www.bmw-mc-kJubben.se
aSA
www.bsaoc.org
DUCATI
wwwducceklubben.org
HARLEY-DAVIDSON
www.hdcs.se
www.hog-sweden.com
HONDAGOLDWING
wwwgwcs.se
HONDAVTX
wwwvtxriders.se
INDIAN
wwwindian-mc-clubswedencom
KAWASAKIVULCAN
www.vulcanriders-sweMoto

Guzzi Club of Sweden,

även kallad Guzzi-klubben,

har tre stora träffar varje år. Här ses ett gäng deltagare

vid Gällivare-träffen

tidigare

denorg
KAWASAKI DRIFTER

i år.

wwwdrifterklubben.se
MOTOGUZZI
www.guzziclubnu
SUZUKIINTRUDER
www.intruderclubsweden.se
TRIUMPH
wwwtomccsweden.org
YAMAHAVMAX
wwwvmcs.org

4~ t
D

et började

cirka 15kilometer från Lidköping.

med ett par kompisar

som i slutet

av 6o-talet

Träffeni Gällivarekallas»Vadärväl

åkte till

den dåvarande generalagenten
för Moto Guzzi och bytte ut sina motorcyklar till nya Moto Guzzi. De åkte på
olikaträffartillsammansochordnade

, ävensjälvanågraträffarochsåstartade

I Moto

Guzzi Club of Sweden 197°.

Klubben är nu inne på sin femte »11
Presidente« och alla har de var och en på
sitt sätt tillfört klubben något bestående.
Sweden har ca 4°05°° medlemmar, spridda frånLappland
i norr, till Skåne i söder. Klubben har
även medlemmar i Danmark, Norge och
MOTO GUZZI CLUB of

Tyskland.
Klubben är organiserad i 13distrikt
med en kontaktman/kvinna som håller
i verksamheten lokalt. Det
övergripande ansvarethar »11
Presidente« Benneth Nilsson.
Klubben har tre träffar om
året, en i södra delen av landet
på våren, en i Gällivare i juli
och en i mellersta delen av
landet. Under 2°°7 är, såhär
långt, de två första träffarna
bestämda. Vårträffen blir
.
»11Presidente.

den 18-20 maj vid Sönevallen

Nilsson

en bal på slöttet? Helt fantastiskt, underbart, magnifik hoppas jag.« Nästa
års Gällivare-träff kommer an hållas i
anslutning till det av italienare numera
ägda Fjällnäs Slott i Gällivare. Träffen
kommer an marknadsföras av dem i italienska media som en exotisk slonsträff
för Italienvänner av alla slag. Utifrån
inkomna synpunkter från långväga resenärer,skjuter vi fram träffen till helgen
den 20-23 juli. Det är datum som passar
bra också i förhållande till kontinentala
semesterperioder.Om ni funderar över
varför måndagen också är inmutad
beror det på an även nästa årsträff skall
innehålla en resaupp längs Sjöfal1sleden
in i vårt magnifika världsarv Laponia.
De som gjorde resandenna
sommar kan beräna om de
exotiska vyerna som fyllde
våra sinnen. Det var härligt
an tänka an vi antagligen var
den första grupp Guzzi som
fick fylla dalgången med våra
sköna sånger.
Hösnräffen blir antingen
. 31augusti
- 2 september eller

FÖR FLER
DISTRIKTEN HAR också lokala

träffar

och

utfärden under året som distriktsombuden meddelar sina medlemmar i distriktet.
Klubben är också med och visar upp
sig på den stora motorcykelmässan »På
två hjul" varje år och på även på andra
motorcykelmässor när de förekommer.
Klubbladet Giornale kommer ut tre
gånger om året och innehåller lite av
varje som medlemmarna skickar in samt
en ledare av presidenten och information

MÄRKESKLUBBAR,
SE MCNYTT.SE
Skicka gärna ny
information eller
evfJnhJelJakorrigeringar
tilljohan.weimer@
mcnytt.se

fråndistriktsombuden: .

Klubbens hemsida www.guzziclub.nu
är under omarbetning och kommer att få
ett helt nytt utseende. Den kommer att
introduceras i samband med 2oo7:års
»Påtvå hjul", så kom och hälsa på oss i
vår monter. O
TINA KARLSSON
REDAKTÖR FÖR GIORNALE
GIORNALE@GUZZICLUBNU

Samkväm under
vårträffen år 2006.
Av förklarliga skäl

förläggsträffen till
södr~ Sverige.

Benneth

bär helskägg.

7-9 september i Kisa.
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