


Ord från ordförande.
Slutet är nära!

Vintern är slut. Eller är den inte det ? Det är början på Maj,och det ärinte mer än ett par veckor sedan det var minusgrader ute. Om två veckorska vi köra på knnekulle. Finns Metzeler Sport med dubb??Vintern lider mot sitt slut. Vi -styrelsen- har hunnit med en massa möten.Jobbiga? Nejdä,enbart roliga sådana. Ett av resultaten från dessa mötenhåller du just nu i din hand. Tidningen. Som du ser har vår medlemstidninggått igenom en ansiktslyftning sedan förra numret. Vem hade trott att detgick att förbättra ett redan bra nummer? Mycket av det fina ligger i attvi köpt en nz  skrivmaskin. Det redaktionella materialet har också blivitmycket mer.Nästa nummer hade vi tänkt försöka göra till ett temanummer,men till detbehöver vi din hiäl2!! Det första temanumret hade vi tänkt skulle handlaom enczlindriga Ducati. Så alla ni som har en stänka,skicka in bilder,svart-vita vackra tillsammans med lite text. Om du kan skriva en hel story,omen speciell händelse med din encylindriga Ducati,sä mycket bättre.Vi har till detta nummer fått in tre riktigt fina berättelser från er.Tack för dessa! Jag hoppas att det fortsätter att droppa in artiklar skrivnaav er. Ni har sommaren 0 er.Med denna tidning följer också två stycken dekaler i borstad aluminium.Var rädd om dom,det blir inte fler. Dom kommer inte heller kunna köpas från" kansliet ". Håll med om att dom är mzcket exklusiva. Men så är du ju ocksåmedlem i Sveriges snabbaste extremistorganisation, Svenska DUCATI-klubben.
Sommaren är kort,ta väl vara på den.

Tomas Tengros ordf.

En mycket tragisk bild. Detta hände i början på 1984 års säsong. Cyklarna -om man kan kalladom det- är en 900 S2 och en Laverda. Lät oss hoppas att det inte händer alltför mänga olyckor1985. Möt upp för årets första ? " avrostning " pä Kinnekulle 18/5.

DanskootookirokiNg
Johan Forsström

Äntligen!
Efter det sista stoppljuset pä Söderleden ladejag över maskinen åt höger,vek ihop mina193 cm. bakom det fladdrande kåpglaset ochLät rullen gå i botten,25 mil E6:a låg fram-för oss.
Förgasarnas hungriga flås steg till ettcrescendb och SS-motorn vrålade av lyckaöver att få sträcka ut efter en veckas suräkatill och frän jobbet. I sällskap hade jagHelge och Fingal,som brottades med varsinLaverda Jota.
Vädret var strålande och livsglädjen pätopp,för nu var vi pa väg till en exlusivmc-träff endast för it h o j a rDenna arrangerades av Dansk Laverda klubbsamma helg som Swedish TT,och platsen varHelsinge camping,nägra kilometer från Hels -ingör.
I Varberg stannade vi pä en liten mysigbensinstation för att ta en glass och kont-rollera packningen. Den senare var hällentill ett minimum: olja,verktyg,reservdelar,tejp och ståltråd... Näja,ett tält och någrasovsäckar var också med. Nästa uppehäll gj-ordes strax före Helsingborg. Här drog viom ett elsystem och laddade upp ett batteri.

För hand.

Slutligen,bara några timmar försenade,näddevi fram till campingplatsen. Stället varorovävkande tomt. Istället för att väntatog vi oss in till samhället. Här åt vi middagoch bunkrade upp med illröd korv och ele-fantöl.
När vi återkom till träffplatsen visadesig våra farhågor vara ogrundade,dinga knuttarhade redan anlänt och slagit upp sina tält.Vi hittade mänga nya vänner,vi grillade korv,vi drack pilsner och berättade rövarhistoriersamt kommenterade nyanländande ekipage.
De flesta italienska mc-fabrikat fannsrepresenterade. Tyvärr kom väldigt lite Duccar.Vid ett kortare samtal med ägaren till enSS-79:a framkom det att ingen dansk Ducati-klubb dä fanns [nunera finns det en klubbäven i Danmark,reds.anm.]. Detta kan förklaraden något klena uppslutningen. De Ducatisom fanns pä träffen var mycket välvårdade,deras like har jag inte sett i Sverige. Jagbörjade snart överväga att gömma min egenmaskin under ett skynke,men mörkret hannföre.
JÄMMER OCH SVETT !! Dessa obarmhärtigaträffmornar! Välbefinnandet infann sig docksnabbt när vi kunde studera alla hojar somkommit under natten närmare,och se häftigalacker och kromade DElLoRtcA blixtra i sol-skenet.
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Av allt att döma är förkromning det popu -Läraste sättet att trimma en Dansk motorcykel.Här räcker det inte med locket över oljefil-tret,nejdå,allt löst doppas i den gyllenemetallen;centralstöd,sving,nav,fälgar,start-motorer och gaffelkronor m.m.
När vi tröttnat på att spegla oss övergickvi till att inventera modellfloran. Som tid-igare nämts fanns ett moderat antal Duccar,men en del andra intressanta maskiner fannsatt beskäda,till exen-pel A e r ma c c i250,MV Agusta 420 och 99 C?]årsmodeller okända. Det fanns även ett antalBene lii ,vars motorer är så breda,att beh-ovet av centralstöd bortfaller. Tre megafonerpå var sida ingav dock respekt.
En utflykt stod först på dagens program.Luften vibrerade och marken skakade Elåterdet bekant] när ett 70-tal cyklar ställdeupp för avfärd. Vi körde iväg,och det bleven sväng som inte stod vär egen tur tillHöör efter. Vägarna var mycket välhållnaoch mycket krokiga i såväl x- som y -led.Det var gott om.öppna kurvor och ingen sparadepä krutet,jäg forsökte hånga på vad gag

trodde var en Jota, men som senare visade sigvara en 500:a,framförd av en vacker kvinna.Ett fotostopp gjordes innan vi kom fram tillen kro,där mat och dryck intogs under gemyt-liga former.
När vi kommit tillbaka till campingen ochbefriat oss frän alla tjocka kläder i dentryckande värmen ,så passade det fint meden fomminnespomenad med strategiskt utpl-acerade ölkontroller i den lummiga och sval-kande bokskogen. Två domarringar senare,mättapä öl och goda historier,sä började vi taoss tillbaka till campingen. Det börjadeskymma,och ett discotält slog upp sina flikar.Natten censurerar jag bort.
Upp och hoppa ! Hjälp är klockanredan sju? Kcndensvatten från tälttaket rinnerner i nacken. En hurtfrisk stockholmare harväckt oss. Vi ålar oss ut. Det är disigti luften och allting dryper av fukt. En över-bliven apelsinläsk och en skiva formbrödfår utgöra frukost. Vi lämnar Fingal åt sittöde i tältet och sätter kurs mot fosterlandet.En fika pä färjan sätter fart pä ämnesamsätt -ningen och därefter kör vi nonstop tillAnderstorp. Där var säkert de flesta av er,så det behöver jag ej skriva ca.
Surmering: görhäftigt veckoslut!!

SKVALLER
Så var det dä dags igen för vårasä populära Skvallersidor .Vad Du än gör,vad Du än hör,skrivoch berätta. Till nästa nummervill vi ha ännu mera ljug. Inform-ation till Skvallersidornaskadar ju inte heller. Eller??Så det är bara att skicka så fixarvi resten.PS. Brevbärarna i Mölndal skafå päökt,har jag hört.Tomas.

CAGIVASå var det Sverigepremiär för CajivaAlazzurra. Ducatibladets utsända tog sigett litet snack med generalagenten,MullsjöMotor,vid premiären. Generalagenten sa attCagiva,med den här modellen,satsar på attsno köpare från japanema,och inte fråneuropeerna. 350 & 650 Alazzurra är en all -roLncknotorcykel,d.v.s. mycket snällare änDucatin. Den har t.ex. vanligt styre,normaltplcerade fotpinnar [sanna som på Pantah TL],klocka C!) och en hel rad med varningslampor.Det är helt enkelt en Pantah TL med annankosmetika. Ramen är enligt generalagentenav egen tillverkning,men vi vet ju redanatt man köper ramen från Verlicci. Ducatihar ju lagt av med Pantah TL sä maskinenkonkurrerar ju inte med någon av Ducatisegna modeller,Cagiva kompletterar snarareDucatis sortiment.Framtiden ser ljus ut för Cagiva. Ägarna,två söner till en klockarmbandsfabrikör,har pumpat in 350 milj. kronor [enl. gen.ag]i den före detta HD-Aermacchi-fabriken.Man påstår sig redan nu vara europas störstamc-tillverkare. Man har även köpt upp Italiensskickligaste mc-konstruktörer från bl. a.Benelli/Guzzi,MV Agusta och våran egen FabioTaglioni från Ducati. E Suck!]Man arbetarnu för fullt för att ta fram egna motorer.Ska Fabio äntligen få göra sin V-4:a???Man verkar hur som helst ha enorma ekonomiskaresurser. Och målsättningen,att sno kunderfrån japsarna verkar kaxig.Priset blir drygt 30.000:- för 350:anoch lite drygt 36.000:- för 650:in,vIketju får ses som mycket konkurrenskraftigt.Och till våren kommer "ökenhojen"650 Elefant till Svrige.
" Micke The Bike " Werkelin

TES'Frederico Martini var en av Taglicnisnärmsta medarbetare när han tog fram Pantah:n.Men signor Martini ville hellre jobba påtävlingssidan,men fick nobben. Startade iställetett eget Pantah race-team som vann  italienska F-2mästerskapen före fabrikscyklarna. Fick däreftersparken frän Ducati.Han började då på Bimota istället där hankonstruerat den inte helt okända Tesin,nivet hojen med bakdelen framåt. Eller hurvar det nu? Han säger appropå Taglioni:Taglioni är nog den störste mc-konst-ruktören någonsin. Men det vet ju redanvi som kör Ducati.
" Micke The Bike "igen.

Brytar löst.När 860-motorn kom 1975 så hade man passatpä och bytt ut det gamla brytarsystemet[Dan satt där oljefiltret sitter nu] tillett brytarlöst Ducati elettronia tänd-system.Detta system fungerade i stort settbra,men problem förekom då systemet sattinnanför svänghjulet i motorn och därförblev mycket varmt. Omkring 79-80 gick manöver till BOSCH BTZ-tändhing. På order fråndr T ? Var gör man av alla Ducati tändspolardå ? Jo,de säljer man dyrt En till Bologna-firman Morini,som monterar in dessa i sinaV-twinnar!!!!
Än en gäng, " Micke The Bike ".

Franco Valentini,Ducatis direktör,med vårtickling i sin hand. Han ser verkligennöjd ut. Notera fimpen i vänster hand.
Bue Andersen. 5



SKVALLER
Dansk Ducatiklubb.

Jomän, nu har även -som vi tidigare nämt-Danmark fått en Ducatiklubb. Vi önskar domlycka till. I Danmark finns ett 60-tal Ducati,men det kan ju tänkas stiga nu när det finnsen klubb. Träffarna som det stod om i infom-ationsbrevet som ni fick tidigt i vintras,varmer ämnade för danskarna själva. Dom villeträffas och ordha med styrelse och stadgar.Vi hoppas ju också att några av deras medlemmarhar lust att besöka vår träff i Augusti.Kanske kommer det även upp några och körpå Kinnekulle. Vem vet?Kontaktman för klubben är:Sveenning HaaningHallingparken 54,1 tr.2660 Bröncby StrandDanmark

900:a Förfäran!!
Cagiva har meddelat Ducati att dom nu ävenvill ha Millemotorn. I ett av Motoradt tidigarenummer fanns en skiss,ramen såg mycket modernut och hade monochokefjädringTänk att inget får vara heligt. Vi får välhoppas att Ducati kommer att sätta sin loggai många år framåt.

Tamas Tengros

En Ducati i bokhyllan
Det finns en japansk byggsatstillverkarsom har Ducatimodeller i skala 1:12.Vid ett besök på leksakshuset strax förehjul [stavas det sä] hade jag själv möjlighetatt beskåda de två modeller som importerastill Sverige. Det är 900 SS & 900 HailwoodReplica. Det finns även en ruskigt fräck900 NCR,det är den modellen som hade sandgjutetvevhus,upplagda avgasrör med mera.Märket du ska fråga efter heter Tamiyo,trordet heter så i alla fall. Och priset liggerstrax över hundralappen.Om dU besöker Danmark eller Norge kan dettänkas att NCR-modellen finns där.Ps. Om dU vill ha den optimala sportmaskinen,Honda CX 500 Turbo,så finns den i skala 1:6 DS.

Tomas Tengros

Benny Aneröd
Benny Aneröd har som ende svensk lyckatskomma över en fabriksracer av 1985 års modell.Modellen är en utveckling av fjolårets version.Man kunde läsa en test av Alan Cathcart iMc-Nytt tidigare i vår. Cathcart som hartestat dom flesta av världens alla racers,kände direkt att detta var hojen som kanbli årets skräll. Kanske till och med klaraav Suzukis GSX 750 R.Benny kommer att satsa mer internationellti år,men vi får väl hoppas att vi får till-fälle att beskåda maskinen även på hemmaplan.

NjurbältesaivändareSe Hit!!
Dom fina 1+1 sadlarna går nu att beställa.Med eller utan lack och stripes. Med ellerutan blinkers. Dynan? är av neopren,4-10mmtjock. Det finns även passande baklysen.För beställning,ring: 016/126901-Mats Ljungkvist

Ny kultbok
Aaahh,äntligen en bok med bara italienskamotorcyklar. Är det sant?Boken heter Italien motorcyclesoch finns att köpa hos välsorterade bokhand-lare. Boken är pä 130 sidor och innehållerbara färgbilder. Alla av mycket hög kvalitet.Mitt tips. Köp den,den å ett måste,Tim Parker,heter författaren och Ospreytförlag har gett Uf boken.

Trevlig läsning.

Bäckis kör Ducati-85
Lennart Bäckström kommer troligen att tävlapä Binge och GuDt Ducati racer 1985.Det lovar ju gott nu när B. Aneröd satsarmer internationellt. Vi kommer med säkerhetatt få fina resultat från TEAM BIKE också.Det kommer nog att bli en hel del kontinent-körning även där. Om jag känner Herrarna Bikerätt.

SKVALLER
Ducati Club FinlandVi har fått brev från finska Ducatiklubben.Klubben som är mycket löst organiserad brukarordha en årlig Ducatiträff,som varje årsamlar runt 20-talet deltagare. Totalt räknarordföranden som hater Petri Mäkijärvi attdet finns omkring 15-20 nya Duccar i Finland,ungefär 100 äldre varav en Ducati 350 somundertecknad hade nöjet att träffa ombordpä färjan till England för många år sedan.Den var naturligtsvis blodröd och lät obesk-rivligt bra nar vi körde från Felixtowe.Men det är en annan historia.Det ringa antalet Ducati beror enligtPetri på priset. En ny Ducce -t.ex. en S2-kostar 90.000:- svkr i Finland och en Reålica96.000:- . På detta kan man sen lägga entrafikförsäkring som i Helsingfors kostar4.000:- svkr för sex månader.

Lars Ekeman.

Rosthål? Eller rost i  hålen...Ett tips kanske kan vara bra.I en hållare för gängtappar fästes ett borr,0 4.0 mm. Man breder ut sej intill skönhetenmed verktyget i sin hand och rensar håleni bromsskivorna. Det ni!

Internationella Ducatiträffar 1985Följande är hämtat ur Tyska Ducatiklubbensmedlemstidhing.11-12 Maj 1985 års Ducatiträff,Afamac.deltar Alan Cathcart medtvå Ducati] Träffpunkt ärTreublay les Gonesses,ca. 15 kmNO Paris.25-27 Maj Ducatiträff i Bettendorf. Arran-gör,Holländska-Ducatiklubben.30 Maj Ducatiträff på Isle of Man,Eng.3 Aug Internationell Ducatiträff.Salzburgring,arrangerar göreSterrikes Ducatiklubb.17-18 Aug Klubbrace. Arrangör,Ducati ClubFrance. Plats Carole Enära Paris].24 Aug Ducati race pä Goodwood,Eng.Arrangör,Ducati Club England.14 Sep Ducati race på Zolderpelgien.Arrangör Holländska Ducatiklubben
Lasse Ekeman.

Conti
lager

Herr Hä den elake.
Säkrare att finna säkringar.Säkringdosan sitter ju alldeles inicbmt där under dynan. Under vänster sidokåpafinns det två lediga färdiggängade öron [på82:or i alla fall]. I det övre av dessa skruvasen alu-plåt se skiss ] tjocklek 2 mm. Fästesmed M6 x 10 från insidan. På plåtbiten skruvarman den helt plötsligt så lättåtkomliga säkring -sdosan.

Herr Hå,igen.

MECCANICA S.p.A.CAPITALE SOCIALE L. 7.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO
40132 BOLOGNA • Via A. Cavafiefi Ducafi, 3 - Casale Postale 313Tel. 40.50.49 110 kneel - Telegr. DUCATIMEC - Telex, 510492 Ducmec
Våra goda kontakter med Ducatifabriken göratt klubbmedlemmar är välkomna på besök.Om någon eller några går i sådana tankar,står jag gärna till tjänst med att förmedlakontakter till fabriken. Denna har särskiltpåpekat att man vill ha en å två veckorsvarsel innan ankomsten,gärna tidigare.Intresserade kan höra av sig till undertecknadsan dock själv är förhindrad att åka.

Lasse Ekeman.
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RickmanagentengDucceavddning
meddelat:

Dymaghful i magne4ium 16" ettet 18" i val4ti btedd,theekhade och /ätta,4kivot o 4tickax/at o di4tan4eh,pauah ditekt!!Oak att 4kydda dina Dymaggälgat,hat vi i Stockholm,s4töh4ta 4otteh7Lng. A//a 4toh/ekan och 4kofiga b/andningan!!Rabattehade phi4ex Ducatik/ubben4 medlemmat...(0 däck)NCR gtejot hat vi 4toh et6atenhet av och tah hem påbe4tätening,1z04tat dock en hel del. Men 4å DI_ dom bei4ti vätlden på Ducati... Dag4phi4et gättet.Bimota(4om vi out impottetat)4khivet och eiget att nu4ka// dom göha tacet 0 gatcha44in ti// niece Pantah...Ram av ctommoly o a/Urninium, 16" hjul,monohock-gfädting,utthatåg vikt 04.U...Ptemiät i Maj-Juni någon gang_
A//t detta och himten dättill hat vi att etbjuda a//aDucce6teak4,Phutom våh etkända(ökända)4ehvice!!!
Bi/da kö!! ettet king 08-7149010/20

Lunch metean 13-14
Ben venuti I!!

tädcrnan agenten

cf.LJUGET 4%
Först på vårens ljugsidablir en dam som inte ensär medlem. Blir det någonändring på det tro ??Med tanke på att medlemskapsaknas så tycker jag attdet är ett riktigt bra ljug.I full frihet,spättan Bettan.

Drama pä kvällenssena timmar.
För en tid sedan sökte jag och min MatsiniLägenhet. Efter många erdoarmligt,misslyckadeförsök sä fick vi tips om att en man vidnamn Maudio Conti,scuzi,Claudio Monti hadefastigheter inom det område som vi sökte.Italiano ?!Jag ringde och framförde mitt ärende.Efter en tids samtalande så sa han bl.a.att han hade lite svårt med språket I precissom Tcni,i Lady och Lufsen].-Du är ifrån Italien,va?Sa jag.Ja,just det,sa han.-Min kille har en italiensk motorcykel.Då kom det.-Aaaa Ducat i .-Ja,egentligen har han tre stycken.-Det var som sjuttcn,sa han och var plöt-sligt med pa noterna. Konstigt eller...?Han lovade att göra allt han kunde. Sä numerär vi inte hemlösa längre. C Alla medlemmarhälsas hjärtligt välkomna???? Red.]

Spättan Bettan Andersson.

dynamitgdober i bakfickan och ett av fradga väl -smort munläder. Jag väntade tills jag varensam,d3...!Först avlossade jag en välformulerad,skarp-laddad verbal salva,rakt mellan ögcnen påfruntimmret som satt där innanför disken[där ska dom va]. Efter ett par minutersilsket obellerande smög han ut bakvägen ochtillkallade förstärkning.Det visade sig vara en man med iskalltlugn,som omedelbart han km inom skotthållskrek att han var obeväpnad,och att dan gersig. Frivilligt. Bra,tänkte jag,och börjadegå igenom de utsträckta fredsblanketterna.Mummel,mummel värdebelopp,munmel aaahha!Pengar,alltid något. Beloppets storlek villedom ha i svenska kronor,ej i lire,så därförskrev jag 500 svkr,ej mille lire. För vadär en femtioöring värd?Två outhärdiga veckor senare fick jag med-delande att mitt ekcncmiska krav skulle god-tagas uten protester Ede du,Lars Höjer. Hardu vart pä bio??]. De pengarna hade jag gärnaslLppit cm dom pä posten bara...Så ypp till kamp ni övriga Ducatister,500spänn är en hyvens ersättning. Tyvärr.
Matsini LjIncikvist.

Och nu hennes Matsini.
Har dU fått en knölig,skrynklig,mer ellermindre allmänt för djävligt illa hanteradbörjan på 1985. I har posten börjat medposthonder] ?För ett par veckor sedan fick jag ettglädjeberusande brev från Svenska Ducati -klubben. Jag öppnade det. Död och pina.Väggalmanackan 1955, JaLberts,750,vikt,skrynklig. Paj pest och senapsgas!!!På telefonen med en attans fart. Jag fickreda pä,av nån chef vid namn  Einar Anderssonpä postens huvudkantor i Eskilstuna,attjag bör uppsöka det lokala postkcntoret.Sagt och gjort. En kvart senare stod jagnere pä postkontoret,Carlavägen 58 med skarp-laddad pistol gömd tillsammans med två

CENSUR ?!
gsså ett bidrag till ljugarsidan för atttesta an det é nån censur!-Det ryktas att Tomas Tengros efter höstensvurpa,beslutat sig för att bygga en trikemed Ducati marindiesel som drivkälla. Motornlär vara pä väg från Italien.

He did it again," Micke The Bike "
Hämd ..??!!

Vår käre memter,Micke Werkelin Lär ha köpten 600 TL. Det är i varje fall vad jag harhört.PS. Bäste Micke,glöm inte att jag har sistaordet pä detta medlemsblad.Med Vänliga HälsningarTomas Tengros

Ljug forts sid 23
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DUCATIKÖ PETHans Hagenström

Först av allt ska jag be att få presenteramej. Jag heter Hans Hagenström och kallasför Hå. Egentligen Herr Ha den elake,mendet senare har fallit bort med åren. Mankanske har blivit lite snällare,vem vet?Har kört Mc i 30 år och enbart pa riktigacyklar d.v.s. såna som det inte behöver ståMade in England pa eftersom alla visste detädå. Ma vår Herre förlåta mej för följandesnedsteg: 5 veckor 1967 pa en Suzuki 250,säsongen -72 när jag for Europa runt pa enZöndapp 601 från 1952,Maj-Augusti 1974 hadejag en V7 Sport,men var det sportiga sattvete då fan,och till sist 1977-78 de jagtuffade fram på en Guzzi Falcone. För övrigthar det bara varit Engelskt för hela slanten.Triumph,BSA,Velo,Vincent Black Shadbw ochen massa av Nortons bl.a. deras Replicaoch saklart ett par Dunstall 810:or. Sistacykeln före Hailwood Replican var en fjäder-bädd med BSA Rocketmotor i. Den såldes rasktefter Ducatiprovturen som jag nu kommer till.
1980 fick jag av en kompis som varit paÄlsjömässan en bild på Ducatis Replica,detvar det snyggaste man hade sett på senareår så bilden ate raskt upp pa väggen vidmin arbetsplatsp#i,Lelle och jag satt oftaoch beundrade konsverket under mycket suckoch stön. Som ni förstår är även Lelle fin-smakare när det gäller mc. Hur som helstkonstaterade vi att det lag utanför vår ekonomiatt inhandla dylika skönheter.
Sen blev det 1982 och semester,jag gickhemma pa garden och slöade när det plötsligtdök upp en annan jobbarkompis vid namn Roffe,denne eländige man har en förkärlek tillJapanska bambustaket med tvätaktsmotoreroch ate da på en våldsam parodi pa motor-cykel som hette Kawasaki Mark 3,detta trotsatt han är till åren och borde ha bättreförstånd. Den här dagen sken han som hanskulle varit försöksutsläppt och hojtade:Kom får du se! Vad fick man se? Jo,ett sprill-ans nytt Japanskt missfoster av märketSuzuki Katana som ju alla vet ser ut somen väl använd karateorovhänk.

Jag undrade an det var hans och hur i allablasvedda han fått flis till denna eländigainvestering. Ha,sa han,dU behöver inte haen spänn nu för tiden,det enda eländiga isammanhanget är att man får betala tillsman blir pensionerad men det är ju skit samma.Män lever ju bara en gang. Efter en fikaoch ingående snack an långa avbetalningarstack Roffe soligt leende iväg pa provbänkensom lät likt en jäkla dammsugare.På jobbet efter semestern hade Lelle ochjag ingående diskusioner an möjligheternaatt inskaffa varsin av den enda mc som överhuvudtaget var tänkbar att inhandla,nämligenReplican. Efter ett par dagar av idcgt räkn-ande kom vi fram till att det nog skulle gåmed hjälp av lite övertidsjobb da och da.Nu började ett vilt telefonerande runt Sverigeför att hitta en firma där man kunde få enprovtur. Till slut blev det napp 40 mil här-ifrån. Vår vän Roffe som jobbar dagtid varhygglig och ställde upp som driver åt ossen fredagsmorgon när vi gått av sista natt-skiftet för veckan. När vi ganska sömnigaträdde in i affären med Replican sa gissasom var först framme och i vägen för de verkligakunderna? Jo just det.Roffe förstas!!!Vi blev mäkta irriterade,men eftersom hanställt upp och kört oss ,kunde vi inte geoss till att hacka pa honom. Vi kom faktisktåt cykeln till slut och ett vilt torrbrytandetog sin början. Det visade sig att cykelnvar som skräddarsydd åt oss,vi är bägge tvåav mager och 180 centimetersmodell,dessutomhar vi i hela vårt liv kört med clip,on,ävennär Malm Brandb,stilen var pa topp. Utseendetpa cykeln tog dessutom nästan andan av oss,när vi sedan tänkte pa innanmätet i motornmed sina snedskurna vinkelväxlar till kam-skaften och desmosystemet sä höll vi pa attsmälla av.
Raskt vidare till provkörningexet 93M fannshemma hos bossen för firman. Eftersom jagär äldst skulle jag fa äran av första prov-turen. När jag stod inne och krängde på mejskinnstället fick jag hör ett vackert mullrande,varmkörning aaaah. Men vachuda?? Ljudet avläg-

snade sej en bit och återkom igen. Jo,tamefanvar det inte vår vän med karatebänken sominte kunde hålla sej istyr igen,det vardB satan,utan skulle naturligtsvis varaförst med att aka också. Naja,det är juskillnad på att åka och köra,observera attägare av barribustaket bara åker och desom har riktiga motorcyklar kör.
Gissa an man höll pa att fara ihop i enliten kvidande hög när man skruvade tillpa gasen och fick höra Herr Contis skapel-ser. Med andakt gled man iväg. Första tankenblev: Herrejävlar vad högt växlad den är,här ligger Velon i lä. Sedan ut pa en avde trevligaste krokvägar jag kört på,mmmmmsom en blandning av det bästa England hargjortpch detta i en maskin. Snacka omnjutning. Vrid,ljud,stadid som en klippa,detvar nästan sa man blev tårögd av lycka ochhöll stå på roten. Innan provturen var slutkunde jag inte neka mej nöjet att pina uppi 150,men jag tyckte att det gick lite segtnär jag skulle passera en bil,naja strunti det,jag hade redan bestämt mej,en sarihär ska jag ha.
När jag lämnat över till Lelle dröjdedet inte mer än tre minuter förrän han vartillbaka och sa att det var rat fel pa cykeln.Så trött ska inte en 900:a vara,tyckte han.Febril verksamhet vidtog,och efter någonminut upptäckte ägaren att bara en bensin-kran var öppen. Upp med den andra och harman hört,den ruskade igång pa båda och sandetblev an möjligt ännu bättre. Hade man varitnåra att rasa ihop förut,sa var man barahårsmånen från döden nu. Lelle for ivägoch återkom även han med ett fånigtleende pa läpparna. Vi hade baraen sak att säga an cykeln,och det var;-Att det fortfarande tillverkas motorcyklarsom bade låter har vrid och inget gångjärnpa mitten,och med en feeling som inte ärav denna värld,det visste vi inte. Nu blevdet snack an att gubbfan också skulle åkapå två cylindrar. Varför det sa jag. Orkarcykeln upp i 150 på en cylinder och eftersomjag redan bestämt mej sa struntar jag idet nu eftersom det dessutom börjar ochregna.Kom sä skriver vi kontrakt istället.
En vecka senare hämtade vi våra cyklari ösregn,gissa om det sved i hjärtat.Enda ljuspunkten var att de fick gå svalade första 30 milen. Roffe som kört ner ossi bil tappade naturligtvis bort oss i dettäta regnet,han trodde att han passeratoss och vände tillbaka några mil,sa vistod i brebro och väntade pa honom underen motorvägsviadAt. När han kom efter entimma sä fick vi jordens omgång av honom,precis som an det varit vi som klantat oss.

Naja,vi kunde inte bli arga eftersom vi varsa saliga över våra vackra motorcyklar.
Gissa an det fanns två löj 1 i gtnöjda Replicaägare i landet. Vi körde ocksåin våra cyklar pa gammalt fint manér [berorpa alder och visdoma,vi var inte över 5000varv förrän vi hade 700 mil på mätarna. Islutet av -83 kunde vi börja späka lite medcyklarna och da tyckte ynglingen Lelle attdet var lite blygsamt drag i cykeln. lit mejräckte det dock. Detta var alltså det endasmolket i glädjebägaren. Tillägas bör attingen av oss plägat cykeln över 6500 varv.
Storebrors år gjorde sitt inträde och tvåfortfarande böjligt nöjda Ducatiägare plockadeut sina cyklar i April för en ny njutnings-fylld säsong. På dagen två år efter inköpetsnackade jag med en kille pa en ylande RD350. Säklart kom vi in pa ax,och jag sa attjag inte hade en chans mot honom upp tillhundra. Fröt trodde döck inte pa detta utanproppsade pa att vi skulle göra ett axprov.Jag stretade emot i det längsta men till slutgav jag med mej. För att inte bli sa långtefter drog jag till rött på bade ettan ochtvåan. Kors i helvete,framhjuletlyfte lite lagom när tvåan ate I.Nejden uppfylldes av ett obeskrivligt dänoch den stinkande Ylahan säg jag inte rökenav. Det var verkligen en upplevelse att låtacykeln sträcka ut ordentligt. Bär jag komtill jobbet senare samma dag kunde  jag intelåta bli att tala an för Lelle att våra cyklarfaktiskt är riktigt raska an man ger på tillrödmarkeringen. Tro mej an ni vill,men fakt-iskt hade han upptäckt samma sak , sammadag två år efter köpet.Han hade varit ute med Roffe som bytt ut pray-bänken mot en motbjudande,stinkande och löjligtsurrande RD 500 i den fasta förvissningenatt vara raskast i stan,i alla fall enligtalla tester. Jo,alltsä skulle de ut och gejärnet,detta gavs och Lelle lag efter 1195pa fy ran och tar hela tiden in pa Roffe,raskt i med femman,men dB slår Roffe av säatt Lelle haller pa att köra över honom. Stoppoch en upphetsad fråga från Roffe:Jag kördeI 225,hur mycket kom dU upp i ? 195 svaradeLelle som hade all möda i världen att hållasej allvarlig. Vi maste kolla i 200,sa Roffe.Jag sätter ut vänsterbenet när jag har 200.Sagt och gjort,pa dm igen,och efter en stundate Roffes ben nästan in i framhjulet paLelles cykel. Han lag lite nära eftersom hanbara var uppe 1182 kilometer. Snacka an glädje-mätare,inte undra pa att alla fula bambustaketgar sa fort i testerna,som inte mäts med elekt-ronisk apparatur,utan de stackar testpiloternabar går efter hastighetsmätaren.

Herr Hå forts sid 23
10 11



NU KAN ÄVEN DU BLI ÄGARE TILL EN NY DUCATI !

VI HAR LYCKATS KOMMA ÖVER ETT MINDRE PARTI DUCAT' TL 600 -85,TILL OTROLIGT BILLIGA 33,900:- PA SA SÄTT FAR DU RÅD ATTKÖPA EXTRA TILLBEHÖR (TEX. PANTAHGREJER) EXTRA SEMESTER OCHEXTRA MYCKET BENSIN,SÅ DU KAN KÖRA MÅNGA MIL OCH RIKTIGTNJUTA AV DIN NYA DUCATI,FÖR OMGÅENDE LEVERANS FINNS NU HEMMA DUCATI 600 11 -85,MILLE REPLICA, MILLE S2, 750 Fl CIRKA 2 MÅNADERS LEV,TID,VI HAR OCKSÅ 2 ST, NYA 900 HAILWOOD REPLICA -84,SAMT 1ST, MYCKET RÖD 900 S2 -84,I BEG. DUCATI HAR VI EN 900 S2 OCH EN 600 PA1TAH,900:AN ÄR -84:A OCH PANTAHN EN 82:A,BÅDA MYCKET FINA,FÖR NÄRMARE INFORMATION TALA MED NÅGON AV VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE,
GENERALAGENT: - SET

Försäljning - MotorcyklarTel. 040/21 04 35
Reservdelar - Tillbehör - ServiceTel. 040/21 53 00Telefontid 10-12, 15-17

TRÄFFEN
Då var det äntligen dags

att dra västerut. Mot salta
böljan och friska vinden.
Sveriges framsida väntar
med bävan
händelse.
-85 hålls

på årets Ducati-
Träff och årsmöte
nämligen på Tjörn.

För Er som ej besökt någon
tidigare träff kan vi berätta
att det hela är en mycket
trivsam tillställning. En
flock Ducatister,mer lika
Dig själv än Du kunde ana,står,
sitter,ligger och driver
runt pratande Ducati. Spärrar
i form av Hondaåkande-pratande
" polare "[7] föreligger
ej varför en viss härlig
enkelspårighet infinner sig.

Något särskilt program
blir det inte. Mat blir det
dock.

För Er som ej varit på
Tjörn tidigare kan vi bara
säga att Ni är varmt välkomna
att se Tjörnbon i sin natur-
liga mjjö. Den miljö som
för övrigt, är vag,; t i l l
alla väst-sveriges krokvägar.

Tror Ni oss inte? Kom och
kolla eller var en nolla!
Sista helgen i augusti är
det
för
bra

som det handlar om. 23-25
att vara exakt. (bet går
att komma både på Fredag

kväll och Lördag förmiddag.
För de tidigt anländande
kommer någon form av enklare
föda att säljas billigt.

Tröjor och andra "jag äger
en Ducatifl=prylar kommer
naturligtsvis att saluföras.
Stora plånboken!!

I priset 150:- ingår:
Middag + tilltugg på lördagen.
Övernattning [medtag sovsäck
liggunderlag]. På söndagen
serveras STOR frukost.

Anmäl Dig före 30/6
så skickar vi karta,info. mm.
Anmäld blir Du när Du har
betalat avgiften, 150:-
på klubbens postgiro
477 13 71-4. Märk talongen,
" Träffen "

Väl mött.



Denna artikell länadmed tillständ av Mc -Nytt.Fran nr. 5,1971.

Få italienska motorcyklar haremotsetts med sä stort intressesom Ducatis nya giv -den storaV-motorn. 750-kubiks sportmaskinenär ännu knappast klar för marknaden.Produktionen sägs ryktesvis blipåbörjad nägon gang i höst. Menunder tiden som köparna av storasportmaskiner gr i spänd förvän-tan pä den stora V-motorn satsarDucati på en 500 cc racer i sammastil med 90-graders V-motor.V-motor med vid vinkel är intedirekt nägon nyhet,och specielltinte för italienarna,ty Moto-Guzzikom redan vid mitten av 50-taletmed en 120-graders 500:a,V-twin.
Den nya Ducati-racern fär en ram frånSeeley. Det var därför ganska naturligt,att Ducatis planer pä ny tävlingsverksamhetoffentliggjordes vid en presskonferens iLondon,varvid nye direktören Arnaldo Milviobl.a. sa följande: "Avsikten med nya maskinenär inte så mycket att vinna tävlingar somatt visa,att idén med en V-twin är bra,ochatt stimulera försäljningen av Ara 750-kubiks landsvägsmaskin".
Nere i Italien har man jobbat hårt med

Mycket framgångsrik som bekant,och fort-farande aktuell inpå 50-talet imodernare ram och andra detaljerav nyare snitt. När Ducati tarupp traditionen med denna motortyp,gör de det med en maskin med nägotsnällare cylindervinke1,90-grder,men med Guzzi ursprungliga systemför cylinderarrangemanget,främrecylindern liggande [något litemera upprätt än Guzzi/35] och bak-cylindern inte fullt sä längt bak-lutande.

den helt nya 500-kubiks racermotcrn. Chefför arbetet har varit överingenjör FabioTaglicni,mannen scm fulländade de desmo-dromiska Ducati 125 cc,som kördes i VM 1958och -59 av sä berömda namn som Mike Hailwcod,Luigi Taveri,Alberto Gandossi och Samy Miller[som senare skulle bli världens bästa trial -äkare].Exakta detaljer an motorn är fortfarandehemliga,men den väntas få fyra ventiler percylinder och desmodromisk ventilmekanism.Vid sitt framträdande i London förespädde

Taglioni en första effektsiffra på 60 hksom senare kommer att kunna ökas till 70.Den effekten kommer inte att göra Ducatitill en allvarlig konkurrent för alltförkraftiga MV Agusta,men den kommer att blii klass med Kawasakis trecylindriga H1R ochLinton,Paton och Seeley. Seeley t avsikt närramen byggdes var att få motorn sä lägt nersom möjligt och att bygga en lätt men starkram med god väghållning - alltsä vad somkaräkteriserar alla Seeley-ramar.I stort följer uppbyggnaden samma pricipersom i hans racermaskiner med Matchless G50-motorn -en ryggrad av flera rör i lätta,tunn-väggiga Reynolds 531 rör och med motorn"hängande" i ramen. :,ide styrhuvud och sving-armsinfästninen bak har getts extra styvhet.Framgaffeln är Seely -en modifierad ochkortad version av den berömda Nortongaffeln,och hjulen är 18-tum med Dunlop racingdäck.Bränsletanken är av aluminium med djupa ur-tag för knäna.Mälet när det gäller vikten är 125 kg,vilket an det uppnås skulle göra Ducatintill den lättaste flercylindriga maskineni 500-klassen. Detta tillsammans med V-twin-motorns lilla frontarea kommer att göra denmycket snabb.Den första maskinen kommer att köras avfabriksföraren Bruno Spaggiari,men Ducatitalar redan an att bygga tio 500 cc racer-maskiner -och an att låna ut dom till Ducatisgeneralagenter runt an i världen. Senarekan de tänkas börja sälja en prodUktions-racer till privatförare -men det ligger änsä länge i framtiden.En och annan betraktar kanske V-motorersom en gengängare från det förf lutna,medHD som överlevande bland veteraner somExcelsior,Indian,Brough Superior,New Imperial,Husqvarna,Vincent och många andra. Men ingenskrattar åt Vincemt. Och liksom andra kon-figurationer har V-motorn påtagliga fördelaroch nackdelar,som gör den intressant i vissaavseenden,ointressant i andra. E OBIS - vitalar nu an en V-motor med vevaxeln tvärsramens längdriktning.]

Bland nackdelarna:Relativt utrymeskrävande i längsled. Svårtatt hålla samma temperatur på båda cyl.Med en cylinder nära horisontalläget ökadepnaliktionskostnader p.g.a. två olika cylinder-typer.Med vevaxeln i längdriktningen blir detannorlunda -mindre intressant för tävlingmen trevligare för tcuring,som ägare av GuzziV7 kan vitsorda.Fördelar:Liten franarea,fördel för racing.God balans - obetydliga vibrationer.En motor som är smal san en encylindrig,men med twin-motorns effektmässiga fördelarär givetvis intressant för tävling. Vibration-sfriheten är väl intressant för den san intetävlar,men pä så långa lopp som det är frågaan i VM är det en viktig faktor även för enracermaskin.En encylindrig motor kan aldrig balanseraspå ett tillfredsställande sått. De centrifigual -krafter san åstadkoms av vevtapp med vichäng-ande stake och kolv kan utjämnas exakt genomatt motsvarande motvikt placeras mittemotpå vevaxeln. Men de krafter son kolven alstrarkan inte balanseras ut; kolven ger kraftersan verkar i en rät linje men varierar i belopp-motvikter ger konstanta centrifugalkrafter,men växlande i riktning. Med motvikt för ut -jämning av kolckrafterna skulle man barafå en motor som skakade horisontellt i ställetför vertikalt,och det är ju inte mycket bättre.Balanseringen av en enstänka blir i ställeten kompromiss med motvikter på ungefär 2/3av den fram- och återgående vikten.En 90-graders V-motor med två cylindrarkan balanseras utomordentligt väl. Man använderen motvikt på vevaxeln motsvarande en kolvstotala fram- och återgående vikt. Centrifugal-kraften från motviktens mitt i ena kolvensslag utjämnar uumentkraften från den andrakolven och tvärtom. De små vibrationer sanvållas av sekundära krafter är knappast besv-ärande.Med ett V på 50° [Vincent] eller 45°[HD]används en mindre motvikt på ca. 70% av fram-och återgående vikt. En sådan motor får intelika perfekt balans,men inte så långt ifrån-bade Vincent och Hd har jämförelsevis mycketlugn gäng,klart överlägsen en konventionell"vertikal twin" i vilken kolvarna går 4x1och ned samtidigt -en sådan är i stort settlikvärdig med en encylindrig när det gällerutbalansering.
PS. --i skrivande stund meddelar Ducatisgeneralagenter,A13 Welander & Josephson attfabriken nu beslutat an att ta fram en litenbegränsad serie 750 cc sportmaskiner redanunder juni/juli. Men ordinarie prodUktionkommer inte igång förrän prioden sep./okt,säger man,vilket endast bekräftar våra uppgifterav denna artikel. 1514



A Auto AlfaTel 031/830 930

FÖRUTOM ALFA-DELARHAR VI:•CASTROL OLJOR• MOMO RATTAROCH FÄLGAR• KONI STÖTDÄMPARE
ga1reastrol

• FERODO BROMSBELÄGG,ÄVEN DS 11•WEBER OCH DELLORTOFÖRGASARE• FÖRGASARTILLBEHÖR
•SETRAB OLJEKYLARE• LOTUS SERVICE OCHRESERVDELAR• DU FINNER OSS PÅ:MÖLNDALSVÄGEN 34

AUKTORISERAD VERKSTAD och RESERVDELSFÖRSÄLJNING

NI SÅG VÄL VIDEOGRAFIKEN PÅ FILMEN OM SKÅNEMÖTET -84 ?

VIDEO- inspelning, -produktion, -redigering, -kopiering,
--effekter, -stillbilder

ÖVERFÖRING AV 8MM—FILM OCH DIATILL VIDEOKASSETT!

11.1
e f f i l e l

STEN STUREGATAN 2
ERIK HEURLIN AB
411 39 GÖTEBORG 031- 20 70 01,20 15 24

Ducati 125 racer 1957-58. Ruskigt snabbacyklar med dätidens mätt mätt. Dessa smäitalienare körde ifrän det mesta.
Dessa cyklar tävlade även i Sverige pä entid dä pUoliksiffrorna kunde passera 100.000.Bilderna har vi fätt läna av Bror Krantz.Tack för det.

25DScrambler

Specifications: 250 cc. - Four strokes - Timing by O.H.C. 17



KÖPSUGEN ??Nya Ducatitröjor!!
Dom nya tröjorna finns nu att köpa. Tyvärrhann dom ej bli klara så att vi kunde fåmed en bild. Håll till godb med skissen.Dom är mycket vackrare i verkligheten.Priset är 120:- storlekarna är allt frånvery small till very large. Intresserad ??Sätt in 120:- på PG 477 13 71-4 märk talongen"Långarmad T-shirt" så kommer dom 0 posten.

Stöd klubbenköp klubbprylar....

AU
PROGRAM: Lördag kl 11.00 köres en rundtur med utvecklings-störda i sidvagnarna, efter rundturen grillparty,prisutdelning, musik, dans m.m

Vi vill ha in förhandsanmälan till Ivan Lundgren,Sjukhusvägen 9, 267 00 Bjuv.Träffplats: Sofiero Slott, Helsingborg öppen frånfredag.
ORG.: Svenska Sidvagnsklubben, SMC, PUB.
En träff (fir sidvagnsåkare i samarbete med FUR.

ENGINE
4 stroke
Singie Cylinder, inclined 10', made of light alloy, deeply finned; specialcast-iron inserted liner
Cylinder head, made of light alloy ; hemispherical combustion chamber;unsorted valve seats
Bore : mm. 74 (2.9134 inch) Stroke: mm. 57.8 (2.2756 inch) - Displace-ment : cc. 248.589 (15.1698 cu. inches)
Compression ratio: 9.2 : 1
Timing by O.H.C. valves inclined 80"
Maximum output at the driving shaft CV 27.2 (26.8279 HP) = 30 US HP
Maximum revs, per minute 8,000
Carburetter Dell'Orto SSI 27 A with Alter F 20 bent at 450
Air cooling
Lubrication : forced by gear pump. Oil sump in crankcase
Ignition by ignition distributor in alternated current
Lighting by flywheel alternator magnet, two-light headlamp, tail light. H.T.outer • coil
Transmission : from engine to gearbox, by gears; from eehrbox to wheel,by chain with special cushion drive
Gearbox in unit with the engine; 4 ,,,ettcls ; g,ors in constant mesh ; pedalcontrol with preselector
Clutch : multi-plate discs running in bah, of oil

FRAME
Highly resistant steel tubing. Built on very smart lines
Front suspension : telehydraulic DUCATI fork with steering dampers
Rear suspension swinging fork with adjustable hydraulic shock absorbers
Wheels spoke type ; chromium steel rims with normal profile 19" x 21/2"
Front wheel supplied with removable axle
Brakes: expanding ; front, hand operated ; rear, foot op *d
Drum diameter : front, 180 mm (7.0866 inch); rear, 160 mm (6.2992)
Tyres: 3.00-19, the front ene; 3.50-19, the rear ; both for motocross
Inflating pressure: 2.25 Kg/cm' (32.0) lb/sq inch) for both wheels
DIMENSIONS
Wheel base m t .  1.350 (ft 4.4291)
Maximum length m t .  2.020 (ft 6.6272)Maximum height m t .  1.050 (ft 3.4448)
Maximum width m t .  0.820 (ft 2.6903)Height at saddle m t .  0.750 (ft 2.4606)Weight ( unladen ) K g .  109 ( lb 240.302)
Oil sump holds approximately Kg. 2  ( lb 4.409)Fuel tank holds I t .  11 (imp. gal. 2.4197 U.S.A.gal. 2.9059)
PERFORMANCES
Fuel consumption It. 3.5 per 100 km. (80 M/infp. gal.

68 M/U.S. gal.)

18 BERLINER MOTOR CORPORATIONRailroad Street and Plant Road Hashrouch Heights New Jersey

FÖRGASARE och RESERVDELARFILTER ,TRATTAR,FLOTTÖRHUS mm
HOS OSS ELLER VÅRAÅTERFÖRSÄLJARE.

RACING .SERVICE
Skogstorps Industriområde311 00 FalkenbergTel: 0346/17838-82245

KÖPES
Till 900 SS. Fram-bakskärm,kåpe u.glas,sadelmod. -79,enkelsadel. Bitarna fär gärna varabeg.eller lätt skadade.4j 0498/17565 e.k1.16

FÖDDA.
Det blev en Harris.Tomas Tengros

SÄLJES.
900:a delar. Framhjul 1200:- gaffelben 300:-stötdämpare 300;- bromsslangar 100:- Metzelerframdäck 10018 [hell nytt] 300:-Peter Linddmist 08/7586933
Clip-On 38mm STM 100:- Micke Werkelin 08/7662284

KÖPES .
Ducati 98-450 köpes gärna defekt. Allt av intr.Malnus 0380/91323,75455

SÄLJES.
Fin Ducati säljes. grsmodell 67.98cc,röd ram enkel-dyna,snabbtanklock,16-tmshjulADdlagt avgassystem,Dellorto,röd/silver tank. Denna 2-takts "halvcnDss"lättviktare är endast körd av en gammal farbrori Skredsvik,på slutet av 60-talet. Den är nästan i100%:igt originalskick. T.o.m. däcken är org.Docksaknas tutan.Alla papper finns,även reklambrochyr.Avställd. Startar på första kicken. Intresserad.Ring Lars Höjer 0603/17254
Stora Brembo-Ok 4st.ljuddämpare t. Pantah undre gaffel-ben cylindrar kolvar 600cc toppar för portningindk.lampor ljus/instr.hällare pottan t.f.lampestötdämpare fastbackar ensitssadlar. Pris efterDellcrto 32:or+insugningsrör och luftburkar till överenskemmelse.900:a.Snabbhetspremie:SBSevighetspads,nästan Tomas Tengros 031/273989nya. Gärna bytesaffär,helt eller delvis.Johan Forsström 031/149009 MARCUSPLATSEN forts. sid. 23. 19



DUCATI-sommar
Dä var det dags igen. Att skrapa bortmärket menar jag. Det är trist. Man stäti garaget och funderar på den säsong somhar varit. För min egen del blev det intemänga mil i är. När sommaren var slut varDarmahn knappt inkörd efter en totalreno-vering av motorn. Men som en god vän sa,såär det inte kvantiteten i det man gör utankvaliteten som räknas.
Renoveringen var ett kapitel för sig.Det började med ett tänkt byte av kickaxelnoch slutade med ett isärpressat vevpartimed nya vevstakslager. Och det var en ganskanervös ägare som en solig majdag trampadener kicken och i sitt stilla sinne tänkte;-Den startar aldrig. Mycket riktigt,denstartade inte. Kamdrivningen var felställd.Men när den var tillrättad hördes det väl-bekanta mullret redan efter andra kicken.
Men äter till själva säsongen.För min egen del blev den ovanligt lyckad.Inget krängel,inget onödigt meckande,ingenonormal bensinförbrukning,inget eller rättaresagt nästan inget regn de fä mil jag körde.Det var min fjärde sommar med Ducati ochden andra som var helt krängelfri.
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Lasse Ekeman

Med en kväljning minns jag den första.Brända och felaktigt shimsade ventiler.Konstiga puffande frän motorn därför attdet var fel luftskruvar monterade och somkronan pä verket en sprucken bakfälg enregnig kväll i augusti någonstans i Smälandlängt,längt hemifrän. Förnägra dagar rubbadesmin tillit till Ducati vilket materialiseradesig i form av en annons i Bike under rubrikentill salu. Men jag ängrade mig snart ochhade fullt sj ä att förklara för alla somringde att cykeln inte längre var till salu-det är inte svart att sälja en Ducati.
Min andra säsong blev kanske den allrabästa sommaren som jag har upplevt i sadelnpä en motorcykel. Jag kommer ihäg den somett evigt solsken under vilket jag hannavverka 700 mil innan det första regnet föll.
Vi äkte till öland och ät helgrillat fär päLammet och Grisen och fortsatte sen tillVästkusten och Smögen där vattnet bäde varsaltare,grönare och friskare. Och sen denlänga turen i Frankrike,där vi var tillräckligtrika för att kosta pä oss hotellrum. Helatiden gick Ducatin som en klocka.Kan man begära mer?

Säsong nummer tre blev ett totalfiasko.Under vintern tog jag bort elstarten. Förmig är en motorcykel något som man kickarigång. Elstart har jag alltid förknippatmed Zen och hans anhang,ända sedan den gängjag säg min första Honda 250 försedd medelstart nägon gäng i slutet pä sextiotalet.Herregud,då tyckte jag för ett ögohblickatt det var tufft.
Som sagt blev säsongen dålig. En avtändförställningsboxarna gick sönder meden bensinförbukning runt 0.70 milen som resul-tat. Innan jag kom på felet hade nästan helasommaren gått. Splinsen i kickaxeln tuggadessönder av de ständiga bakslagen. Också ettresultat av den trasiga tändboxen. Riktigtfundersam blev jag när ett av bakslagen spr-äckte min trätoffeli två delar. Under vinternbeslöt jag att sära motorn och byta ut kick-axeln. Det blev inte bara den som blev byttvisade det sig när allt var klart. Både kolvaroch ventiler var mogna för att bytas tillsam-mans med ram- och vevstakslager. Växellådanvar slarvigt shimsad. Samma sak visade detsig vara med vinkeldreven till kamdrivningensom satt i spänn mot varandra. Efter mycketpillande fick jag allt rätt. Som vankigtfanns allt som jag skulle ha på Mc-Huset.Som Ducatiägare är man bortskämd.
Men det var igentligen den sista säsongensom jag hade i tankarna. Den bjöd på mångakickar och kanske en riktigt stor. En kickär en särskild upplevelse. Ni känner säkertigen er. Vägen är torr och fin,lagom kurvig,fä bilar,solen skiner,luften är nästan stillaoch just dä tycker man att cykeln går heltperfekt. Plötsligt öppnar sig landskapet,gröna fält omgivna av lummiga skogar medhussamlingar lite varstans som gonar sigi förmiddagssolen och man vet att man skaköra motorcykel hela dagen. Då får man enkick.

En av dessa inträffade dä jag och Aimonådde högsta delen av Söderåsen i Skåneen vacker kväll i mitten på juli. Jag nästanbaxnade. Vilken utsikt,och till på köpetgratis. Dessförinnan hade jag fått en annankick då jag säg Ainos senaste akvareller,men det är en annan historia. Sen rulladevi nerför med solen i ryggen,längs mängakurvor och under stora bokar som stod länstmed vägen och kastade sin skugga pä asfalte.Och Aimos röda Laverda stod sig helt perfektmot allt det gröna. För att inte tala ansängen. Finns det någon trecylindrig motor-cykel som låter bättre? Det skulle möjligenvara en gammal Trident. Märk väl att jagtalar on tre cylindrar. För inget går uppmot mullret från ett par 105:or Contis päen Ducati.

Utsikten från Skånes många åsarär för det mesta en storslagen vy.
Vi åkte vidare pä små smala asfaltsvägarLängs Söderåsens fot och kom till slut tillSpångens Gästgiveri. Där mina föräldrarfirade bröllopsnatt pä fyrtiotalet straxefter det att kriget var slut. Då motor-cyklarna hette Triumph,BSA,Matcheles ellerlystrade till det magiskt klingande namnetVincent. Men stället är kanske mer berömtefter filmen "Kalle pä Spången" med EdvardPersson i huvudrollen som spelades in päslutet av trettiotalet då en av mina mor-bröder var välbeställd ägare till affärensom fortfarande ligger på andra sidan gatanoch tjänade stora pengar på den förhöjdaomsättningen.
Vi drack kaffe,blev 70 kronor fattigareoch åkte vidare norrut med de sista resternaav kvällssolen i ryggen. Vi blev omkördai hög fart av något blått i sadeln på något

Lasse Ekeman forts sid 23
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Lasse Ekeman forts fr sid 21 Mera LJUG. Ljug Ports tr sid 9

Du köper väl inte din
Ducati

hos japan-handlaren?
Alden Racing, Linköping harsedan 1979 specialiserat sigpå Ducati.Här kan du få service,reservdelaroch naturligtvis nya cyklar.Kläder och hjälmar finns också,av italienskt snitt.Jebg och Giudici!I år satsar jag även på trim-delar och racingtillbehör.
Är du intresserad av en S2 ?Jag har en -84 kvar,svart och skön som synden!
Välkommen t i l l  Ducatispecialisteni Östergötland

Besöksadress: Hackeforsvägen 1Postadress: Box 612658006 LinköpingTel. 013-155594

nött som naturligtvis både var läckrare,vackrare och framför allt mycket bättr påatt köra motorcykel än oss två.
Vi sa adjö på en dammig trist del av E4:anstrax söder om Markaryd. Aino tog en bildoch försvann pä sin röda Laverda mot Helsin-borg. Jag stod kvar en stund och lyssnadetill det bortdöende ljudet. Sen for jagi sakta mak västerut,längs med foten avHallandsåsen.Mot havet.

Herr Hå forts fr sid 11
Lelle som är en mycket välartad person för-eslog inte Roffe det enda tänkbara alter-nativet efter en sån sak,nämligen att grävaner Ylahan i närmsta åker,utan de åkte varoch en till sitt.
Till sist har vi bägge konstaterat attnågot trivsammare på två hjul inte finns.Ljudet gör att det knottrar sej pä kroppenav vällust. Att köra lite lagom fort päen fin krokig väg och göra helt onödiganerväxlingar i kurvorna bara för att njutautav avdraget,tillhör väl alla Ducatiföraresglädjeämne. Det har hänt att vi gått utI garaget vid 2-3 tiden nån Ljugarnatt ochsparkat igång och gjort en liten varmkör-ning bara för att lyssna.

MARCUSPLATSEN från sid. 19
Marzocchi 38mm,Marzocchi dämpare nyskick,LaFranconi 2st 400:- kröksystem 9(X)SS-82 kompl.mänga blinkers,bakljus CEV,hast-varvräknareVeglia,käpa & sadel 90CSS-82,Speedline bak,6-ekrade fälgar org. Brembo skivor 280 Okstora & smä,handtag,caliprar,slangar mm,fotpinnar,batteri,bakdrev,Dellorto PHM 40,sidkäpor,instr.panel 900SS,org.lufiburk900,5006D,bakskärm 500SD skitbillig,Kompl.Darmah -78 pris 22.000:-Mats Ljunkvist 016/126901/02

Ducatibladet kan nu bekräfta,efter en om-fattande test,att det är Fabio Taglionishus som är på etiketten till det ItalienskaLantvinet. Vinet lär komma från druvor somplockats från Taglionis stora vinodlingar.Det sensationella är att an man drickerur en flaska sä tittar Taglioni ut genomdörren. Dricker man två flaskor,sä får manfölja med Taglioni med in och titta pä ritningarnapä kommande modeller. Vad som hände eftertredje flaskan har vi tyvärr glömt.
Ducatibladets utsände i Bologna" Micke The Bike " Werkelin

PERSONLIGT.
Finnes: Replicakörande halvgammal och halv-skallig skranglig person som gillargod mat,mycket sömn,änglok,tekniskamuAer,musik och en massa annat.
Sökes: Dam i passande,helst opassande åldersom gillar musiken från riktiga motor-cyklar,scm vet vad Velo och Vincentär,känner hon till Rosemeyer ochCarraciola är det toppen,kan honsen laga mat och klä sej som folk,dä jäää Hans HagenströmProsthagsv 22 730 30 V Färnebo

Nädä,grannarna säger inget,dom é också tokiga.
Till sist får man med glädje konstateraatt man köpte cykeln i grevens tid,dom harju plockat bort kicken på de senastemodellerna,kanske man byter motor när maninte orkar kicka,men det blir dä det. Harni sett placeringen av blinkers frän -83?bevare mej väl!! Det borde i lag vara förbjudr-et att störa det vackra linjespelet med ettpar utstående blinkers och dito backspeglar.

Slut pä ljuget från
Herr Hå

KINNEKULLE18/5
Du har väl fått ordning på pärlan? Nuär det dags att sluta upp till åretsförsta Ducatiträff.Ni somnarmed på Augustiträffen förra året vet juvilken succé det var att träffa så mängaDucatister pä en gång.Kom och kör av dig. Ekan tolkas lite hurman vill]. Det är viktigt att just Du kommerså vi får stor uppslutning. Ju fler destobättre. Klubbprylar kaminer att finnas tillförsäljning. Ta med plånboken. Lire kanI nödfall mottagas som likvida medel.Cm ab vill ha en video på förra åretsstora Ducatihändelse,beställ idagså kan vi ta med ett ex.upp.

KiTrrkulle 18/5
NO LIMITS

ENJOY
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Visa Att Du Är Medlem

Ducati dekaler med vår runda logo, 4 st 20 kr.
Broderat tygmärke,mycket snyggt, 25 kr. styck.
T-shirt hög kvalitet 100% bomull ange storl. 50 kr. styck.
Video ca 25-30 min. från träffen 1984. 20 min.reportage från Ducati Meccanica,Bologna.Intervju med Doctore,Professore Fabio Taglioni.Pris ännu oklart,kommer Dec -84.
Köpsugen? Sätt in rätt belopp på vårt Pg.477 13 71-4märk talongen med vad Du vill ha.


