati vänner " Ni kan inte både
ha kake.n och äta den". s& vill Ni ha Era delar här i Sverige och ·med relativt
snabba l ever anser så får Ni vara bcrcdcl att det kanske kostar l i te mer än
i Eng land eller Tyskl and .
Beträ ffande Thomas från Biscaya som "vågade ställa upp" på mötet, så fick
inte vi på MC-Huset någon inbjudru1, så var det med det,
Jag har också uppmärks a mat Er likvid i te tskris h a r därför idag skickat
medlemnavB"ift.
' Jag vill också tacka den
ny a lyckt). til l.

Ps.

En etor hjälp för os " är om Ni kan bestlilla Ducati reservd e lar Nu under

vintern. Och Du vet väl att vi lämnar 20 7~ på kosmetiska deta.lj 0r till !HdrG
J)q, t j
• J<:, tr<>vl.i.g- Jul oeh ett Gott Nytt år önsk~r Lars-Olof p;1 Huset i Malmö
Generalageht : · Ducall - fialjet - MZ - Royal Enlield - Marving avgassystem • JEB'Shjä~ma~
.·..·.- .öövviiBBJ:-..
Speed Mode skinnkläder - Marshall avgassyslem
'· ~ /
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1t gamla styrelsen" för ett fint jobb och linska dan

SV AR TILL JONAS DAHL
Taglioni okunnig ? Eller vad menar du Jonas, skulle Dr T gjort fel när han
övergav dom "riktiga" motorerna, som du uttrycker det, och istället ägnade
sig ilt i hans ögon en b ä ttr e "remvaxar-motor". Det syntes om inte annat på
ROTT vilka som var bäst, fast dom hade handikapp på 150-300cc • Taglioni
vis st e vad han gjorde, eller hur ? Nu är det inte sil att jag inte håller med
Jonas till en viss del, men niln' minoritet vet jag inte om man kan kalla som.
Det finns många dussinhojar bland kamskaftarna, inga namn, Utdöende stämmer kanske, men vi "remvaxa re" får väl hjälpa till och hiilla dom vid liv,
och i nästa BOTT kan ni PANTAH-piloter ge dom ett varvs försprång, det kan
dom behöva.
Medlem nr 8

Först ett kortfattat svar till Jardenberg: Artikeln i förra numret var inte menad
att kritisera hur ni på MC-Huset har skött reservdelsförsörjningen, Tvärtom
B! tycker jag liksom de flesta höll med om på mötet att ni har skött reservdelsbiten mycket, mycket bra, Personligen tycker väl jag i och för sig att vissa delar
har varit lite dyra de senaste åren, men jag är ju otroligt gnällig. När det
gäller reservdelar till äldre D11cati(före år smodell-87) så verkar läget lite
fö.rvlrrat just
Flöters säger attJardeniJerg inte får köpa några fler delar
från .f abriken. Detta är ganska orovänkand e. Flöters är inte intresserade av
Judenbergs lager, och om det är pildetta viset så kanske Jardenberg tappar
intTesset och säljer lagret. Det kan då mycket väl hamna utomlands. Ibästa
fall.kan .Iså fall Jarden!J~rg f?~tsätta . a.tt köp;j. dEllar _!illsittlager, IllEl~ ~åJrån andra
kontakte.r !!?m-han Jått und.e r alla år hanjobbat med D1,1cati. Jardenbel"g själv
säger dock att han hittills (den 24/ll)i~te hört något som .säger att han inte kan
få köpa några delarfrån fabriken1ängre. Hanharfått 6-7 leveranser från
fabriken i !r utan några somhelst problem, Om i( detta är renthypotetiskt)
Jardenbergs lager skulle försvinna ut ur landet >s.å blir det givetvis svårare
att!! tag på delar, Särskilt till 900/Mille. Flöters säger docka.ttde nu har
Ungtradare som går direkt mellan Bolegna .o ch Stockholm • .Därmed skull(!
det gå fort att få hem en del, om den finns på fabriken förstås. Nu skall vi
inte måla Hondor på väggen, men läget verkar ganska förvirrat just .nu. Angående priser på Ducati så verkar det som om Flöters är väl medvetna om
problemet, En Ducati är för dyr idag. Detta gör att det säljs får några, att
det blir liten efterfrågan på delar och att hela lönsamheten därför förmodligen
blir mycket dålig (trots höga påslag). Enligt Hans Blomqvist så kostar en
Ducati förhållandevis mycket bl a för att de har fått ett mycket dåligt avtal
angående garantier med fabriken. Flöters skall stå för alla garantifel, och
för detta har man fått ett utrymme på endast 300:-/MC. Detta är alldeles
för dåligt och man har därför lagt på en okänd summa på priset för att
klara detta. Man skall också förhandla med fabriken för att ändra detta till
något bättre. Man skall också göra allt för att slippa höja priset på Ducati
så att "japsarna så småningom hinner Ifatt". I USA kostar en PASO ca
38000:- ••••••••••
MW
DUCATI, FRAMTIDEN I SVERIGE
. .•
.
. .
.
Det håller på att hända saker med vårt kära märke. Efter generalagentssk~tet
har man inte märkt så mycket, men nu är det saker på gång. En s.ak som V1
skall återkomma tUllnästa nummer är att Flöters skall ornargamsera Ducati•genturen. Hur man skall göra detta återkommer vi som sagt till, men så
mycket kan man säga att Ducatiagenturen kommer att vara placerad på Helmab
vid Norra stationsgatan i Stockholm. Flöters kommer att ha en speciell avdelning för Ducati och Caglvapå mässan, Man kommer, förutom Ducati, att
ställa ut: Caglva 125 Freccia, Cagiva 350 T 4och ett par Mori~i, Apropå T 4
så säger en välinformerad källa att Husqvarna MC AB har tagtt hem en T4
byggt om den för milltärt bruk och levererat den på prov till Ingema.r Ö.sterb r som jobbar som testare åt försvaret. Snart får vi kanske se mtlltärerna
b e ~ma omkring pli Taglionimoppar (han lär ha designat det 4-ventilsutandesmot:;plocket) • Flöters k ommer väl ock s! med stor sannolikhet att ta över Ca givas off-roadförsäljning när Husaqvarna MC AB s! småningom avvecklas}
Sverige. Framtiden verkar spännande, så säg inte att det inte händer nåt •
·.··.

....

·.·

DUCATI-BLADET, MERA BIDRAG
I t sset för att skicka bidrag till stora Ducati-bladet har varit alltför dåligt.
;ä~;ör blir tidningen försenad. Men, årsmötet ville att den skulle komma ut
och därför vore det väl bra om vi kunde få den klar tills l Februari i. alla fall.
Därför behöver vi bidrag. Särskilt BILDER med en liten kortfattad btldtext.
Bra bilder roliga bilder, sjuka bilder, annorlunda bilder, Bilderna bör ha
någon ankn'ytning till klubben och Ducati. Skicka materialet till:
.Mats Håkansson , Storgatan 14A, 26131 Landskrona,
,

.
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CUCCIOLO TESTAR

BilGenproppar
EAR-proppar
Bilsondun
I~tt

got stela och skavde i örat medan gummipropparna (
3M) behöll spänsten och
formen

O Sole Nio falskt. Men vi
rekomenderar inte läsarna
att göra detta med Bilsondun infört i öronen eftersom det blev en enda sörja
Vättest
som trycktes in längst in
Vi testade även skydden i
i örat och sofu vi ännu har
vatten genom att ha hörsel
kvar rester av. Vi har ävskydden i öronen medan vi
en ett tipps från Partickduschade. Vi slapp därmed
el-Jaune som sÄger a t t )Hhöra oss själva sjungande
propparna är oljabeständiga
och kan med fördel användas
till att täta oljeläckace.
VI SUJ-ill'•IERAR
Bilsondun

+

bra hörselskydd skall vara skönt att ha i örat, vara

återanvändbart och hel1st tvättbart. Vi testade 4 märken,
två av dem klarade sig bra. Men alla blev smutsiga Bnabbt,

Bilsonproppar

+

EAR-proppar

+

Tvättbar,Klarade våttestet
Hård efter tvätt

3I'1-proppar

+

Tvättbar,Klarade våttestet,oljebeständigt

om detta beror pä tillverkaren eller testpersonalens lorti ga öron skall vi låta vara osagt.
Cucciolo köpte 4 olika hörselskydd i prisläget 0.252 kr./skydd och lät testpersonalen använda dem under
l'I C-säsongen med tvä ttninear
och utbyte av skydden när
sä behövdes. alla skydd
utan ett var återanväudbart

återanvändbart och går ej att
tvätta, inte heller Bilsonpropparna är tvättbara men då de
är plastöverdragna kan man torka bort den mesta lorten på
kläderna eller dyligt.en person i test panelen fick oftare
byta sina skydd än de övriga
men detta kan . bero på a.tt han
Smutsiga hörselskydd
mekar mer och har inbyggd uniDet är mycket som fastnar i versalsmörjning i ~ototn.
hörselskydden under en dag.
Tvättning
Vax från örat och smuts samt olja vid rullningen och Vid tvättningen följde vi de
instoppningen i örat.Därför j_nstruktioner som fanns om att
borde alla hörselskydd vara tvätta FJ\.R ou.h 311 propparna 1
tvättbara och återanvändba- ljummet vatten och tvåLEfter
ra. Bilsondunet är dock ej tvätten blev EAR propparna nå36

Ej tvättbar,Ej återanvändbar,Klarade inte våttestet,Faatnar i 6rat
Klarade våttestet
Ej tvättbar,Ramlar ur örat

Ett: Finnkopp-Pinnoccio Test

Ett måste inför
moped racet
NTF
Mopedförarkurs
Boken ger kunskap och
insikt om ett trafiksäkert
uppträdande samt tar
upp mopedens utrustning, tekniska funktioner
och körteknik. Ingår som
grundbok i studiecirkelmaterialet för mopedförare.
Format A4, 90 sidor.
Art nr 13fl

64:-
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Följande

förslag lades fra:n:

''" ....

:« Träff på våren dA rra.11 Jr.an byta delar o. dyl.

-..;.. ~
~l-~:- .,'1 .~.:.. ~,

* Ducatihörna

Mötet öppnades.

på alla road racingtävlingar i Sverige.

9

2 Dagordningen godkändes.

* Gerrensan resa

§

3 Ars m:itet ansågs ha bli vi t ;;t lyst pä ett riktigt .sätt.

*

§

4 Till ordförande på års;;;ctet valdes l1icke Werkelin och t-ill
seY...retera.re valdes Ka.r ii: Ohlsson.

* Bankörning ned instruktör.
* Alla på ffigon vanlig träff och färsöka

§

5 Till ri:'Gträknare och jus teringsrrän, jämte ordförande, valdes
Ronny Andersson och Peter Lindqvist.

§

6 Antalet ri:'Gtberätti.gaåe på årsmötet var 60.

§

7 styrelsens verksamretsberättelse för året gcxl.kändes.

§

9 Mötet beslutade att rredlemsavgiften skall höjas till 150:- per
å:r och att både Ducatibladet och Cucciolo skall vara kvar i
någon form.

§11 Till revisorer valåes Lars Höjer och Charlie Linnaeus .
§12 Till valberedning för nästa styrelseval valdes l1icke Werkelin,
Sven Cull.rren och Jonas J!.s"berg.
§

13 Ändring av stadgar för att det sl<all vara möjligt att
tillstånd att ordna lotterier på allmän plats.

Meningen "MedlerTEkap kan förvärvas av samtliga som är
intresserade av Ducati." ströks illt!::, vilket }E.de
föreslagits. Följande Ullägg antogs av årsmötet"Sve~ka
Ducati Klubben är en öpren ideell förening. Klubben skall
verka för öl<:ad kännedom om rrotorcyklar och rrotorcykelåkning
samt för en säl,er och rreningsfylld körning. "

* Avgränsad t\Jcatihörr.a

på Wl1 i Arxlerstorp 1988.

* Samling urxler Svenska

D.x:ati Klubbens flagga på Knutstorp

* Enskilda nedlermar bär försöka fA

i.h:>p sannansvetsade gäng

lokalt.

* Bankörning
Bankörningarna bär organiseras ·på ett sätt som gör dem säkrare
och b3ttre, t. ex. bär rmn bestärrna speciella tider då IIil.ll åker
långsamt ·och andra tider då oan gasar friskare. En bankonmitt-e
tillsattes bestående av Jonas Asberg. Ronny Andersson, Erik
Screrdin och Janne Johansson.

* En touringkonrnitte tillsattes

bestående av Ronny Andersson,
Karin Ohlsson och Anders Mizzer.

§10 styrelsen för verksamhetsåret 1987-88 valdes.
Ordförande : Mats HAkansson
Kassör : Tore Håkansson
sekreterare : Tomas Krysell
Ledanot
Håltan ~son
Ledarrot : Björn Andersson

få med de medlermar

5-6 september (Battle of Twinsraoe).

Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Charlie Linnaeus.

8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1986-87.

Ger:ensam resa till Isle of !".an.

som aldrig brukar vara ·n ed annars.

KaSsören !1icke Sandström delade ut en ekonomisk berättelse för
1986-87 och svarade på frågor angående den.

§

till NUr:x.rg ring.

§ 15

Ärenden som har Väckts av styrelsen eller medlem i klubben.
Jonas Dahl ska skriva en artillel om I:U=atihistorik, som ska
puiblllice:;as i .~!lit,?:_~ ~~~......m::~.E!.J!.Lvl.s kf~.1n 3000!,_ .yilke~skall-g!
t
pn.spengar
.catt e ·of 'nu.nsracet som or.; 6 september j:>å
Knuts torp.

1

Klubben ska betala halva prenumerationspriset på intressanta
utländska m::-tidningar för några klubb- nedlermar som sedan
skriver artiklar i Cucciolo.

§16 övriga frågor:
Sven CulL~ berättade om Bullerfondens öden och äventyr, 3074:finr.s på kontot och ir.ga böter har betalats ut. Medlemma na 1·
Bullerfonden bestämde
att 1000:- ska gå till prispengar
Fätile öf 'f.nn:s.racet. ~utstorp 6 september till den medlem i
Svensl~;a Ducati Klubben som placerar sig bäst på sin Ducati.

l

§17 Mötet av:;lutades.

Mötessekreterare:~O~tesordförande: /Jittlfltt~
.l

~
son

3B

Justerings

.

~

J

e

.

on

. .//

l1icke Werkelin
teringsnan:

~~
Pete.n Lindqvist

~}'-

~----~-_.)
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DEN INTERNAT! ONELLA DUCA'ri TRÅFFEN

~;OM VÅllA MEDLEMMAR FICI\. ETT SAUSKI L'f UTSKICI{
MED INFORMATION OM I APHIL MÅNAD BLEV EN SUCC.f:
SOM UPPMÄlU(SJU,lMATS AV MOTOH'riDNINGAit l)Å KONTINENTEN. TRÄFFEN SOM IIÖLLS PÅ CllOIX-EN-'fERNOIS
BANAN I NÄIUIETEN AV LILLE, FRANKRIKE, DEN 20
OCII 21 JUNI -87, VAR AllRANGERAD A.V DEN FRA.NSKA
KLUBBEN DUCATI CLUB DE FRA.NCE. NÄSTAN HÄLFTEN
AV DELTAGAIL.'L\ VAR Ul'OMLANDS IFRÅ:."{ VAD BETRÄFFAR
T.ÄVLINGSDELTAGA.NDET. DETTA KAN DU SJÄLV LÄSA
DIG TILL PÅ TADLA,'{ ÖVEit KLASSNINGAR SOM FINNS
PÅ ETT EGET UPPSLAG I CUCCIOLO. OllSERVERA ATT
I EXEMPELVIs TWIN B GROUPE 1 EN VISS ALAN CATHCART (GB) KÖR UOO MIKE llAILWOOD. DETTA BETYDER
INTE ATT HAN KÖIWE E~ REPLICA UTAN EN OniGINAL
T'f IlACEll SOM NUMEllA ÄGS AV EN MEDLEM AV DUCATI
CLUB MUNCIIEN. LÄSER DU TABLÅN NOGA SÅ UNDHAR JAG
OM DU TROR DIG HAH. RÅD ATT MISSA NÄSTA ÅRS TRÄFF
OCKSÅ!

Nyckel till tablån:
CUMC-Classic Racing Motorcycle
MONOS-Deswo och icke desmo
TWIN A-Licensierade förare
TIHN D-Övriga
l'NDEH.STH.UKNA- Vi n nar n a

1\ÄLLA: L 'ECHO DES CONTI
VID SKRIVMASKINEN: TIIOMAS LUNOEN
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( Gll) STORBR
(RFA )VÄS'f'fYSKL
(Suisse)SCHWEIZ
(AUT RICHE) ÖSTERHIKE

4.
: 6.
. 6.
' 7.
8.

Barmettler (Buisse), 760 BB
Mathis (Buiese), 900 BB
Hourdequln (France), 900 MHR
Odermatt (Buleee), 750 SB
Banger (GB), 660 Pantah

aime s6rle
l.
2.
3.
, 4.
· : 6.
' 6.

Putzer (Autriche), 900 MHR
Kampf (RFA), 900 NCR
Barmettler (Suisse), 760 BS
Mathis ( Suisse), 900 ss
Hourdequln (France), 900 MHR
Garrier (France), 900 MHR
um,rmun~(Sulsse),
SS
660
~~~

lire s6rle
Rltchle
l. Barmettler (Suisse), 460 D .
Burgin (RFA), 900 NCR
((}(\i ] 2 . Vial Michel (France), 450 ·
Martin (GB), 660 Pantah
3. Morchipont (France), 360 :
. Bllemel (RFA), 900 MHR
~itftf:th]4. Kluser (Sulsse), 260
Grzelakows1 (France), 900 ssi.J·f~~~~~~~~~~~~l)6. Vial Alain (France), 460
Haywood (GB), 660 Pantah
6. Delory (France), 350
TremUn (GB), 900 ss
7 . Sistak (France), 450
. Connell (GB), 600 Pantah
· 8. Bouvet (France), 460
10 8 h
(RFA 860 GTB
:: 9 . Muck (RFA), 466
· tro man
),
·. 10. Van Mil (Hollands), 250
11. Renz (RFA), 900 SS

s6rle
. Chrlsten (Sulsse), 750 88
Rltchle (GB) (660 Pantah
. Braun (RFA), 750 SS
Burgin (RFA), 900 NCR
6 . Martin (GB), 660 Pantah
6. Bllemel (RFA), 900 MHR
7 . TremUn (GB), 900 BB
. Grzelakowsl (France), 900 ~~ ,,.,,,,.,.,.,,,.,.,.,,,.,.,
Haywood (GB), 660 Pantah
IO.Strohman (RFA), 860 GTB
ll.Connell (GB), 600 Pantah

aime s6rle
l. Vial Michel (France), 460
2 . Barmettler (Sulsse), 460
Morchlpont (France), 360
Delory (France), 360
Kluser (Sulsse), 260
Vial Alain (France), 450
. Muck (RFA), 466
8. Sistak (France), 460
9. Bouvet (France), 460
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350 Ducatt
4.To·uselaillt (France), 350 Ducatt
..
250 Paton
•• •
(France), 350 Ducatt
•·
Le 202 (France),?
•
Voisin (France), 350 Ducatt
• 9. Hazebroucq, (France), 350 ·Ducati
· lO.Cayron (France), 250 Ducatt
1l.Og1er (GB), 125 3 arbres
ailme serie
l. Ruth (GB), 350 Ducatt
2. Grizot (France), 350 Duca.ti
• :3. Toussaint (France), 350 Ducatt
• 4. Gu1bert (France), 350 Ducatt
• 4. Hourdequin( France), 350 Ducatt
• 6. Volsin (France), 350 Ducatt
•• 7. Hazebroucq, France, 350 Ducatt
....
8. Gall1chan (GB), 126 Twiri e:x:-Hailwood ' •
9. Caron (France), 250 Ducatt
·
·
10.Bouchet (France), 126 MV
!.) ! ::-.:
::·.:..·

Pantah
4. Soriaux (France), TT2
6. Press (GB), 760 Panta.h
6. Bossu (France), 600 Pantah
7. GodarJ; (France), 600 Panta.h
8. Braun (RFA), 760 SS
9. Andrieu (France), 600 Pantah
10.Wa.chsmuth (RFA), 600 Pantah
11.Chret1en (France), 660 Pantah
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FRÅGA CUCCIOLO
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Till Fråga •Cucciolo
Enligt Lucchinelli är Cagiva en dam mc (Lei Cagiva, Lui Ducati). Finns den
med damsadel?
"Skäggiga Darnen"
Svar
Vi fitr tydligen plocka fram den enda publikationen i ämnet (MC-Nytt nrS-9 -86)
igen. Där står det, som vi klart och tydligt påpekade i förra numret • skall det
vara så himla svitrt att fatta- , 'BERRAR, itk helst orakade, det passar sig lik·
som bäst".
"Nordens bästa experter"

OBS
Alla medlemmar är välkomna med frågor till Fråga Cucciolo. Även seriösa.
Detta var nämligen meningen frän början tills det kom ett bidrag till förra · ·
numret som inte var lika seriöst som det var roligt? Allts ä, har du nitgon .· . ..
frll.ga om din Ducati, om klubben eller om Ducati i allmänhet sit skall Cucciolo
vidarebefodra din fråga till den som vi tror vet bäst • OBS detta är seriöst.
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Ducati 450 3D:
• • • Inte tror mnn alt det är en
·l :,o- kubikare niir man ser Duc a t i
4 ;)U :U) på ~at an fil r lflrst a
g/ingen. SnarRrc ('11 srniicker fvåfernt i11. Men enlihl1 uppgift skall
elen enc~· linclriga f\;rtaklaren innehiilla st ra x under halvlitern i
cylindervolym och hrornsa :11; hk
DIN.
Motorn omgärdas av en enkel
ri)rrarn som sprider sig t iii ett
l"t1gclho av riir i hnkvagnen. Frnm1/:llffcln iir fiirseclcl med ett gmah
clip-on styre. Varvriiknmp od1
hnstighetsrniitarc triings ovanfiir.
Tanken iir liing och .srnnl nwcl
slullandc magstiirl fiir liggande
kiirning och smalt knäslut ut an
slirskydd . Viixdspakcn iir R\' Uloch hältyp och sitter på motorns
hiigra sicla. Pli den \'Öns t ra finns i
. · symrnet risk ordning h roms och
kickstart.
.
B Det krävs en hel del kraft nch
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teknik f(ir att fi\ igång motorn .
Kickstarten iir en av dt• mest
tunl(trampadc vi hnr priivat pii.
Den l(iir stenhiirt motstiind om
koh·en herinner sig i fei liige. Att
rulla il(i\ng c~·keln är ibland lika
omiijlihl1. Niir man viii hnr lyckats
starta motorn så håller man den i
gång fiir att slippa tjuvstopp.
Mutorljudet iir diimpat mullrande
pii ton;gtmg och st iger t iii ett et1rih1 . knalt rande Jl<l fnllvnrv . Man
hlir liitt fartblind eftersom motorn
tm·k vare sin knnstruktion
<•ncylindrig fyrtaktare
t:vcks
varn twsevärt mindre än den
egentligen är. Varvriiknnren och
hnstil(hetsmiitarcn ger inte heller
mlgra direktn hesk<·d eftersnm de
är vihrat ionskiinsligt monternde
oeh vift ar vilt i)ver 4 000 ,-fmin .
·n fl pn klockade toppfarlen m{'rl

liggandt• tiirare uppgllr emellertid
till lii2 km/h . Med liirnren sitt ande nor mnskinen dryga l :10
km/h. Kiirstiillningcn iir bekvämt
halvliggande
med . tJisträckta
11rmar. Lite hesviirligt och p:ifrestnnde i stndstrnfik med milngn
inbromsningar och accelerationer,
men mycket hra på landsväg där
fartvinden stiiftar upr liinuen.
Växell;\dan fungerar hra. Så smidigt t o m att kopplingen knappust hchiiver användas. Systemet
med tii- och hiihnaniivrering giir
viixlingen mycket säker. Man
t rnmpar allt id dis t ink t nedåt ut nn
att fumla eller t veka.
Hromsnrna stoppar smidigt frnmfJuten, men framgnffeln är niigot
mr ~tiitil( pi\ ojiimnt underlag.
Det knn kanske nvhjiilpns .·nwcl
tunnare olja :
• En finess som . fungerar h ra,
men som !ler lite liijlig ut, är ut - .·
fiillningen av !lidstiidet, ·På cykelns viinst ra sida i hiijd med
motnrns fromkant sitter en liten
rund platt a !lnm genom ett h()(' k at
riir ii r !ii r hunden med s idos t iidet.
När man trampar pii plattan åker
stiidet ner. Man slipper fumlnn det med tån under ramen och
motorn, med oljiga skor som liiljd.
Kiirninl(en går smidigt och cykeln
iir ti)(jsam i kurvorna si\ länge
man hiiller sig till viigar med heläg!,'lling. Grus passar det lilla
styret och den styva gaffeln mindre viii. Framhjulet Ilaeldrar lit e
väl mycket i groparna. 7 400
kronor på gatan kostar Ducati
i Stockholm. Man får hoppas att
priset är satt med prutmån annars knn cvkeln nog få svi\rt att
hävda sig hland maskinerna .. i
somrna storleksklass.
•

Ducati 450 30:

~IM!"

men dY'
landsvägs
maskin .
DucoU är en clegnnt ooh
smäcker mn~kin, ment
tvÅfemtio iin fyrfemtio l

linjcrnn. Mntorn hur
ventiler -

d e~ modromMtyrdn

en fine~R Hom den ilnlicn~kn

cykeln ii r gnnskn cnsnm nm
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Ducati 600 -82. 2-1 system, ny lack, stålomspunna .b roms slangar,. ensits
fastback, nya däck & drev, kedj e paketet 200 mil mm. 1850 mil / .Bättre
ny. Pris 34000:·
·•·
· ··
Rickard Pettersson 08-384711

än

Säljes
OBS detta är ett hot. Om ingen köper min 650 SS (den heter ju s! i US~)
för futtiga 33000:- eller något annat futtigt bud d säljer jag den .inte • . • • >
Beskrivning: Pantahram, F l motor med torr koppling, IIOO mU, i strålande
originalskick, finns bara ett eller högst två ex till i Sverige. ··
Micke Werkelin 08.:-7662284, 08-7316440, 08-7678945
Säljes
Ducati regnställ strl 54
· Seppo O 18-400797
· Köpes
Ducati regnställ strl 56, 58
Säljes
Ducati 950NCR. NCR~ram & kaross, !SR-hjul &
·ss-kåpa m e d dubbelljuä, 2-l, lagom trimmad. Går
sons Fl:a. Lev. ink! packväskhållare.
Pris ca
Peter Lindovist 08-7586933

Köpes . .
·.· •· ·.· · . · . ·.· . ······••··
..•.••.. ..
.. <
Till Cucciolo: Komplett vevparti samtbensintank.
Sune Thorstensson 0532-13603, 12060
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.· GET
·

··:.Ljuset ilr Inte · ·Jil"ds avsett för Sll&bb mörkerköinlng -

. ungelilr lika effektivhorn ett stearinljus!

~~Ptt".t

"!fd!:tel bra. pA :Yfiaen men biiTer •. pipassligbet

Jag körde om en BonneTIJie l UO knutar O<b .h ade. likräl tvi
··. :Y ädar till nit peta Ini
··
·

.G.

1:11T au dehänstra

gl~k

roisteget
alt fälla
man aldrig kunnat använda kicken.
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INBJUDAN TILL KUST TILL KUSTRALLY
DEN 30 JANUARI 1988.
Jag den 30:e Januari 1988. Ni läste helt rätt.
På Lördag kväll den 30/1 hade vi tänkt starta från
Göteborg. Framc1t natten når vi Danmarks k11st.
Närmare bestämt Fredrikshamn. Där vänder båten
och tar oss tillbaka till Göteborg vid 02. 00-tiden på
natten. Denna bc1ttur har ett syfte: Äta, dricka och
roa sig i goda vänners lag. En vinterträff i Göteborgsarrangemang. Om du är intresserad av att pi detta
vis bryta vinterdepressionen så vill vi att du hör av
dig till mig Sven eller Elenica pi tel: 031-232221 före
torsdag 14/1. Detta för att kunna beställa bord och
ordna med eventuella övernattningar. Vi svarar då
också på övriga frågor s<lsom priser, tider och alternativ (mv.n måste inte äta på båten om man inte vill •• ).
Enligt uppgift kommer hela den nya styrelsen att infinna
sig för att erbjuda medlemmarna enskilt samtal vid
relingen mltt ute på havet aldeles ensamtna. ••••••
Med hopp om ett annorlunda och vansiimigt roligt kust
till kustrally hälsar Göteborgsducatisterna er alla välkomna.
Sven Cullma.n
Det kommet• med stor sannolikhet att bli en vinterträff
sent i Februari eller någon gång i Ma:rs hos Flöters.
M era om detta i nästa Cucciolo.

