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NEWTON
Newton, i London, ·• häller. p! att ta fram de gamla läckra runda motor kåporna.
Bilde tid riär leveranskan ske och p-d set är okänt.
Newtonkan dock leverera Omega 87mm fr o m Februari, med all säkerhet
för under 1000:-, tullat, morosat och hemma viddörren (för två stycken naturligtvis). D~tär f ö en svensk, Bengt, vid Omega i England som ser till
att lyckligal)ucatiägare filr sina Omegakolvar.
Bq Österberg
HÄLSNING
Vi har !ätt n!gon slagshälsning fr!n Tyskland -jag förstir inte ett ord- som
lyder:
Die .Familie Pirone von der Villa Löwenherz.
WUnscht J)h• ~ndall Deinen Motorradkam eraden einen gästen Rictsch in 's
Meice Jahr und eine ucfollfreie Saison 1988. V er bunden mit einem Danke
sellön fUr •1987 \lnd der Hoffning auf em Wieder se hen.
Norbert+Paula Martha im dec 87 "Frohe W eihnachten 11
VillaLöwenherz P. Pirone, 3741 Lauenförde/Weser.
Alla felstavningar beror pil redaktörens sv!righeter med att tyda glosorna.
M(;HK "23,.!rerace''
·..
.
Ha]." nöjet att ber~tta att det blir ett 23-!rsrace 1988, 30-31 Juli p! Sviestad.
Fä]." hoppas pil lika framträdande Ducati placeringar ( 1:a 250 Kjell Saläng
och 2:a 125 Torbjörn Lindgren). Definitivt blir det fler Ducatlt:, om man Ur
tro ryktesfloran. Frän Finland har det kommit förfrågningar frän Markku
Saari -: Ducati Club Finland- om deltagande pil MCHK:s evenemang.
Förutom. 23-ärs racetser MCHK:s program ut som följer:
15 Maj
11-12 Juni
2-3 Juli
16 Juli
20-21Atlgusti
17 September

Sviestad
(kl 10-14)
Karlskoga
(Hela dagen)
RR SM Sviestad med klassiskt heat
Knutstorp
(kl 12-17)
Falkenberg
(Hela dagar)
Sviestad
( 10-14)

Villmari vetamer s! går det bra att kontakta mig som vanligt:
Mikael. Kyander, . Tegnergatan .55, 11161 Stockho1m, 08-103224.
MERA HETANYHETER
F l :an har ju gått ur. produktion. Men, vi kan glä.das åt att en ersättare till
denna ''moderna klas.siker" dyker upp redan i v!r. Kan vi gissa lite s! blir
det vällite modernarebakfjädring.
-

N'{A _Ä'f~I{FÖRSÄLJARE
Förutom de återförsäljare som ståt- i Flöters reklam
detta. rmmmer så har det tillkommit fyra nya:
Gerts (;Ykel &<Motor i Ängelholm, Ove s Motor i Olof s
~~rönl, M? ·Tekno LKarlstad samt . Beviks i Linköping.
N YAFl:an
Dcmyäntas få Pas on s motor. Enligt rykten ska den
f å s . med antingen hel eller halvkåpa. Låter
3

~ucciolos utsände besökte MC-n1ässan i Alvtijö och k<w kort konstat •:ra: dc'n
biista MC-mässan nil.gonsin. Okey, japsarna hade väl mest krafs att visa upp
tnec:l backväxel som den största nyheten, och n1an saknar fortfarande tillbehörsfirmor och andra sm& importörer. Men, det var inte en massa discotrams i
ilr, Inga rullskridskor, skateboards, discomusik, moti:wlackade L~nglradare,
dragracingbilar etc, Nej, det var en renodlad MC-mässa i en av de mindre
hallarna. Cagiva, dvs 1-lusqvarna-Flöters, hade en monter son1 slog alla rned
htipnad, Där visades minst 20 olika modeller upp: 851 Strada, 750 F 1, 750
Santa l\fonica, 750 Paso röd, 750 Paso vit, Cagiva 125 Freccia röd, C:agiva
125 Freccia röd-vit-gul, l\ Iot o l\lorini 50 l Camd, l\lolo l\lorini F:xcalibur,
Cagiva 750 Elefant, Cagiva 350 1'4 civil och militär samt en uppsjö med olika
Cagiva och Husqvarna offroad/cross. En ur häftig hoj var ESW -racern l lied
Husqvarnas 4-taktsstånka och ram i vackert dragna runda stålrör. I montern
träffade vi Hans Blomqvist, Norbert Kuntze (fd HVA, nu monterbyggare i\t
Cagiva) samt försäljningschefen för Cagiva-gruppen Giacometti. Det fanns

fiven andra intressanta n1ontrar. Sula visade upp tre Lavcrdor, inga nyhf~ter
precis, tnen fin rnontcr. Crahns gjorde Cucciolos nls:inde besviken gcno1n att

endast visa en Le Mans , i och för sig rnecl det nyuppfunna 18" hjulet, nwn vart
tog den nya snygga 350 Falco vägen? Aprilia hade en jättemonter i proportion
till hur små de är i Sverige. De visade upp ca 5 o liga 125 :or och off road. Vespa
visade upp sina senaste med Pirelli Phantomdäclc, Pirelli förresten, de hade
den goda smaken att ha en Paso i sim monter. Svitalvisade upp Marvicf:ilgar,
hla fiilgen som sitter pil Montjuich, Santa Monica samt 851, Denna f:ilg :ir
faktiskt billigare än den treekrade magnesiumfitlgen. Sv.ital tar även hem
·
· 2 - 1 samt endast lj"uddämpare till alla Ducatunodeller,
Term1gnon1
Itydahls visade upp bl a nya 4'-lcolvs Brembo-olcen. Pris 2157:-/st. Flytande
hro1ns skivor leostar för 280m m 1841:- , radialcylinder 99 5:- och bromsvätskebehilllare 120:Laverdaklubben och Guzzilclubben fanns pil plats men inte vi, Det var nog rilctigt satsat. !<lubbarna hade ön ganska undanskymd plats, men vill n<~gon st:illa
upp ntlsta gilng s!! finns vi nog d:ir • ./\Tiders Lilhhergs flGO Ilarris ;;lod i Hapidos
monter och Karin Olssons F l stod i Spader Dams monter. Det fanns allts ii
Ducati spridda över hela mässan, Med stor tvekan traskade Cueciolos utstinda
vidare på mässan och in i en japsmonter, närmare bestämt Hallman och Eneqvist. Det visade sig att de blivit generalagent för Bimota, De skämde ut sig
totalt genom att meddela att de inte var intresserade att ta hem DBI:an, katastrof. De man saknade meElt, förutom Guzzi, var de engelska maskinerna
som Norton Wankel och Matchless-1-larris-Rotax, Till sist årets Duccepriser

Mode 11

Pris
---

Cagiva Freccia 125
28129
Cagiva T4 350 E
32989
Cagiva Lucky Explorer 75 c 51975
Duc a t i F-l 750
59265
59915
Ducati Paso 750
76680
Ducati Santa Monica 750
107460
Ducati 851 Strada
Ducati 851 Corsa
126900

Accis
--

Moms
--

Ca-pris
på gatan

1760
1760
2700

7011
8151
12825
l 4 ') 3 ')
1510')
18620
25840
30400

36.900:42.900:67.500:76.500:-

2700

44UO
2700
2700
2700

7').

s 00:-

98.000:136.000:160.000:-

Förresten, Det var ju tvil jättenyheter p;~ Pason: klattsvarta gaffelkronor
och avsaknad av den löjliga dekalen ControHed Air Flow. Tack för det.
MW

·l

det på tiden att Ducatiklubben börjar
vfsa · sig på. träffar runt i vårt avlånga land.
Det. finns kn a ppast ett bättre sätt att bör j a
på ,/ än att åka på ITALIENTRÄFF S. HjärtasjöbCl.d~~ . t1tanför .Lönsboda liVger dessutom. i
ett
åv Syerig(3S nc:rturskönas~~ .områden (Skåne!?) ,
vilketknappast kan göra träffenmindre
·. +ntr9!3sant . Väqbe skrivning och ressällskap
står touringkommitten för i form av
· ·
medlem 340
Karin Ohlsson
tel 08~7958839 hem
08-234340 jobb
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125 dBA
c:·IAOi!
Vi är ett gäng från norra SkA.rle som tänker hålla en Italien - träff
Lår. Det ärpåtiden >att det arrangeras en även i Sverige eller
hur?.
Under nösten har vi träffats några mörka kvällar och diskuterat.

Vi har kommit fram till vad VI tycker är ett !1\ycket bra resultat.
Nu återstår bara att NI ställer upp och kommer,(på vqr förundersÖkning har alla varit mycket positiva till >träffen) •

liTALl EN· TRÄfF~
hållas den i lO - 12 JUNI i
Lönsboda. Kommer

:1

D ÄSfECHEF ~ EDAK TOrt
.
E fter att förgäves ha l e tat i fl e ra av den förnämliga publikationen Cucciolo
efter· ni!gonformav upprättelse m&ste j a g tyvärr meddela att någon sitdan ej
s t!t tt att fir>ria. Und e rteckn a d ans e r sig negligerad till en nivå som enda st
kl n J:imföx-as rnt)d antalet met e r man borrat efter gas i SiljansproJektet.
Hr Ch efr e daktören, fil r . helt och till alla delar ta pit sig ansvaret för de d ep.;.
rcs siva följde r d t H<,dant rem ct rkct bclt sva g t ag e rande kan il.samkå underteckn a d. Grund e t till detta mitt agerande är följande:
I en större artikel fickv å r sm <
H ä ndake representant på världens F l-banor
en miingd I"oso:r ochlovord och den i övrigt ytterst seriösa publikationen
Cucdolos ansvarige utgivare sjöng sin lov i flera tonarter över sagde
v ti rld.sstj ärnas yal av tvi!hjuli g t fordon, I betraktand~ av ovan nämnda lovsänger skulle jag ödmjukt vilja pitpeka en detalj i sammanhanget.
Varför ärdet ingensomskriver om mig och min PASO ? ? ? Med hopp
om bättringoc:;h en genuin till önskan om en God Jul och ett Gott Nytt Hår
t e ckna r jag, , Albert E. Fleischman alias 338.
PS. E n hälsni~g till killarna bi!de i verkstaden-och försäljningen på MCC ity i Malmö som v e rkligen ställer upp i alla lägen.
PPS • . Etttack~ventill~lomqvisten på Flöter som lånade ut .en PASOtill
oss under Tekniska Mässan. D. S,

norr ifrån så ta väg 121

Olofst röm.
Campinge n är beläge nVid> ~h;;Jis.vi öppnar fred. kl. 16. 00
säljnine: av mat och dryck. Det finns riktiga tolllett e r och
våtten duschar.

v.i kom.'!ler att ha sedvanliga lekar för Italien frälstll t ex Kast med
liten Honda tank. På kv&llen kör vi d isC:o iladan o c h fc':lrmod U gen
k:&inmer ettband attspela pol lördagskviill.en /

I ~chmed vi Inte harnågon klubb som s.töt .t lir oss ekonomiskt m<lste
vfhaförhandsa!lmälan. Det sker via PG 424 76 29-1 till Ulla Dagsberg.
Priset är 60: -/pers ink l.

Undrar ni efter något så hör gärna

fika(p;ivetvis även camp.:
in pengs rna •

av ~r till Ulla Dagsberg 044-65341.

41<300 eller till Jocke Svensson 0451-65156 •
PS Uppgifterna kolluner <även att stå i SMC Kalendern!

Till ER som planerar märkesträffarna
hänsyn tilfdennaträt'f· TACK!

A R B E: T S MI L.T ÖF R AG OR
Vad s kildar tnitt öga '"hör selskyddstest i Cucciolo 6-87, Har herrarna
Finnpitt-Pinoccio sidekat en artikel om öronproppar till Cucciolo istället
för till tidnin g enAR B ETsMILJÖ som normalt bör publicerasidana tester
och som normalt sysslar m e d arbetsmiljöfri!gor. Ol'll herrarna FinnpittPitlOccio skall iigna sig !tt s kyddsarbete s å bör de vända sig till skyqdsombuden pil sina arbetsplatser. Om de {mit gud/ dr .T, förl!lta del"l1) anser
a tt ma.n ska ha hörselskydd hemma i sin egen verkstad sit är det ett hän
ochett inkräck tande päden personlig a integriteten. I hemmapulverkstaden
ska detinte vara tyst som i en egyptisk pyramid, Föratt höra rak rock
ur odämpade h ög talare fodras öppna öron, Jag kräver en förklaring av
reclaktiorlcn 'J<J. rför de !mr publicerat propp-testet. Jag förväntar mig att
lll<nande mat e rial i fortsättning e n skickas till respektive spedaltidning
(ell e r p apperskor~en) och att vi skallslippa dylikt i Cucciolo,

sJH?~ .PhS~)?~r inte

vad du säger. Jag har inte fått ur d~ 3M-proppar
ur ~1lna öron somFinnkopp-Pinocc:lo skickadetiltl'llig som . ml.ltaså att
jag skulle ta med artikeln.
·
R ed
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ETT STORT TACK TILL BULLERFONDEN
Jag vill tacka s. Cullman och bullerfonden 10m p! ett utmärkt sätt hjälpte
mig när jag utan orsak och grund blev be1kylld för att 11 med motorfordon
orsaka onödigt buller". Det var varken buller eller onödigt. Det var en
kväll när jag tagit ut min Ducce efter nAgra dagars stlllest!nd. NI vet Ute
fukt i trattarna. Jag ekulle njuta av ljudet l det öppna räjesystemet och
var tvungen att dra ut den till 6500•7000 p! växlarna från macken till trafikljusen vid Biltema. Döm om min förvlning när jag st!tt vid rödljuset ens tund
då tv! MC•poliser vilt fäkyande tvärnitar p! var elda om mig. Den ena
tecknar At mig att stänga av hojen och leda in den p! en cykelbana.
- Hur fort han det gAtt? tänkte jag för mig sjä111.
När jag fltt cykeln till cykelbanan är snuten mest intresserad av utseendet
och ljutlet, hastigheten är det ingen som säger n!got om. D.e fr!gar ivrigt
om den är besiktigad al här.
·
- Javisst säger jag. men med en bakskärm ocksA. Bakdelen är ombyggd s!
skylten sitter direkt under dynan som enda skärm.
- Ja, vi får kalla hit en expert och göra besiktning, säger snuten.
Löjligt tänker jag att en MC-snut inte kan besiktiga en MC. Experten anländer
efter en stund och ber mig starta hojen.
- Stäng av, skriker han, det här går inte. Han är inte ett dugg imponerad.
Det hela slutar med böter för ljudet och ombesiktning för trattar och bakskärm. Det här hände samma vecka som en riksbekant spion avvek frln
permission. al det gäller för ordningsmakten att upprätthllla förtroendet
för medborgarna när polisspär och annat utreds.
.
Hej Fr4n Bengt Johanseon. 51, Linköping

VARF'ÖR
MAN
A.KE~R
J APANSKT
J~g måste ~k~.Yt~ med. ~t t jag .hil.r •ei1 ·åv> de Silyggaste ochvil.ckr.as te

·.

riiqtorcyklå:t' som någ6116in har tillverka t s. Det är en Japansk supermaskin med otrolig mängd utrustning som inte ens finns på flygplan.

fartbeg;ä~li~;e

som

Det finns ·. också en autopilot som talar om vilken hastighet man kör
i och kontrollerar att det inte går fortare än hastighetsbegräns -

ni~gari1aförd1!.. ringer den direkt på mobiltelefonen upp polisregistrets dator och polisanmäler mig. Sedan skriver den ut böter på en
iabyggd skrivare och det går inte att köra vidare förän jag betalat
böterna. Mallammankör t.ex. på autobahn kan man skruva upp turbotr;bket o6h ~bcelerera till 250km/h på 3 sekunder. Om man ..in te· hittar
någon fin rak väg utanär tvungen att köra pä kurviga. vägar finns det
en finess som heter överbalanseringskompilatorautomatik och det innebä.r att om ~an skulle råka luta motorcykeln för mycket ien svö.nrr så
fälls omedelbart ett stödben ned och rätar upp cykein. Naturl:i.gtvis
är .. back, varriinG'sblinkers och blinkerstuta samt 84 andra nödvi.indiea
funktioner <inbyggda med tillhörande lampor och reglage•

BREV FRAN NORDISKA MÄSTAREN I BULLER
Hej Micke. Tack för brevet som kom med Cucciolo. DU: frågar om jag företAr svenska. Jag m!lete ellga att, inte al mycket men jag försöker att
skriva något. Det var inte ert fel att du blandade ihop mig och Juha Käki.
Förvirringen berodtie p! att vi har två BOTT-tävlingscyklar som vi delar
på fifty/fifty. En Laverda 750 och en Ducati 750 TT l. Vi skickade anmälan
till tävlingen som sade att Juha skulle Aka Ducati och jag Laverda. Senare
på Knutstorp lottade vi om cyklarna och jag "råkade" få tävla med Ducatin.
Men nästa sommar har vi egna cyklar för DOTT. Juha köpte en ny Laguna
Seca. Hoppas att det blir m!lnga BOTT-tävlingar 1988 i Norden. I Cucciolo
var det annons om . "moppe•endurance". Det är möjligt att vi kommer med
l eller två moppar från Finland. Har SvenokaD ucati Klubben monter på
MU..Mässan i Januari ? Det är synd att vi har mässan i Helsingfors samma
veckoslut. Min och Juha 's cyklar skall vara i finska importörens monter si
jag kan into komma till Stockholm. Huh-huh, detta brev är för längt för
mitt sveneka sprAk, men Jag hoppa. du föntAr det.
Jorma Lantta

AGNES MANDELSNITTAR
250 gr margarin
3d l
socker
3hg
mjöl
2tsk
van. socker
2hg
hackad mandel
2hg
hackad blockchoklad
Blanda och bred ut i Ungpanna (smord). In i ugnen
175° 20·25 min. Skär i t.rekauter. det blir ca 70st.
Insänt av Agne Frinan.
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<J~ik harhö;ttalas om att det ska finnas

en Italiensk motorcykel vid

llallln JUCA'l'I, jag såg en sådan på bild en c-änrr,det var en underlig
oC!i ful skäpelsc. Det verkar som om ägarna till detta märke sl:iims
.·

ö~~r

s ini

~~5T;at;e

e.ftersom de bara åker på små och krokiga väc;a; •

Ägarna verkar också vara mycket underliga då de aår in för att äka
så obekväm t som möjl igt samt att plocka av alla de finesser som borde

~ara stal1d.~rd påa11i motorcyklar. Det säffs även att ägarna. smeker
~ina !'Ykl~; ihhand~ går och lägger sig, de vill ogärna skiljas från
democh skulle de sälja "skräpet" gråter de

! ! !

Själv köper jaff

all tid en ny cykel på hösten,då . det varje år kommer u t en ny ve:r-sion

n)~d m~~ ~].~l~t;o~iki ~ii

måste. j arr sälja

d~n )å

våren, annars f å;. jag

inte sålt den. Hela sonunaren gAr jat> ochfunderar över vad de mn/1.
påhittit>a j~p~nerna ska fundera ut till niis ta årmnod cll , Men hela.
\fi11te5n körjaB'rnin dJ:ömcykel somdåhardubhcläck, •• cn .· .· stor rymli,•;

==""-'==...,=.::a

hY t t och !litJ;lit>tvid
der f den f~ntastiska stödbensnedtaaaren sänär jarrstannade väite
min fina 2-,tons cykel och då slot> t,juvlartnct till och kortolö t . all t
riied . pAfölj~l- ~tt den

ln6tbrc;lc~J. /tih~

tog

eld, så nu får jag: köpa en

ny~

t1in

nog en • • • • , •

Ell ,F'innkopp-.Pinnocciohis to ria

··.·.·. 11

" Var och när kommer det att ske?jag hör alla fråga.Sök sanning
är svaret men allt jag kan finna är en förlorad ekörd,eådd av
en blind man. " ( Milligan )Det finna en klar strävan mot att

Av Cucci~los

fullfölja utvecklingen av fyrventilstoppen.Utan att vara för

specielle earrespondent Ian Gowanloch i Bolor:na.

oartig mot Ingenjör Bordi är det ingen överdrift att påstå att

Översähning T,ars Ekeman )

hans arbete saknar mycket av den eleganta eymetri och enkelhet
Kära 'DOC,

som kännetecknade hans store företrädare.Kanake har tiderna föränT,ivet i Bolagna är n,juth"<rt.Papperskrir>et med

drats.När nu mo buller tar en stor del av lagstiftarnas upp-

byråkratin för att få uppehållstillstånd 1ir nu vunnet.Det finns de

märksamhet i anspråk och marknadena krav på fler och flsr häst-

som inte ropar höGt av Glädje över min närvaro här.Det iir nämligen

krafter som aldrig helt kan utnyttjas,bara växer,sA kanske enkelhet

så att jag nu ikläder mig statusen att vara diriktör för en Italiensk

hör till en svunnen epok.Om det lr på det sättet sA är sannerligen

firma.Med andra. ord är jaG numera en sorts pseudoitalienare.

fyrTentilaren modern •• Helt'enkelt därför att den inte är enkel.

Vädret ör förståss fantastiskt.Pastan och vinet också fantastisk
och alla "Bella Sienbrina" lik"<så.
Det är mycket intressant· att befinnn sig i rluc"tiviirldcns mittpunkt
och observera utveckHnr,en och vilken riktni nr: denna har tar:i t nnrler

Och hur kommer fyrventilaren att se ut?Ducatiägare var en gång i

Cagivas cra.Några snnninr:nr har blivit uppenbarn.e:n del iir fortfarande

världen stolta över skärpan och utstrålningen ifrån sina

ett mysterium.Jar: min·:tiinker att de flestll iig11re av den trad i tionolla

och framförallt från motorn.Det fanns och finns ingen som inte

Ducntiprodukten tycker att utvecklingen mer eller mindre har totalt

lyfter på 9gonen inför den

spårat ur.Jnr: medr:ar ntl. detta ocb'l:\ iir min unnfattni.nr: .•Tag iir Pmnl-

ventilaren är inte

lertid ur vissa nynvi.nk.lar beredd att delvis tindra mir:.Cav,i.vn har en
stor del av den

Itr~lionnka

marknaden.f,Jarknnden i Italien iil• fortfnr·nmle

11

vacker.~ag

äkta " Ducatin.Sanna mina

~askiner

ord~Fyr

tror att en hemlig önskan hos alla tr-

adi Uonella Ducatiägnre är att man även i fortsättningen döljer
eländet bakom en helkåpa.

mycket stor.llen iir rleonutom förh:illnndevis vi.il okydrbd v,onom importrestriktioner och hör: a tullar.Detta r,Ur a t t Duc"<ti/Car,i va hnr c t t
starkt övertar, prismiiosigt r,entemot den orientaliska oppooi tioncn.

Så långt om det nya.För det gamla. och framförallt om reservdelshållningen finns det några goda och några dåliga nyheter.De dåliga
är att farbriken endast har komplett lager till de allra senaste
modellerna.Det vill säga de som har några få år på nacken.De goda
nyheterna, är att en

entusiastisk " Aussie " nu bor i Italien, och

kommer att försäkra sig om att det som finns kvar,går till Australien.

The Newsletter of the Ducatl Owners Club of N.S.
Reglatend by

l Australia

Många och varma hälsningar
I.G
(Ian Gowanloch är Ducatihandlare och medlem i D.o.c. Australia)

Post - Publlcatlon No. NBH- 5042

Så långt limgt finns lor:ik,l.lcn miontnr;ot att inte 0rh;jwla 011 m0r'
trnditioncl t peoclukt. ;j!imnlcloo med don nyn utvcckLi.nt:en,lwu

J:•r:

in!J'

förstå.l'ii st( s!itt har Cnr,ivn övorr,ivet on etnblnrnd mnrknrttlnn.io<!h oeh
misslycka t s i att fjnnn en ny,som j ng ser det,Att kn.lln rlot nom nu
'
pågår för on Hiroporiod
'i r att t 'l till i överkont .F'rnm t·idon f(n' utvisa
om den vlig utvockl :lnt~on nu har tal,'.it,har vari t en rii t t :mtnninr:.
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l N'T'ERNA.rr
C)NF~L,LA
RELSELVIÖT'L~:rr
Jag skickade i

~3'T'V--;

INTERNATIONELLA STYRELSEHÖTET (forts)

:förra nwnmret med en kopia på inbjudan som

klubben hade :fÅtt tiH det första europiskå Ducati styrel~e

Sverige ,Danmark, Västtyskland ( Of.:f~reberg, Schnordor:f, Eeeen 1

.aöte1:, Efter at{ ha ringt och pratat 11u)d en av organisatörerna,

HaJ'IJ10ve:r .. och ·• HUncben) ,Ho11and,Belgien,Schweiz, Österrike och

JUaus Heyerhofer,och då. :fått beskedet att 12 klubbar tackat

Frankfike, Även :ollcati Heccarlica var inbjudna,men enligt

Ja till inbjudan,arisåg vi i

Klaus \ Meyerhof'er som helgen :l.nnan besökti fabriken,liade de

styrelsen att det var viktigt

att lljven ··· STe)leka l>uc~ti ~l~bb~IJ. ~~~lle •• vlli-e repr~seiJterad~
vid detta IIIÖtet, Tidigt på morgonen f'redagen 18/12 val' därfar

at.,-relsemed1~mDiar(Mats,T,oie,Tomas C>fh_~j~~rn) på väg t i l l

:fyra

aktiviteter m m,
•'

Pådågordningeri · stod sedan :

Hannover, Frruoåt 19-tiden kom vi :fram t i l l,
värdshuset

eagt att i de inte hade något intresse av detta möte !!
Mötet började med,•att klubbarna :f:l.ck

Europeisk Ducat:l.klubbracingmästare s

där vi skulle träffas, Yi var

de :första som anlände,men innan vi hade

K.laus Meyerho:fer hade e.tt förslag . om hur en Europeisk klubb-

f"åti ner vår :första ö l, dök l!:laus Mey~i--:

Illästare .!!kulle utses, Ef'ter en låJlg . diskussion rörkastades

ho:f'er upp, Tillsammans avnjöt vi däref"ter

detta :förslaget,e:ftrsom det handlade om sådana låJJga avståJJd

en utmärkt ·mål tid i form av en j äger( schnf.;.

att Aka,,_-_. emellau,> Tyskarna började istiHlet en diskussion

tsel), !"rBJDåt 21-tiden dök även två st

omvåddet skulle kalla.!! närklubbarnahyrde en banal

/~lubbradh~ · ~l!ler

öeterrikar& upp,varav den ene varminst

~ll skut~si~Ji /varade

u~~~etsa~ J:l~i llan . visad~h:l..lder

sagt

:från det ftlrsta .llOTT-racet :1. Ö~terrike
Vi hade väldig_t

l!li.ft

att

:f'öi~tå

i

cå JO min. utan att vi förstod någonting

InternationellDuca t i tidning:
Organ:fsatörernå tyckte att .klubbarna gemensamt

honom,

en~f:Örslagen iilternationelltidning med · diverse

e:fters.om • han ingående hade studerat
svenske kocken i

klubb träning, . Denna emelladt hetsiga

mu~pnrna l

berätte115o:r . m m, De flesta klubbarna

Med lä1t.thet . läste . han ur Cucciolo:

med arb(lte i< att göra l!lin egen

HÖNIHÖNIHÖNIH5NININ1NINIJA l l l

e.tt eri<. mindre tidning skulle göras, Varje klubb

(Läses fort

2 st Y
.A'"; I1 sidor,på. ( dessa sidor ekal1 det stå om

l)

Denna "'ycket sympatiska

grund,kornmande aktiviteter under 1988 samt att

Eva l

bild skall läggas in i

d

ö sterrikbka klubbladet. Efter et t tag

tre språk:

artikeln, Artikeln skall

Engelska ,Tyska och Franska,

kom även llolfgang Riess( clubHannover),

(LasseEkeman brukar varje år skicka ut ett info-blad till

och ett _. par personer från Essenklubben.

de utländska klubbarna, Han har därför fått den tvivelaktiga

Ducatiklubbaverksanthoten är rätt rörig

äiran att göra dessa sidor.)

västtyskland, eftersom det finns mins t

När denna >åamtalspunkt var över ,hade klockan hunnit bli 19,00.

5 klubbar,varav club HUnchen är den

Organisatörerna beslöt då . att . avsluta mötet,eftersom de :flesta

största. Vår uppmärkaarnhet rik.tade.!!l

va rr!litt

efter ett tag tillWolfgang Rioss,

Ducatiträff i . europa och internationellt annonsblad)kom tyvärr

som visado

ej upp t i l l diskussion • . Ef'ter ännu en läcker . måltid och diverse

eig att iiga en av de 2 a .t rikt:l.ga Mike

1

:::c::~::n· ~aknade

vi med

klubbar hade anlänt. Tyvärr
uppskjutas till p!

~~l~~p~:~:~::~ /~~ >att

vår

.

---- .-

komma igång vid J-tid on · Yar> f!;-ljande länder

14

a kvnller > me~ ) olika

alla
---

.

aå ej :f'aflet,utan mötet

oftermidd~gen, . När ~i~'~t

trötta vid dot hlir laget, Vårn f'Hrslng (Internationell

klubbrepresentanter kom vi . :i. i eäng,

IIomfärden gick lyckligt , trots en påhälsning hos Jlailwoods
Ducati · 1

li:ntligcm kunde
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Välkommen till

l Malmö AB
Jägershillgatan 6, 213 75 MALMÖ
Tel. försäljning 040/21 0435
Reservdelslager040/21 530!

POSSÖRSIDAN

~~~'t
NYA DUCCE BOKEN
The Untold Story, har Alan Cathcart valt att .kalla sin nya och 2:a bok om
Ducatl, Vad titeln syftar p! vettsJutton d! boken Inte berättar något nytt
precis, Titeln J<anske, Ute n>.l~.~vlsande, syftar på de !lna och l många fall
unika bilderna. För detta ar en bilderbok med Ute kompletterande text.
Boken ar. 128 sidor tj'!ck och nästan ~lla ~'!ton ät i ettmycket bra 4 .. färgstryck, Tonvikten läggs dela på olika l,"~cernaskiner, allt. ~r än 50-talets
Marianna till dagens .8 515 via privata spedalbygg en, ochdela på olika
prototyper som av olika anledningar ald.r ig kom i produktion. Här kan vi,
genom att studera bilderna, bedöma själva .vad vi g ätt miste om under alla
Ar pga den stelabyräkratiska}<ldningen pä det !d statliga företaget, I vissa
fall kanske inte prototyperna var s ä lyckade, men t ex den otroligt vackra
on/off•ro_a dhojen 11 Utah 11 som visades pil. Milanomässall 1977 var helt enkelt
lO är fö.~e sin tid, ~otorn ar en myc}(et snygg l•stänksversion av PaJ1tahmotorn. Vifär även Be bilder pä de tv<i ' senaste (?)y4:orna varaV dtln
första från 1976 var okand för mig, pen var vattenkyld~ilket Taglioni
redan då an säg var nödvändigtför kommande bullerkrav, Dettyckte ibte
fabriksledningen, så Taglioni gjorde den mer kända oljekylda lOOOcc V 4:an
med effekt upp till 150 hk. Boken behandlar också s gan om hur en ny
_·
Cagiva 650 sportmilskin blev Bim.o ta DB l ochhur en ny CagivafviUle sport.,
maskin s ä smäningorn blev PASO, Köp CiJ.thcarts senast <l bok för bildernas
skull.Texten i bokenblev en liten b<lsyi}(<llse för mig {jag trodde det{anns
mer lltt berätta), men detberor pä attjllgväntade mig .annat av bokens titel,
Bilderna är mer än väl .värda de 140:- som boken kostar. Till sist ett citat
· ur.Inllerflikenpilomulaget:
<
.
..
·
''Det är något mycket speciellt med Ducati m()torcyklar och mänl1~n som
bygger dom -det är tveksamt om en sildan har bok . ukulle kunna skriva e
för något annat märke, Folk skulle inte bry sig om andra märkens modeller
som inte kom i prod~ktiori,. men don>. bryr sig omDIJCiJ.ti bilra för att Ducati,
liksom ett annat etort .italienskt märke Ferrari, är byggt 11v och för folk
som bryr sig om". Kan det sägas bättre ?.
·
MW
LEIF ROSELLSBöCKER, "Sveriges uleBt o~;n~örde"& "Ett namn l programmet"
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''()m du vill vara lycklig l entin>.ma, drick dig {ull
Om du vlll vara lycklig ett lire gift dig
•·· ·•.
Om du vill vara lycklig en mandlder, köp Aerrnacchi" •
Denila otroliga slogan kan man lasa l Leif Rosella nya och 2:a bok "Ett namn
l programmet "• Den ar en av mänga detaljer i Lei!s böcker som gör dem d
roliga att läsa, Texten upptackte Leif pil en skylt över affärsdisken hos J..awton
&o: Wihon l England som var generalagent för Aermacchl. Titeln pil den företa
boken verkar Ute val självironisk, Sil dlllig var inte Leif Rosell. Han tillhörde
•kllttet av Ilieare som U g och· slogs om platserna bakom stjärnorna som t ex
Börje Jansson cich Kent Andersson. I bilekerna kan vi läsa om dessa "vägluf•
faru"~d~J1 och äventyr · när de turn.,rade runt i öst och. v Ileteuropa med . sina
Ford .Taun~B Transit bussar. Leif tJ,"a!f~~l! mänga okända och kända . förare
som ban beskriver helt. .s~veränt i bö.ckerna. Mllnga Duc11tlilkare nän>.ns, t ex
Ulf Svensson, Benny Aneröd, Göran Alde'n (Maico. i boken) och Bruno Spaggiari, Till ocll n>..ed 'fony Rutt.e rhar lätt nä got ~ttalande nedtecknat, men det
var ju långt innan han likt e Ducatl, Böckernahandlar mest om roadracing·
åkarens Uv utanför banorna .och endast Ute Ornisjalva tävlingarna, V l fl! r bl a
läsa om hur Leif blev su~en p! roadra,clng, om lumpen, besök pil Maicofabrike~, besök p! Bultaco (som Ug vid en Ulaluktande IOptlpp, kärle~saffärer
och · g!v<lt.~ls resornil<"()m bildar stozn.Jn.C>~l böckerl1a•J)e>t ·ar en lntre>~~~11t
road.raclJ1gepok som. Ll!)if skriver orn.o och den blir. änn1J}ntressantl1re a y,
Leif s roliga sätt att skriva • . ()rndu vm vara lycklig ett bra tag framllt,
köp Leif RÖu.eJls ;.b!da' böckerf . Ile kostar ca 180:•/at och kanbeställas !rlln
Rlbboda MC,_Servlce, Ribbohyttan, 71600 Fjuaeata, tel 0585 .. 24081,
Mlcke W erkelln

'l',\\DS'tSTEM

Vi h<lr !;, ekats få red:1 p:"l lite d<lta om den magiska burken
!'rtlll Ducati En<!r~i 1 som innPhMier
microprocessorstyrt
Uindsystem och sorn tog ViVl-guld genom Garelli .i 12Scc roadrc.\cing VM. Föträndningen på detta system kan hållas absolut
optimal genom · att · · den kan i1nclras i hela 512 steg (j ämför
detta .rried g:mtia 900:ornas 2 str-g). Detta inneb~ir att U1ndningcn p;J k trellin :indras för· varje 25 varvlrninut man höjer
va:·vtalet. On1 ·detta system konaner till 4-taktama eller inte
k3!I';• Vi ju b3C'a gissa än Sa !Unge, !\len ett gott tips äf flOg
at t \ t i ' Nu· -~;e m1got liknande även på 4-taktarna. Det sitte~·
ju förfesten n?.tgot liknande pa 8Sl:an.

el

Fl ,EI<TRJSK S'J'ÖTDAMP.·\RE
i<<lnskd inte något: lör Dw:<Hiägaren, men fVIarzocchi har nyligen
pre sent<~rat

stötdi:irnpar·e
dämpr\ingen, ·

en elektroniskt kontrollerad och programmerbar
med en bl a en stegservomotor som enkelt justerar

> :-<':·i.:;::_____::":-:· .···· > .

l lH.LOR'l'O DES!'v!O
Dellor!o har preser;terat en . ny generation förgasare med
desmodron1isk s tyrning av trotteln (med 2 wirar per förgasare .
v<mlig wire och retur) samt en ny typ av accelerationspump.
för·sta förg<:lsaren
t:iJl f öl· · 2-:- laktare, ·

!)ert ..

Ut' C:\]J:~U!O PPER

G'l

den

nya serien heter PHBR och är

l BOLOGNi\

der1.arliga · -motormässan
Bologna
December hade den
i tali...-n.':ke sångdren Beppe lVlanigila en monter där han hade
11ilgot s!<tgs musikaliskt ''sit -in" . l hans monter stod dessutom
en Ducuti-dvn>per med Indiana-motor vilken tydligen ti.llhör
ltonom
Om . Ducatifabriken tänker producera något iiknande
skall >vi inte spckuiera< i här. iVIen vi kanske äterkornmer med
l' fl

bild .

!\ VGASSYSTE!VI l TITAN

iSerl · it a~liertska

firman LeoVind

har

tagit fram avgassystem

• .•_llelti i T it ~U.)> Anså·. ··. Jänge .···· bara till ·_
.· japshojar, där· ett ·4-l
· systern väger 2,8 kg, rnen VL kan hoppas att de gör ett systern
till Ouccarna också. iVIen. det ' kostar 14000 kronor, T lt aien!
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M~d

en djup rysll.iug red jag på. de mjuka kolvslagen
frän min nyförvärvade n.ucu.ti dtiu GT .u. v 1!H5 års
modell. Ah! Fallio, vad sJtöut det var att uyta bort
baml.ms tak e te t.
En]å maskin som utgjordes u.V deu tru.ditiqnella
kamskaftsmotorn med ventil f j ädermehaui sm, lm l spetsvippor, ki ch start · och 11.nna.t sl\oj. Ce.l'iaui . gaffelben och kraftiga stälekrade fä.lgar so~ lä.tt rostar
iuoifrän hörde också till.
Siu första. :säsoug i Will ägo t.og mig cykeln tur och
ret-u.r till Athen, Grekland, . utu.u större mchaui::~ka
pruul cm.

···.· · · · · ·/ iii ' fiil'::~ta
.·.· .· ruudau
·. ·
Påfolja.uue siisoug ·orsaha•h
r
te.ret li<Lbclbrau,f~ Cykeln som j<~:; t.;öpt Lre ltr g .uuma 1
{öt· I .t.J.• ~uo (tl_rpri~
var <i ••lgct11r•tk för UCtt,L.
Detvar uags a.ttkontal{ta U.tcrfor;:;<i.lja.rca . för t'cpu.råti on.

.

.11.yuo) . . ..

tcJi vav ihtaelL~ och reJogjorde fi.ic att jag di tiatill.:>vä.grats t·cpara.tioh i ::~ex veckor. !Jett.<, ·•ar
t..illri.icldigt för att jag vid ett :senar·c !.Je.:sol~ la:lt
ö.vl!rrasl\:ande .o~hulll! få eu ::~van::~ <LV persoual eftet·
illigsow er!.JjJd mig att ta dit cykelu för owg4eude
repa.ri.l.tion. Ju.g ;:;kulle dessutom fä ett Lal{lhi(;h,
gratis!

En jourua.tist. hatle tydlige11 ri•lgt dem och Lludr ,~ t
on; det ·v ar saut det ;:;um :otod i. mitt brev. Det v,Lr
det uog,um .skall dÖtll<t. a.Y reahtioncu.

\l'ä.r 'verk.-;ta.deu hade ti ttu.t på ~yJ: :d. n ko.lstu.terad .:8
l:tt. motorhaveri som .ilaH iuLe kuude gt! uil.gu,:.. fi.irld;tring till. ~ .;il v huude jag :;e u.tt. i n:sex>~u! ta.r
.:;o1J lJ;.dll!r g;!uer..tt.oru V<U' IU'~äugade ,,di i s i t t lö::>a
L i J t~r taud sl, ,.uiat mot.oru.
pu.r,.Liol.e!l l~usta,Je 5.U4:J :"r (i LJi"\J il.r,;, peu.1 ngv ii rd -Y) Sulli ,jag iH·taL.tdc honLwt i.iv l~r di sk. Pu J.et.La
op!J
h
.~etlan -.:id Lvu t.illl" ii.t lcu hr<..vbrt:\/,
Alt!rför::;ul,jll.T e r,, var .-; logo och <Ldre:'is Ju finuer
m ..r vid
l)ucati i >.::iVt!l'igt_;.

lliirulider·,

Detvar<. doek hrigsä.::~oug <Jchma.n var sya;ll!. ~Jigctl oyillig att ta emot en cykel med ett kornplicerat elfel.
vt:rkstadeu hade . hel t eul\el t för wycli.ct tttt gi)ra aa:tl
ga.ra.ntiservice på nyare cyldar. För övrigtvar iute
min cykel fön;edd Jlll~d originu;L clrcglu.gc. Att dcSSIL
var saJliJua. som viu li.öpetbevei>.U.de iugcn. Till slut
föUde o~:d som jag iutc hade trott iva.ra. möjliga.:
''Tu. cykeln härifran . b<tra.!"
Det ki.i.udcs som soppatorsl{ i

i

Malll.iii .<

JOO h.uycl{.

Nåväl, det finns i;1g1L <.luca.tisti s()m ger upp lätt.
tre Ju.c-titlnwgar soJU vi<.l t..iupunl{-

Jag skrev till ut!

··~ 6t.t!l..t.ur ..c.tt ( brev i•·tfl LCuc<>i ol()i. llr~, 1JB7 ·..· f r .iih
LOJ<.~.r<.lcn9erg (MC.-IIUSET). Fortsii.ttnf nl~ cu ty<.lcr:
" ••. fr·u. u DucaLikJuLbcns .llle<.ilemmar •• .• "
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i Malmö AB
Jägershillgatan 6, 21375MALMÖ
Reservdclst,gm040/215300

MEKTIPS
Det har kanske felaktigt
kvalitet.
Vid besök i Regir;a: s monter på Fiera Di Milano påpekar deras representant följander
· .. ·.

- Undvik spray. Använd högkvalitativ transmissionsolja SAE 80/ ~0 typ
Castrol Hypoid el. likn.
- Kontrollera kedjedrevens läge • . Ing et vinkelfeleller "off-line".
Du kan själv k()ntrollera d~tta gEmom att sträcka upp och kika
längs kedjan om den följer · EN linje. Spänn upp genom att lägga i
ettan och vrid hjulet bakåt eller sätt en mejsel mellan kedja och
drev~

- Tänkpå att Ducati:svridstarka motorer gör att kedjan belastas
hårt vid låga varvtaL
Regina var under fjolåret med om att vinna ett antal VM-titlar, bl.
• på Virg ini o Perrar i: s Birnota i F1 ...

Billy Nicklasson, SMK Göteborg. Ducati-förare som senare blev en av
eldsjälar?<l bakom K vi bergsloppet i Göteborg.
Ingvar Nilsson; Motorbild

Benny
Aermacchi och
250cc-loppet i Knutstorp 1966.
Foto Ingvar Nilsson, Motorbild
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VINTER KOMMER DET TROLI~TVIS ATT
40-50 GRADER VARMT H~LASOMMARN
HOJEN Kl..AR INNAN VÅRSOLEN KOMMER
R VI UTÖKAT VÅRT RESERVDELSLAGER
DUBBELT SÅ MÅNGA ART I KLAR,
KOMMET!

GRIMECA .4-BACKS TRUMBROMs
1950:- +MOM
PÅ! 750Fl GÅREV, UR PRODUKTlON
SLÅ TILL DIREKT INNAK DE TAR SLUT.
NTE EN ÄLAZZURRA . 650 BEG. 38900:"""

s

SPORTSIHAR>R I
NYA . RAMKI T
SFJÄDRlNG 500,600,750. 900,
OMPR I OR ITER !NG,
851 . CoRsA•. 8V . HAR

s oR AV DucATI

L

VÅRT LAGER

100

*

34 ~ 0 :Triml<amn1a
3350:'I' J:'i mkamrnar >. Pantahrno torn
1690:Högkornpr. kolvar 087
II(igk<:)lliP.f. ~o l var, pas sar 6 OO or g. c yl.
par 2750:65:· Hår.claFe kc)ppli ~·,g sfjädrar 900 (kort mod.) sats
90:lf~XdCJ.Te / kOppl i ngsfj ä drar 50 Ol 6 00 l 6 5O
sats
675:Lame llsats · Surflex - 900
·
sats

SPECI 1\LDELAR:
*

L~ca. o;

Riba .kompl.tändsystem 90011000
mycket exklusivt
* NSR ~id9st5?d höger 500I600I900I1000
a
Alu.miniumtankar Imola,NCR,Fl
Kå.pglas.r låg mod. > Pantah, 900SS, Hailwood
I mol a so losad e l
* Förlängt kopplingsgrepp (lättare utväxlat)
* T.s mmc;tselli gashandtag
'l'olnmas.eTli el i p . on guld
* Orig~nal gummihapdtag typ 900SS-80
* Malossi koniskt vinklat luftfilter
* t-1alossLalu. trattar d iv. längder, nät
st
* Malossi alu~trattar
dito utan nät
* öhlin stötdämpare
* FotpinnsatserTarozzi 900S2,Alazzurra sats
AVGASSYSTE~t URVAL:
·k
cc)ntt 2 __..r• yrori1 P<:mtah
* Giane1li 2-'1· svart Pantah/900/1000
yi n.F E' lyä)(~lfönster

*

*
*
*

2300:2100:2100:Alu. 2-1 · .·• · · .· ·• .• ·•····.
. 900/1000
Co n ti ljuddämp.Fl org.typ,kortare,svartkrom 1590:1690:~·1qnt:j ui c; h lj udd2(mpare obehandlad

SPECLALPRIS _. 8UST NU .:
* Ba~dr (3V ? ~.tå:J. . org.pris
* Bakdrev aluminium
*

*
*

1690:675:490:2200:580:1690:295:155:440:75:247:149:120:1640:925:-

245:Biscayapris
295:Biscayapr is
245:.F :f.9.rT1d J:.e v .9 00}100 O ,Pantah ej F l
Hiscayapr is
L~ddp ~ r~gy}atsr . >20% u11deE OJ:'g. Biscayapris 109!:;:550:-st
Han;1a<:Jer <909/'600 50% under org. Biscayapris
6 9: -·
sgin on o _l8_e:EtltE;!r org. pris 98:--Hiscayapris
4 9: . .
()lj e:filt§Jr .•.Q.OO
org. pris 69: _,Biscayapris
490:-
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Aculeration.sdiogrcwr för 400 m m~d
et1de start.

- FEMVAXLAD ITALIENSK SUPER SPORlMASKIN
För en dellr sedan •u Ducall elt 'raDIIat märke l Snrf&e. Pl 1T-baool'llll bärjade deias
l'll<ermasldller med Varg-Olle och Beaet "Spldcy Sfmssoo l Iden och pA laDdsviiprna
8

pilade sml eltrlga sportmaskiner med Ducallmärktt pA laDken. Trots alt Importen noder
nlgra Ar lepl ne,.., är lalre...,.l för Ducall fortfaniiiCie s1ort och del Jlnns en sinldld SYeoak
klubb för ägare av detta märke. För dessa och alla andra ibbre af llalleaoka awldner
preseniorer rl nu en Ducall 250·1wblkare oom mAnadros llesl.

e

Sport a<:h racer är epitet som alltid va·

rit_' f~rk_nippa~c med _Ducati _ocb _dera.s · se:.

naste .modell, "Mach !", är inget undantag;-_'_ oer..är en ' super-sport-version av den
bcrö~~a .. Daytonamodellen med vassare
kam, .-::_ stö~re

förgasare och ventiler- samt

femväxlad . l!da. "Mach l" ligger på gränsen·· till racermaskinernas domäner och med
hjälp . av algra trimningsdetaljer går . det

lätt · au konvertera. den till tävlingsma.skin.

Som sådan är den en idealislc nybörjare-

maskin för den som vill -_pröva.:: på_~_Tf-Ak·
Dingens tju.Wng men likväl -: vilL-ha- - kvar

möjligheten all åka landsväg. VlighAllning

och broms:lf är definitivt av_tävlings.k.low.
Enda stönhetsDäcken är den alltför höga
utväxlingen, vid landsvägskörning· orkar
den aldrig upp i toppvarv pA femman. Högsta hastigbele n noterades därför_ - p!~ fyran
och äv~n pä denna växel krävdes gynnsam·
ma förhM!aoden för att motorn skulle varva· ut.
Sumlricring: Typisk italienare - c.n au~
per.': sport mMk.in .- en rashäst.
PRES1'ANDA
Tyvärr var maskinen alldeles fOr högt viixlad både. p! femman och fyran. Trean var
däremot nlsot för lAg för att IiilAta kör·

ning . med· bottengas längre slriickor.
Femman lir en ren - överväxel, som
strängt tagel bara är användbar vid stark
medvind eUcr i nedrörslut. Om man ville

ge avkall på a=lerationen, . var det dock
möjligt a11· anväoda femman i stället för
fyran vid en marschfart pA 80 km/tim el·
ler .sli delta f(jr att •spara bensin.
Motorn VUI" mycket stryktålig och stop'
padc utan protester . får en fullgaskörning
80 km . i slräck p4 motorväg. Bäst trivdes

:\~..:&:e·;.!:J! J~ a:~·.!~~=

värt lägre växlad. Med nuvarande vlixling
marscherar den nära 130 km/lim utan vibrationer eller symptom p4 trötthet;
En någorlunda storvuxen förare, 17 S
cm lAng, klockades fdr 124 km/tim i snitt

över dc: n elektroniska

mätsträckrui~

Med-en

mindre förare i sadeln blev snittet drygt
130. Förarens luf•molStAnd betyder alltsA
mycl:et, när det siiller en sAdo.n bär smliclc.er maskin, som dessutom är överväxlad;
Ettans vlixel var forv/uuuuvärt hög med
tanke på att det finns ylterligare fyra vlixlar; Utan svårighet gjorde maskinen 6S km/
tim pA ettan. T~lsammans med täta steg till
tvåan . och trean gav detta en enastAende
backtagningsförmAga.
Den högtriounadc motorn gid: rent pit
nlla varv, även de . lägsta, och svarade perfekt p4 gasen. En motor som är byggd för
att köru hArt och som trivs mod detta.

KOREGENsKAPER
En körställning av racersnitt, stabD och väl
dämpad fjädrin& wnt moderat vikt var

TESTOATA
~~fr:0:frd.
D~n ·enOfml ·stOTti'felvisningel'l····vid htUtig..
heta över /JO km/t/m torde bero pd ett
fabrikationsfel hos just detta exemplar.

egenskD.per, som bidrog .- till_: suverän =kurva
tagningsförmäga. Inga delar av maskinen
kunde ta i marken och den följde perfekt

det rätta spåret genom en kurva. även ooi
delta var i snävaste laget; - -- --- - - - - --Den var ganska känslig _för_ kraftiga" _vin. .
dar och i gropiga · kurvor skuttade framhjulet ibland något. Det senare berodde på

M~·bana~,i a•lla

värden uppmätta med elektro-

Konditioner: .Svag, .växlande vind, kallt, våt asfalt• .Förarevikt .7 3 kg,
klädsel tvåd~latstäJJ• bjiilm och stövlar.
Bränsle: Högoktanigt.
Toppfart ~oterad vid slutet av 1.300 m med stående start, liggande
förare.
Fram: t29 kln/linl*). Retur: 120 km/linl*). Medelvärde: 124 km/
tim*).
Bästa varvbastighefiD~flygande start, liggande förare: 122 km/linl*).
l\fedcltid för stående kvartsmilen (400 m):l7,8 sek.

gaffelns ganska hårda dämpning.

B~omssträcka med. bägge broiJISarna från 50 km/lim: 11,0 m.

TRANSMISSIONEN

Bränsleförbrukning:~~=~::::::::::::::::~~:

Fem Jligcn : i växellådan kräver en snabb
och säker vlixlingsmekanism och med 28
blistar .i motorn .behövs en robust kopp..
~~e~a.SOill köper en "Macb l" fårbägBalanserna i motorn är mycl:et små och
ger därför ringa sviinghjulseffekt. Tillsam"
mans med korta, distinkta rörelser hos

vä.telmekanismco resulterade__ detta

j

-myc-.

Lutande De/f Orto fiJrg/JSaf< nud 2ii

mm insug. Pd bilden
ktJps/ad~, vertikala
I.Jvuligganrle

SAGT
AV
TEST...
GANG

på

den
dtn

::j:

GenomsnitHör 800 km körning
(Osäkert värde, se text.)

::~::j:;:
0,34 1/ mll

*)Femmans växel ej använd.
M~d hjälp av_ en /ilen bygd i nederändan pet bakslö/dämparna gdr det lätt
all ställa-om dämpningen .

a

kel snabba växlingar. Våxelspa]ren är av
tå·häl modell. Ett par av testförarna fann
den vara alltför låg för hälen. Tyvärr gick
inte detta att ändra på, avgasröret begrän,
sade i praktiken spakens läge.
Lamellerna släppte inte riktigt vid stilla·.
stående, varför det var besvärligt att fl in
friläget. Det gick dock lättare frAn tvåan
än frAn ettan. Vid vlixling under körning
fungerade kopplingen normalt. . Efter . det
tvåan passerats, behövde man emellertid
inte koppla ur vid fortsatt uppvlixling.

BROMSAR
Bromsarna . tog mjukt oeb säkert. Bägge
var mycket effektiva; frambromsen tillräckligt för att låsa hjulet.
Det sätt pil vilket man kunde gå för fullt
in i en kurva; bromsa· sent -och sedan lägga ner m~k..iDen hårt~-- vittnade om dess
möjligheter som Tf-maskin;
Ingen av bromsarna påverkades av väta.
BELYSNING OCH OVRIG
UTRUS1NING
Belysningen fyllde knappast lagens
mikrav. Helljuset förmådde bara kasta
ynklig strille några meter framät och
keringsljuset var nästan osynligt på
övrigt upplyst gata.
Den dåliga belysningen bar dock
klaring. Testmaskinen var försedd

.4

200-kubikarc , men ~:'h· ii l detta m ;i.rkc sorri
Nym:tnproduktl!n 'i;i!i;:1Jcs ut av dt:n cn~!a
anledninge n a tt sjil vr1 madm aJ en svikta:..
de till ordentli gt vid slutet a v 50-talet.
Hu sqva rna blev med and ra o rd t;imligc_n ensamma om att S;i\j<t l iitt a motorcyklar, ii nda tills för e tt par ih sell a n J;\ en

SILVERPILEN

IN
MEMORIAM

begynnande invasion :tv .sm:t j:tpancr. har
·

rk:ts.

Ensa m är d ock int e allti ll ~ t ar k. Al!- v11 m
endn: m lir k e som kunde presen h: ra t: n moenkom t tillämpad inom den nu-

75-kgs-formeln hj:ilpte inte Hu , .
att sälja så värst . mycke t mer. Dc
senaste åren har Silvc_rpils förs~iljn ing
d ;irför närm nst fftll ses·__ som nlCr-. ell er

1
""'

"''"''"~'"""'" ' "''~

~.~~··j~~;~;~~~.; i mindre en _ge>?<lwillhi"tori i ---fr&ri.:O::_I-hiSi:jvar~
n as !ii da. Rcnt :_·. :lf~~ir~ mii.ssigt · lu~tlc . artikeln
kunnat· ~II ppas uv ·: . l~ ngt . tidigar~.-:... utan <aH

"''",.. _, _,

O N'år Hwq~ari;~
·s tr:lvanvru,."ittf
1955 presenterade
snabb
frukten av ett allt mer
möjligt inom r:uncn
läge när de(.' gällde de
Husqvnrna_:·:·. ·,yar
cyklarna. Det
in en 175-kubikare i
helt nyn
Ar 1955, i tätF följd
strömärk en, tre
kanter inom Sverige som
kom sd Nymanbol agen med sin '175:-Cc ''Jetpå att tillverka och sälja
Crosser" och Mon ark med sin 21)().kubiks
der 75 kilogram. Dessa "tre
"Blå Slinget", vilket medförde att Hwqvar·
nark, Nymanbolagen (NV,
na liret efter, dvs. 1956 också de kom med
cent) samt Husqvarna. Efterhand
· lätt· en 2QO.kubikare "Guldpilen" kallad. Hur
motorcykelmarknaden vek fråil att ha varit kubikkriget avlöpt vet vlil ingen - möjl igen bruksmarknad, där små enkla maskiner beterna att vi idag· baft en 360:a för 16sildes till "framochOllbakati!ljobbct~karen' ' ··. äringar hade v~! rent teo retiskt åtminstone
(se f. ö. Wickes krönika "Sett fr ;la . sadel'
inte varit alldeles · o tänkbort om inte
myndigbeterna blandat sig i det hela, och
plats" i . föreg. n:r) till att bli en hobbymarknad får allt yngre årgångar förare , så
utom lagen påyrkat att fabrikanterna själdrevs fabrikanterna också alLgöra maskin:· .:. va skulle bcgriinsa sin produktion tilll75
materialet .allt.. attraktivareför denna' yngre cc. . Monark fortsa,ttc av bara . forten · med

för den sakens skull ' bokslutet '' pi fabri'
ken hade behövt rubbas.··
.·· ·
Att Silverpilen inte liingre tillverkas ar
erneltcr~id inte dcts:t~nm:l.: som·. an : Husqva,r".:.
na h>r upphö rt eller l<inker upphöra med ·
motorcykeltillverkningen. Motocrossmaski·
ncmn är en al lt mer c;c;panderan dc--_ sckfor
inom motorverksam heten p;", fab riken Oden
nationella markn aden är diirv id tämligen
stabil Ar efter Ar, och exportsiditn bara
ökar och ök:tr.
·

H usqvarna hnr dessutom ·gett sii p5. Tf,
visserligen i sm ~tt jämfört med förr men
ändå • • . Det fiM s vissa skiil fö r att mon

skall våga hoppa5 att land,viig.s/,kning med
Husqvarna inte nöd vlindigtvis 5kall behöva
upphöra med Silverpilens nedl liggning. Det.
kan komma nya och större maskiner : av-·
sedda ..t~r Su~r,SJ)(J rt. på landsvii g;

aasma2m==-m:~mm~u~z~•ma~~·~·~*M~M2
<5~&B·»~mmDD.-8.~~~Em~ss~n~·Bw~~mnm
.w~~~
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~kså l<r:ivde ~fot~rcffekt

min., eftersom detta
delning av kedjan och losstagning av
bromswiren. Locket över brytaren ki:ims

fast med en enkel fjiider, kontroll" · och
enkel generator med barn. två f;iltSrioi_rir.__ justering klarades av pi 3 min~ _--:--=---· :.·
Nyare modeller har dubbelt sä stor. gene_
.;_
Oljan i sumpen smörjer både- inotor,
ratorsc.ffekt.
...
v:t;c;ellåda och transmission. Den tappas ut
Hastighetsmätaren nv fnbriknt Veglia : ge nom en end., botten plugg. Oljepafyllning •.
var graderad upp lin 240 kJn!tim!!L:_De(i- gick lätrare genom luckan till kopplin gen
ringa storleken gjorde den sv~r at( !~isa ;in genom p!1(yllningsh!tlet ov~p:\_,_ m~torn .
och visaren pendlade a lldeles-- rör nf}·d Ct
Tid för olje byte 5 min .
·
Dessutom visade den ren a_:- fantasisiffror·_
Att kontrolle ra ni vM i batlcrict: tog hela.
na vid högre hn.stighttcr, n~ iiOt som fr:i'ri1-~ .·. tio minuter. eftcnom det var: -nöd v iindi !~f
gär av diagrn.mmet. Mnn (år viil-: nntaC:t-.-- aH :m ta bort batteriet __ fr!n -~_s _.: plats" und~.r
det rörde sig om (tt fabrikationsfel hos sadeln. ... •. ··.•.·.· .. · .
. .. ·..
. .. ·
just detta exemplar av mätare.
Ventiljustcri.ng iir dcfinit.ivt ett verk•ta.d s·
Borde inte ' varvrätnare in g~ som . stan- jobb eftersom det· krlil·er demontering o· av
dardutrustning på. ·en sådan :: här · maskin? ·
.
Vid två skilda tillfiillen . observcradcs :_ att- '·:; toppc:nf N 4g:ra Justerskruvar HoJls_-:-: t:t~imli~:
vägmätaren ·. ste. gadc fram fel siffror~ . . Upp· ·sen inte, man mMtc shimsa•) vcntilh~ ll:u·
nn med ltmnn brickor tills spelet blir · korgifterna onf: den·: tota.l:r .- briinstcförbrukning· rckt. Jmteringcn brukar dock sta sjg åt·
en måste därför tas med en:-- viss· rescrva.;_ :Skilliga hundra mil.
tioo.
'
Maskinen gick Hitt att lyfta upp p5 det
höga centralstödet. Pass formen p~ locken SLUTQ~Il)()~IF.
till de bägge verktyglihdo rna var dMig, \'at· Testmaskinen ·hade kö rl< niirnl rirc 500 mil
ten och smuts läckte in 1 dessa..
-;: under en tremånadersperiod inriatF-Vi fick_
·· läna den. Detta m lirkl es på ~- utseendet~KORSTiU.LNING
fr;imst U!t de rosta ngripna Hil g:trmi.: .
Styrets och fotstegens inbördes p! åd:.ri llg
Lacken ' 'ar i stort sett bra, vid körnin g
påminde mer om ~n r:.lccrola.skin :iri-::- en ·· i regn smetade dock t.nnkens få_r_l(_ ~-~~ si_-~
sportdito. Detta gjorde
liggonde .körsUill- pi· it"idan av förarens kniin. ,
;:.
ning: blev den natmliga vid >snnbb :: lands·
Motorn var enast~cndt . pljeti_H ~ ~nra·-..- ry.t~t
vägskörning. Föraren hade då fakti s~tdw vevbusventilationens utlopp sy~tes 5pår nv
mest bekväma pos~ioneo .
,.,. ·,••,,
•. · o! jn. Skmmmc! kunde miirk a$ . fr~ n }riimMed sitta~de liörstlillnlng ·, kom e.n det .·av ·. rc .. stänkskiirmen. och n urnmerptlrtC:oi

att
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enligt fabr iken :
blc vid
8.500 varv.
··
E L· UT RUSrNTNG : C EV vlixclström s·

generator 6 V. batt c: rWinJnin g mc-J:.--,aut n·
mntisk reglerin g, strfdk;tsta.rc 2 5 t:'.5_~y~_- bal·
teri 6V 13ah, ni ndnin gsl !,~.'<-

TRANS MISS ION: Fcnw:i~ l:ld .-: Jåda·-=.-:· 1
block med m otor n, pedal av tl -hii! typ på
höger sida. utYä:<lingl;för hål landc 5A~-- 6,1,
7,5. 9,6, 14.1: 1. Hasti ghet vid B.500-:: Viirv/
min. ettan 69 km / tim, tv!ta n lCH,:'.: ktll/ tim.
lte an 130 km / tim , fr ra n l!i 9 · km / lim,
femman 180 km/li m. (Ohs.crvt ra ·:llLdc !ta
ii r . tcor.eti~k a v;irth:n, i , rr;t_J: ~} k c ti·· _ork :Hk~
moto rn inte uppn~ B.500 varv p~ dc hö;:rc ·
vii~lnrna.) . K~ gghjuhtr:ub miSii on. nt. ed 'ned·
skurna . drev, . fle rskivi g kopp! in;: i · o!jcbad,
gun1m istötd;imparc inbyggd i batnavct.
RAM : Enkel , öppo..on rörram <J iir mot orblocket inr ~r.-. !>om t<iranUc de l. Fj;idrin g:
o
Marzocc hi ·. tckskopgaHd · med _y ljc,bml)·
nin g, bakfj:idrin g· nv SY1in!:iirmstyp med
stiillba.ra olje'itötttimparo av fal.Jril ar Mar·
:Wcthi.
J-lllll.: Stf,!f:il p r, fram ribb,l:id: 2, 50'
18", bak 2,7 5 xl ~". full naV>bro msar, fr:un
18 cm di:unt ter. bak 15 crn.
··
TANK : 18 li1 n s M:, ltauk med 1ii"l;ig rör·
kn !in ;~ , sna bbwn~: lc:>d.: , Uubbl n kr:ma r.
STANDA RO UT!t \J STN ING :
Ccng~l ·
stöd, styrbroms. Vcgli:l ___f_w ~a i ~;h~t~_,_llri_t ~_n:
grad crnd till 2·10 km / tim (!) •. koprlln r sc •
hiltldl ng · med . ju ~t e r~wor d~_in t;a r-, ·- . ~~il)~OU· Sl 'h
re, G iulari dubbcl sa~cl. fii.ll bnr >li ick od1
dito \'iinst<r fo tstcs . du bb la ' 'c rkt}'ssl;\do r.
~~\~' ~~~t~ iri:Ifi;1\;.;J, •

y·) •i\

ce . ene)· lindrig .Jyrt:tkiai~,

u,:~~~t~;;,r~~b)1{/H;t~~~ii\ti.t~'~{1~i.~ "'c" •sra.

nnmärlnin gar hll; ''·· tn: t , ... ,e · ••
tiltr:lcklig verktygs.c;;a!~ och de _ :f le M:L=- dd _M likat ud vin vinkeh-lrcv •. kot_ttp_tession
pi ma skinen lätt :\l•o,nliga.
·.·.----------------.-. 10:1 ,29- mm OeH'Orto - mrca.~1 -~C;/_V_~ts uf'IIJ~_
Demonte ring och monterin g • v i.il<Jrjul '.. ~m!lrjning med oljepump :IV ku s ghju l<t )'p.

im tet a
<t" !
r.a in _mc ll ~t n l:i{'~~b ri~t-~•r._ t.: onHt_!;r::_~_v
:; det c n ~t b~ n ot.dct· \ hini_s, ~vhl ·j_~t:-~--&:~
· tY<i<r tunt\ ~ricb,
·
·

~1~J~~:~&l~:Jr1~~~~~J[[[~i~i~~;~r~ si'~Cl~~\'l~()N . . • • • iii{? <
fik.

~;&~'1,~re
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J(), <visst kostar den lite mer. Konstigt vore det
annars. Med allt den erbjuder av stil, finish och
kvalitet.
Av fart, väghållning och komfort.
Av det där som kallas personlighet och karisma.
Som iärså svå.r t att definiera, men som betyder så
mycket.
En Pasoser men inte i varje gathörn. Och det
är som det .skall varå. Det är ju inte en motorcykel för velll som helst, utan för finsmakaren.
Förresten .inte för · vilken handlare som helst heller, utan föl' de bästa.
Det är därför . de är så få.

Återsäljare:
AB Skand. Hclmab, Tel: 08-313306
N :a Stalionsgar. 93, Stockholm

Biscaya Motor AB, Tel: 0322-30129
Hol 1257, Alingsås

Malmö .MC-Cit)' / KB, Tel: 040-86870
Ko~parbergsgatan3 •••..• ~alrnö

Bike AB, Tel: 0520-72800
Lextorpsv. 997 Trollhättan

Lundgrens •Motor,. Tel:0226-52510
Matsbogalan 18, • Avesta
Gen.agent:
.· H. Flöte r Försäljnings A B
Jonvägen 2, Huddinge
Tel: OBe; 7740240

FRÅGA CUCCIOLO
Fråga.:

OLJEBYTE
Oljebyte frlln multigrade till singlegrade pil 900 ?
D! man ej skallblanda dessa oljor är det ju nödvändigt att motorn blir helt
töllld frlln den gamla oljan. Hur skall man fixa detta pil ett lätt sätt ?
Svar till Seriös transfusion.
Cuccilos expertpanel var tvunget att tillkalla ett extra möte i frågan då stor
oenighet fanns. Efter mötet enades dock experterna att det enklasete sättet
att fil ut den gamla oljan är att ta bort bottenpluggen efter man har kört
motorn ordentligt varm. Om oljan . är mycket gammal och det är -50 grader
Celcius sil kanske man fllr dra ut oljan med e11 tllng.
"Experterna"

JCA.CJ så.3 t\ l\ mir\ hö·pf\cid. i. <21\ LtCA.\i~rtsk t \~ni n<() CA~\
Co..<jivo. \x <Af' 'o~\t \o~o \-\\\ ~e.n vo..c\\ro__ som ~inn~

n~do_n. Ny-).:Uf'%r%r< )?c~
bär jO- sCi\)o.

. ~'d\\i~~D . · . h\. uB?~ni \;oJ\ .
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Nog snodde väl Fabio sina ide 'er från BMW? Titta på en
BMW 500RS-motor.
Yours truly Håkan Bjelkengren

(i3o_r e_''
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Svar:

Visat ska v i fixa f r am d en , det f inns säkert månr;a D U C A'l'I-ä~;are
som skull e vil;ja ha den . Slå ba r a e n sinenn.l ti l l Laoue :Gran<tvia l;
så o r dnar han d et .

Frå ga :

Vo...d tir&\ Vdr 3<:J\;(o., mm -\,<:Je
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Nu ska vi s e. Boxermotor - nej 9 läng s gående vevaxel =nej P
direktdrivenväxellåda» nej, Kardan- nej» kamskaft -JA.
Kan det var detta du menar? Nja1 det är väl ingetsärskilt
uniktfö.r y arken BMW eller Ducati. Det finns dock en stor
skillnad: BMW har oss experter veterligen aldrig sålt någol1
gathoj med kamskaft vilket bl a Ducati» Velocette & Norton
har g jon. Tillc)<:;h med ArielsSquare Foourhade kamskaft
i början .rneddelar den äldsta experten. Millen var väl för~
modligen världens sista motor med kamskaft som tillverkades. Det är synd» men det är väl för dyrt atttillverka.

G_\\ c\J.cc~\'~c..~ ~\ .~~' $.'v-.at'f\%~\\\~-. .
v~,f'C>'f lf\'te, IY\fclrO( ffiE2..D c.eJ\~\>r OCh ·
.SM:lne .i1';l.\vk<),\-\ ~ .. S\<~\?"\~t~
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Du h ar he l ( rät t Al var o c h v L ko mmer d.i.i.rför
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NUJ.TRE'r3 lUS .::;år denna gången

NlU~\~fTS

NUNRBTS ROS .:;å r denna
till: :JtcLI.··r_·fo:lJ:
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llåkan lljelkenqren, Löddeköpinge

Team Tours, Tu.llinrJ c

UESLU r
Oeiu'in

Box 523

Be !l t

Restid

Ant pers

Aesm<tl

162 15 VÄLLINGBY

Tot.pria

2 ( 32' 2'))

Inkvarter i ng

Onr ...... ~] /H30 39

1.~ -~-~.::PJ:::P.?...

Motport

Anmj\ll(t

Team Tours
Oox 63
146 00 TULLINGE

linkon Ojclkenqren
Pl 5.30 llofferup
240 21 LÖDDEKÖPINGE

T vrileon

Resenörerna bokade bl a ffirj!l Göt.ebårq-Newcastle och
]!lie
of r1an t o r. l Team Tours broschyr angavs flera olika
färjeavgftngar, men den kombination som bokades innebar ifriqn om hemresan att
färjan från Douglas skulle anlända till Heysllmn kl 8.30 på ,;,o rqnn e n och att
f nr jan Newcastle-Göleborg skulle avyi1 Id 13. flO sn11mm lin q. Henuniirerna fi.ird;aJes
på motorcykel de 20 milen mellan lleysham och Ne\'Jcastle.

Förnening vid hemre sa från. Storbritannien

l l zt~ kr
Parternas stAndpunkter samt övrig utredning, se föredragnings-PM, bilaga A

Till följd av dåligt viider ankom förjan till fleyshnm drygt en och en lwlv tillune
för sent, d v s efter kl 10. Dessutom fick reseni.irernn vi.int:a ca 30 minuter innan
<le kunde kÖra a_v !_- :r_rirj"an_ •-~-- E_ft_ e r ~iOIII inqe n \JÖg_benk_r_ivnir__l_fl -- ];itllllill.!J rrfln l f!iJIII lnl-it· ~;

Nlmndent bedömning

eller. kat·t<J över Newcastle lwde . Himqats av Team Tours l yckndes .re se niirernn qcn<JsL
hil:la .. lill . IH111111Cil.

Grnom nlt mori<rwdsföra o)ika kombinationer av färje avgå ngur mellan Sverigc[nqlnnd och Enqland-Islc of ~1an får Team Tours anses hn pötagit siq el l
ansvar för att dent~pgjorda tidtabellen skallkunna hållas~ Tema Tours har
niilunda inte gjort . nÅgGn _som helst reservationför bellovet av tidsmarginaler
på grund av risken för förseningar.

r>ir·jon)I;H le. viint.at i 115 minute1; eft.erordinat·ie nvq;""''I"Lid "''"' <'"'dej11 ,;1. 1'"'' ut.
nii _r reseniirerna kom fram. Hesenärerna tvingades dät·f iir iivt, rii<JI.I." p;"1 i, olell i
Neweast le och loq rä;Jan till Esbj e rg dagen dilrpå. Diir er t:e r r es l.e <.Je med fiirja
Knudshovecl-llnlssknvocllDrogör-l.imhamn.

utredningen framgir inteannat än att resenärerna har
milen mellan Heysham ocl1 Newcastle på en tid som normalt
>för ntt. de skulle hinna med färjan från Newcastle. Någon
di.irför cnli"tntimndens bedömning inte läggas resenärerna

toy rescn~ir~rrm der1 vHq - till N e w ca~:; t le sqm relomJmerHinrndt ~~ -; _ ;Jv mt !dn_
!seni.ir f'r.
R es~ närcrna höll hastighetsbegr änsningarna "cJoLL och viil'' pi• IIÖIJen t: i Il NPwc;~<>l.le
och st;3n11ade bara vid ett tillfälleföratt tanka. Trol~• at:t niJqonvUqlwskrivllitH1

Resentirernn förlorade blida en hnlv arbetsdag och
grund av f ö rseningen.
Reseniirerna anseratt Teorn Tours biir ers[itl:a
ulliiqq i n11leclninq nv
missade fii rjan. Eftersom reseniirerna valt en kombinnt. inn . llv riir.i ea vq t•nrJar som
nnqelts i leam Tours bronchyr har bo.laqt'l ett :111svnr fiir atti"l'!;nfl qfrr ni. t qcnomför·~ ipnrktil<en i enlighet med vad sorn bol<al.n. li.irjornn I.illiii"Jlap''llyl.ande" l.idtnbell och iir ofta sena. DeU.a borde Team lourn lm l.<~qit. med i beriil<rdmJPIL

t<Jgit sig de 20
borde ha räckt till
försummelse kan
tilL last

llr!;rniirerna biir rliirfiir hrl r iil.t Llll ersiiU.ning för s ina direkt;:~ utli:iq<J i
m1ledni11q flit fiir!;en.incwn. Vad qli ller yrkandet om erslitln.ing förnirlorarl
nrbetsflirtjiiwJl. utgör detta en sådan följdskada som enligt nämndens på de
allm~nna resevillkoren grundade praxis inte berättigar till ersättning.
Tr.nm Tours biir G.tlledes CJennst betala sammanlagt 614 kr till resenärerna'.

Resenärernas ext.rnl<ostnader uppg åi till l 1211 kr vnrnv ltlifJkr· hote ll i. N('wca~;l.le,
100 kr frirja Knudshovecl-llalsnkov, 71r kr ·_ ri.irja Dragör-l.i11tlt ~"""• }itU . kr fiirlornd
arbetsförtj iinst för Ojelkengren (4 t:im)ncil
170 kr fiirl orod nrbelsförtjiinsl. fiir
medresenären.
Bjelkenqr e n
BertStrömberg, lnger Sävelid-Edkssån och
Yrkande :
Team louro:
Team Tours finner
Sv o rom Ål , ne

Håkan Blclkengrcn:
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Rättvisan segrade till shtt! Nu är det väl

!!l!!1.9!'_f!.

Team Tourn uppgift
UH lleyul1nm lcl9.00 lir o'di<tiq,
ankom ef t er k ilO.
den kortaste viiqcn t.ill N,.vH.: as tlc .
inte nödv ä ndigtvis den s nabba s te vliq en me n onrrescnöl·e rnn g j o~ rl f! e n
om vilken v lig somvar de n bästa beror del: på att Team rours int e Uimnade
upplysn iMJar orn vilken väg som vnr elen b(is to.

krä\la pengar för Ni andra som blev försenade
skulle också.. förv~~.a mig om

<>.~-;:.·<>~.;,,;:.<>

en lika dåligt planerad resa igen.

I::~. :

BULLER

Stan 22/l

Hej Mikkel
Här är kopior på ett brev jag skickat till SMC.
Jag vet att du har en hel del leikter om SMC och
bullerlagen sA jag tänkte att du är rätt person att
ta del av dem.
Det aktuella föralaget är rätt otäckt, jag tror inte.
man kan fl tillstånd en bealagtagl'ling av hela hojen
(det är nog mer ett skrämskott och al SMC kan säga
-ja 111en de tar ju inte hojen i alla fall-) Jnen tänk
dig ett par Imolakrökar skickade tillak~otning ••••
Kornmer Du.catiklubben att blanda sig i debatten
på något sätt? Jag tror inte SMC blir så där jättesprudlande glada, fakt~f!kt n,äl' en m~dlem s.kr i v~ r dem
direkt på nll"an hur de ska göra (jag har nämligen haft
en'längre debatt med Bjucken olll punkt 6 . imittbrev
tici:l.gare) ••••• klaga på att _llledlenunarna klagar och aldrig
kommorniad kon~t~uktiva förslagär SMC ~r.apå •• ~~· .· .··
men 111ina aningar, om maktkamp och vi .. vet,.bäst attityder
från andra håll gör att jag är lite tveksam om min
säd ska falla på hälleberget eller ••• okej det, kan gå
jättebra också. Du kan 'väl
31·2 769 eller till firman.

With hopas of thunder rolling out the right pipes,

~'dU
..

Kjell Sv eholm

·1 T,p1nvaktning
· .
'r" J r . . · · ·· .

V

ur D. N.. Ja')- 88

till : justitie~ep~rtem~ntet
och kommumkattonsdepar·
Q m~-bullel:'•
te~en.~t f?r .a tt ~~-stöd ~ör
• . · , .... . ,~ ., • :. . ·' · · : · , · · . eJ?,lagand_r_mg, Den skull~ g~
• SiOCkholms gatuborgaJ,"·, ut pä att polisen kanta .av
råd' Lepnårt . Rydberg : (fp) mc-förarna··: lj\Jddämparen
ä_riui~!") väru~pvakta justi.:. o~( dery, ·~n~ uppfyller. -~e
t1enum!!ter. ;.::• Anna-Greta, krav som stälb nar det gäl·
Leijon (s) i',syf~ att fä buk(. lE~ri högsta. : tiU~tna b~n~r~.
med · ~P..~.~Y.~~l~IJilret
·. · ~ - ·I>ärmed ._f u,_:cykeln ,~örlor.. ;
1
Stock~5>liful.:{'.: i< ' •lln.~rstad>bud till$ -~~*~~ ~~.}~~~~p~
Sveavagell~· a~., den .. ~est monterats.~·.: .· :~,t-·,·~--~. ., . .•. ••i
d~abba~.~;- g~tan:. Ry~berg >: ;..,; Miijöborgatr~~etJnge~
slu'ev _f9r ett balvår .sedall mal' Josefs'sOn hqj't;enllN

' ·..', .

m

36

velat skärpatonen/att h~la
motorcykeln skulle: kunnll
bliförverkad;ochvt haring..
enting emot att kommunen·
samordn,at begär·en skärp.;
ning iför 'att · åstadkomma
l~glydnf1<i blan~ de~ ~om
nattetid öserpä, bland an~at
pä Sveavägen, säger Peter
Skoglund; borgarråds~~~re
terare vid gl;).t\lrotelJ1.
··
·

Nu är det dags att . vålma. Det ar nog bara SMC som kan
hjälpa oss. Men tyvärr verkar de stå på myndigheternas sida.

MW

D A K 'T ]_:

('J

NJ<: I'-l

Cucc iolos rHcl.ttk tiori h<'lller just nu på ~tt test<l en bättre
begagnad skrivmaskirt. .En Canon S-60, en , riktig värsting som
ilar otwtvdlit~t större · utbredning pf.\ .· redaktionsbordPt än ett
och > som inte ~i r . högre än en tändsticksask. Trots
der{ fi11esset' som en PC-datoc. Skri\1 gärna insändare
till> om stilen. Skall Cucciolo investera i maskinPn?

., sett : TJ-~erien n Goda Grar1m1r'' ? Om inte s~1 har ni
missat något. l tvfr ansnitt var redaktörens GTS-special med
i e t t av dessa <.w s ni t t även samme redaktörs 6SU i-\lazzurra
Kc:1rneran zoomade snyggt in .. tankdekaler?a, men hade
haft GTS:en kvar tden s<!lldes< 2 dagar efter inspelningen)
~~\. had(~ jag . stäm t TV. pen Iilla griniga ung~n s~ttes upp
mycket oförsik 1igt på tanken... I dessa avsnitt kunde man
df~ssutom se ett Ducat iblad liggande på bordet i klubblokalen
\Lid ingö i\ICK: s lokaler 1 sam t en tavla på vaggen sorn föreställer den i den Mr artikeln nu mycket omtalade redaktören.
·\prop[r Cagivah. Den var inte lika lättsåld som <J)uccen. Först
Cuccio l.o. ingen ringde. > Sedan annons i
. i e som ,, s k u11.e. a• t enwmma
.
en nng'
.se'j an
annor1se rades ·. i Bike, de sa tte av någon anledning in <mnonsen
under '!reservdelar och tillbehör" -ingen ringde. Sedan annuns
i :'viC-folket tja, Si'v1C:s tidning) -ingen ringde . Sedan efter
utskiillning .. uv Bike per telefon så satte de in annonsen under
"övrigt1' ..·.· trots at t de hade en "Ducatin .. rubrik, givetvis så
ringde ingen (skall inte försöka <mnonsera där igen). sedan
fvra stycken mmonser i Gula Tidningen som, trots att de
t~lade /. Oill att hojen varit med i TV, inte fick någon att
ringa. Sa nu ä[' .!\lazzurran. i!: te till salu längre. Den ska
byggas om. Plllts~l, det <:ir inte lönt att försöka ringa pa
Cagi van nu. Jag tror <förresten att den vm· för billig. Folk
blev missti:\nksamma när dt-~ såg prlset.
l

,,

gt"UT id . <:IV . det ,kOflll113rldC byggprojektet Sa b Ji r det förmodligen ·· ir11e s~1.. myc~.<~t t id. över n1ed att 1\Jla · ut nästa . nummer
m· .cuccio[(), .· D~('för .~iC det . . • minst lika.>yälkornmet ••.. som hittills
ält ni . skickar i n artiklar. Det . har ju >intr varit . någon större
bri~:t 1'(\:H·ti K.l:u· i 9ch för sig,men en liten P<~minnels? skadar
iu in!':: for· att underl~Ht'a t'gönmdet'' av nä~ta nummer. Pres~topp sl.lm vanligt < den 20:e i udda månad. vilket betyder den
20:e Mars. D är skalL vi försöka få med en kalender med årets
olika . evenemang som kan vara intressanta för klubben. Skriv
och tipsa onr du \·et något kul
andra borde åka på.

i':i
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l

FÖUA.t med A.Be.Ut.tO...Uc.w 6cl.t
deltaga.
. ·..
.· ....·..
'

=S '
KONTAK:T/.IXN:
Svettige.: Bjöttn Aitdett.6.6on
Gottåladvägen 54 ·
236 00 HaLLVIKEN

Notr.ge:

Bue Oav.id-Andett.6en .
Oav.id- Ande.tt.6en Mototr. AS

atr.b 520209
......

::·::

Vuott.itaak.6ont.ie. 8 E 38
45 700 KUUSANKOSKI

d.Utlt.ibuetr.44 v.ia.
kontaktman.

-tt4p~t.ive

IIIÖjUgtl en hälL o4pec..i6.ic.uad penn.illg4Wm14;·
sitivan ä.-t att plt~&unmo-tna 6ö-t l-3:t. pla.c.u.ingatr.na 4ka 4öku ho-6 ~tup. land4 toJttzl4·· ~aanc~la.-tr. oc.h· .impolttÖitU eUu '· ~Vid-ta
6ö.utag 4om ha.IL .intlt:U4e i BoTT. Uot detta.
4U de 6c1 moUvatr.ande tteklam.

land-6

Uoto-tc.ykiatr.na .6ka h4 tvi c.yt.indttatr.,
&!1-ttakt, 111-i.Mt 450 c.c. ~ f-ti t-tåm.ing oc.h
&-titt vad gällett dac.k4val, hjul, -tam&ötr.ändtr..ingatr., btr.om.6~t. 1 övtr..igt .6ka mototr.c.ykl.åtr.na upp6ylla. tr.Up. .la.nd-6 ttegleme.nte
vad gällett .6äktt.ing av oljebultatr. mm,
6ö1t att kunna pa.6.61l.lta tekn.i-6k kont~t,oU.

v-<4 6ö-t4ta. tivl.ingen, deltaga i en .ino6 6.(c..it.U .la.nd4kamp. Oe.Ma titt. 6ö-tatr.e .Wte va ~

~ hela 41Uongu {c.h e6tu ~.i.6ta. tivUngt.n 4anm4111täknu ·delt44 poäng och det
tand .6o~ 6cltt 6le4t blitt 6öljdaktUgt.n
vinna-te av åttan att vatta bi.6ta. BoTTnation .i Nottden.

En BoTT -t-tö ja. kommu att 4älj44 och v.i.Mteri
att .h4ndh44 av BoTT-kommitten på ett po.6tbe.6tcllt
gi-tokonto .i Svetr..ige. BoTT-komm.itten
.
av de no-td.i4ka. ländett nu kontaktmän. . .6amt ·.· ·

.

..... .

MOPP~RAQST

Mopperacet ·.,·. .har

f J:y'ttats

FLYTTAT
från

22:

;:t .

LLl.L

den

21: a <Maj på . grund av BOTT-tävling a l- p f)_ /\n d ers_...
torp.
Detta för

a t. t . de som så ön ::; kac ska kunna var·va
ned efter det- intensiva, het~igä, ~pdnndnde
och fartfyllda mopedracet med ett litet: lugnt
Battle Of The TWiris race.

Hos~

Ducati ... specialisten, AL DEN

RACING

finner du allt till din Ducati.
Dessutom kail jag erbjuda däck till lägsta
priser,bådeslicks och standarddäck,stålflätade

DU

HAR

VÄL

BETALAT

L~f:<2Z.VlSAVGT T'"'TEN?

TILL

bromsslangar till alla märken,Brembo bromsar,

. · · ·.· · · ·. T •. !::> O

4771371-4-

Marzocchi

g~fflar

och

stötdämpare,Jeb'shjälmar~

snabbskruv till kåpor och mycket annat till
bra priser!

skottlossning
vid ba~~;krån
B Första. . Sparbanken vid
Rudbot?rget i l_,idi9gö Litsat~
tes på onsdgen för ett väpnat rån. En minut före
stängnigsdags. .klockan .18
kom en lång manmed luva

nerdragen över ansiktet, oc~
halsdl.lk för munnen m 1
banken med ett hagelgevär.
Han sköt ett skott mot tal< et
innan· han fick pengarna.,
·.· .• Sedan försvann han :- troli- ·
· gen på en motorcykel. ..
Hur mycket han komover
var på onsdagen oklart: .
......,.....;.;.,c...__..;;;.;.;,.....__..;_

Pc•.So.

Besöksadr.

Hackeforsvägen

1

__.;...

CAG1VA I ARGF.NT!N .L\
Cagiva •·h(lr Jq sed(1n håg t å c haft samarbete
i Ar·gentina. - ~;,,nella •..skaH r1u producera .. Freccia
200 . •til! )d(!r irnpor·1?rande antalet . . . . • nv ·.·.·.·.· JOOO >pl!r< rn ~mad :

o

av d~ssa skali · . sålj<ls.på .den. inhernska ·. · · argentinska ·.· · marknaden.
Cagiva · · · . . har åta~it ~ig >(ltt .. ?äUf:r Zanella ···· i!t<:~tien, M1 . i fr~vnst

55

94
kl.

11

moppar; .
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41

anteri(JrC c posreriorc
3 il b.uccio di c' ollc~amcnto
di Ru i d~) del la ru.Dta antcnPrc
· 4f la sospcn,inn(' tdc,copica a_ molle_

tel;~copio <la~tim)
.· • •·
5 (il
il forcellont
o<.<illantc pmt~iiorc
a_ l_~- ~-i~- a - ~_i_ ~nto c.tr_~~-~rlicf'_--._{· :-·
il mo{~~r~ a·- cilindr(c<1mrap~iSd
7 la te•ta del cilindro

26
27

mntnrc: 1 (ilindro
\;;-,Je j./1~--- rcu ..-:·.-._-.

f

h t_ .uK_ ~cU.t co~.': :~umcro c _-~ifW..>
Slla forceila tclcscopic• antcriore

la_"<- mntocidctu · (iJ · rnntocicl())

cori

motMe mnnncilindricn a \'21\'olc f

pi in

t(''U

((•n

1Hhrtt1r.A7ionc fnruc.~o:
dt (ntiiAildt) del ~H

illllH\Crtlflfl

2_l__ rinrur·~~~t_<Hc : "'-. Je il' ,hha,.d _i:~ontc "'
Hil ·pohantc dcll'avyisat<Ht

21 •
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-----KLUBBPRYLAR----Grå collegetröja med Ducatif6rmat på bröstet. S-XL.
o

i

rött

.

.

DUCATI-TRÖJAN. Tavlingsblå t;~ja med DUCATT
logon i vitt tryck på bröst;et, ~-XL.
o

i

Data- s l<.urna ortginalom. Dn tö l a J l t så
aJlc:J stoclnkar och de
och

lång

lOst
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BORGO. PANIGALE TORGET
~~

SÄLJES

Japansk summer att. koppla till blinkersen. Ger ett tydligt beepbeep ljud när . man använder blinkersen. Originalmonterad på
bla Cagiva Alazzurra. Väcker garanterat uppmärksamhet på lsle
Of Man. Säljes till högstbjudande.
Micke Werkelin 08-7662284.

SALJES

Sidostöd . pa~sande 860.. GT 860/ 900
kan diskuteras.
Micke Wefkelin .·· ••08-7662284.

Säljes
Ducati 900 S2 -83. Röd/silver, Conti
Absolut nyskick.
Bengt Nord 0418-6394 7

Pris

+ 40

Del'Orto

Säljes
750 .Jfl-85. Endast 400 •mil. Pris 65000:Göran Alde 'n O13-113690, 155594
Köpes
Original 2Kent
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skick.

