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GUZZIKLUBBENS

BIG

CHIEF

FUNDERAR.. .,

Tack alla ni som skickade jul o nyårs kort till
oss i
det värmer att höra från sina medlemmar.
Påminnelse till
de som ej betalat har skickats till
medlemmaroch av dessa har 40 betalt medlemsavgiften.
är kanske för mycket med 40:- men jag måste ha in den
det skall gå runt. Jag hoppas att de kommertillbaks.
Motorcykel-mässan

Arboga,
107 st
Det
för att

i ;A:lvsjö var en av årets höjdpunkte~

och den snyggaste montern hade Grahn~s. Där hade Gunnar återigen satsat på att synas.

Det var ett hundratal medlemmarsom tog kontakt med mig eller
frugan, det var kul att träffa medlemmarfrån både Malm~;
Uddevalla och Umeåbl.a. Hoppas att de kommerpå vårträf~n
för de var jättetrevliga.
Till nästa års Mc-mässahar jag preliminärt beställt en
liten monter för Guzzi-klubben. Det är helt gratis vad
beträffar platsen på mässan. Sedan får jag hoppas om hjälp
av de som bor i "stan".
Nästa begivenhet var vinterträffen
i Motala som besöktes av
c:a 60 pers och maten på kvällen av 42 medlemmar.
Det var som vanligt en del som köpte massor och en del som
tittade på vad dom andra handlade. Men kul var det.
Med denna tidning skickas den nya medlemsmatrikeln ut så
att Du kan se var medlemmarnabor och vad dom har för modell av Guzzi. Omdet är fel uppgifter på modellen så ring
och ändra det.
Det har drosat in massor av nya m~dlemma~
sedan ~örra n~-1

.

ret eller mer exakt 41 st. Alla halsas valkomna1 vårkl~.
Den nya given med halv avgift för sambooch fruar har slagit väl ut och dessa medlemmarhar ökat.
Veteran-Guzziägarna har stannat
ragga fler,
för det var trevligt

i antal men jag skall
att ha dom med.

börja
~

Jag uppmanaratt de skall skicka in en bild i svart/vitt
på sin dyrgrip så vi får beskåda.
Beträffande träffar
så läs på annat ställe och försök
kommaså att vi kan slå alla tidigare
rekord.

att

Försök att övertala dina kompisar att skaffa Guzzi och
skicka dom sedan till mig, för medlemsskap.
Medmassor av Guzzi-hälsningar
Bror
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I LINDESBERG
OCHGUSSELBY
ANNORLUNDA
CAMPING.

PARIKSVÄG60 C:A 4

KM NORROM LINDESBERG)TAG AV MOT

FAGERSTA
OCHEFTER3 KM FINNS ANVISNINGARTILL CAMPINGEN
CAMPINGEN
LIGGER I DEN FAGRABERGSLAGEN
MEDFINT BAD I
SJÖNMSVALEN.
PROGRAMMET
KOMMER
ATT INNEFATTANERSTIGNINGI GRUVAJ

~ RALLYM,M,
MATSERVERING
FINNS pA CAMPINGEN
TRÄFFVÄRDAR
ÄR MAGNUS
NILSSONOCHGÖTEHAMMAR.

~

ALLA MEDLEMMARHÄLSAS VÄLKOMNAT I LL TRÄFFENI

MEROMTRÄFFENI NÄSTANUMMER
AV GUll I -BLADET.

Tidigare deltagar-rekord
V ä

är 42 guzzin och nu skal

komna

det slås
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GUZZITRÄFFAR UNDER

1984.

Danmark: Preliminärt har spikats den 18 - 20 maj 1984 och
för de som funderar på att åka till
Danmarkfår ringa mig
i mitten på april för då har jag fått inbjudan.
Försök att kommamed till
våra vänner i Danmark.
Norge: Träffen blir den 1 - 3 juni 1984 i Lillehammerområdet.
Vi är välkomna redan på torsdagen den 31 maj till
träffplat
;n.

Till

dennaträff

har minst 10 redan lovat att åka så vill

ha sällskap till
Norge-träffen
gemensamttill
Lillehammer.

Sverige:

På

DU

så kontakta mig och vi följs

annat ställ.e ser Du inbjudan och dennaträff

hoppas jag skall bli välbes9kt, då campingen ligger jätteLt
vid en sjö. Komoch ha roligt i en trevlig samling.
Italien:
Resan till
Guzzi-fabriken
preliminärt
har onsdagen den 4 juli

blir av även i år och
1984 spikats.
Det är

första industrisemesterveckan och jag hoppasatt det passar.

l

Kontakt med fabriken kommerGrahn~s att ombesörja och besked i
kommeri nästa Guzzi-blad.
Vill Du vara med så anmäl dig till
mig så vi vet hur många
som kommer.
Italien
och Massa-träffen:
Vi har försökt att få ett
besked men datum för träffen
är ej fastställd.
Men vi bevakar detta och i nästa nummer av Guzzi-bladet
finns det med.
Troligen är träffen
den 8 juli
1984. Detta skulle ju passa
utmärkt med tanke på besöket på fabriken.

Sverige: Hösträffen blir i Kinnatrakten den 7 - 9 septemb,..r.
Mera om denna träff i nästa nummer. Men det blir nog en ~
träff att minnas.
Nästa nummer av Guzzi-bladet utkommer i slutet av maj och
jag vill ha in bidrag till
detta nummerföre den 14 maj.
Försök att skriva ner något bra mekartips eller en fin
tl
mc-väg som du vill dela med dig. Det är så svårt att få
mina egna ideer att räcka till.
Adressen är: Moto Guzzi Club of Sweden
Bror Eriksson
V.Ladubacksgatan 9
732 00 Arboga
Tel:0589j16172.
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Ett

varmt

tack!

Jag vill
på Guzziklubbens vägnar framföra
ett
varmt tack till
Grahn~s Motor för den trevliga
dagen hos Er då våra medlemmar hade möjlighet
att
handla
och ha det trevligt.
Denna vinterträff
som blivit
tradition
är en ljuspunkt
för oss Guzzi-åkare
under den mörka och kalla
vintern.
Att vi fick
trängas
mellan
skidor
och tennisrackets
gjorde
inget
bara att
vi fick
vara tillsammans
var trevligt.
.Ett
särskilt
tack till
Pelle
och Lennart
som offrade
en
ledig
lördag
för oss.
Tack Gunnar för att
Du ställer
upp för oss.
g.m. Bror.

~ Vemkan göra -------------vad?

:'/.\1.

Vem kan trycka dekaler billigt
åt klubben?
Vem kan sy upp en flagga med Guizi-märke billigt?
Om Du kan eller
dig.

har en kompis som kan hjälpa

oss så hör av

----------------------

Resultat av tävlingen efter middagen i Borensberg:
1. Pelle Jonås 12 rätt av 14 möjliga
2. Benneth Nilsson o Ulf Karlsson 10 rätt
3. Stibbe Johansson o Peter Andersson 8 rätt.
Tävlingen gick ut på att varje lag skulle säga vad 14 foton
föreställde.
Det var hämtat från 850 T3 och var uppförstorade
C:a 10 ggr. Pelle visade sin klass och vi kan i fortsättningen lita på att vi får rätt delar då vi beställer.

_rattis

Pelle!
--------------------

Köpes: (eller mottages tips
samt paketjväskhållare
till

om säljare)
V-50 -78.

"störtbågar",

främre

~ips:
Har adress i England till
säljare av rostfria ljud.-lämpare för V-50. c:a 800:- per par+frakt.
Tips önskas: Ommodifiering av vevhusventilation på V-50,
så att deninte oljar
motor o växellåda.
M 656 P.U.Hörberg,

ner luftfiltret

och slår

tel:046j733478.

Medlemskort för 1984 medföljer denna tidning.

ut olja

över

6

Säljes:
Moto Guzzi V-1000SP -78, mycket välvårdad, har gått 2700
mil. Säljes med packväskor o hållare samt div. annat för
21 000;-.
M 458 Peter Asplund, tel:013/153141.

-------------Moto Guzzi V-1000SP -78, guld o svart, toppbox o packväsker
C:a 22 000:M 535 Rainer Fredman, tel:08j7519139.

~

-------------1oppbox Shoei med ryggstöd och bandspelare inbyggd i
boxen ger klart bättre komfort för passageraren, 2 st extraljus med fästen passar på störtbågen på California 1-3.
tJ
Ljuddämpare för lite mullrigare ljud till
dito.
Pris för alltsammans 1500:M 469 Jan-Olof Augustsson, tel:0486/31171.

-------------V-50 Monza-82, uttagen -83, 700 mil, pri.s
Kerstin Lingegård, tel:0322/13840.

c:a 20 000:

-------------Tank till
V-7 special,
färdig för lack, pris:500;Marks MC - dagtid 0320/10807 och Håkan mellan kl 23,0006,30 på tel:0320/15255.

Frontkåpa till-Le mans-ITI-komp1ett.Marks MC. o Motor tel:O320j10807.

-------------V-850 T-3 California
-81 uttagen
-82,700
skick
säljes
för
25 000:M 402 Benneth
Nilsson,
tel:016/421773.

Bytes:
Sidvagnsutväxling bytes mot standard eller
M 602 Göran Larsson, tel:019j144581.

mil,

jättebra

köpes.V-7

Köpes:
Delar till

stornello

köpes. Ring och tala om vad Du har.

M 4nq Rrnr

~rik"nn

t~1.n~Aq/1h17?

(.

t

Köpes:

Till

Stornello köpes div motordelar + dyna

M 537 Per Karlsson,

tel:O589/50312.

-------------Original ljuddämpare till
V-l sport samt höger störtbåge fram
ev arg. reglage till
styre.
M 663 Göte Hammar,tel:O581j12049.

_arkeringsb~om~oktill-850-T~3-k~P~S~.
M 610 Leif

Hermansson, tel:0612/26787.

--------------Väskor
med hållare
typ
,~oto
Guzzi V-l special.

M 688 Sune Wallin,

Stuchi

eller

liknande

som passar

till

tel:O243/4056,O.

-----------Defekt V-7 special önskas köpa.
M 609 Lars Åberg, tel:0760j86923.

--------------Le mans förgasare Lektron 40 mmönskas köpa.
M 644 Kjell Johansson, tel:016/355460.

-------------Stornello motor, 125 eller 160 cc ev. hel mc önskas.
M 680 Lars Andersson, tel:0506/21226.

---------------

Gammalveteran - Guzz; letar

jag fortfarande
M 409 Bror Er;ksson. tel:0589/16172.
~;ll
ha t;p~ ~m-u~Pfodri~ ~v-V~7-till
M 602 Göran Larsson. tel:019/144581.

efter

~:a 816 cc.

--------------~~n~nsering
~r grati~ och ä~ örpen äve~ för återf?rsljarna
~alJ
det Du lnte behover. Forsok att kapa det Du lnte har.

OmDu vill ha en touringkamrat till
även om detta.

sommarenså annonsera

Ring 0589/16172 om Du vill sälja eller
både köpare och säljare som väntar.

köpa för jag har alltid

8

VINTER-TRÄFF I MOTALA.
Våren är ju snart här och det sista till
Guzzin inköptes på vinterträffen
hos Grahn~s. Det har alltså avverkats
traditionell
träff i Motala med inköp till
verkligt humana
priser, i alla fall på mångagrejer. Eller vad sägs om 150
spänn för en Calif. II framskärm, lite skavdhär och där men
med lack till
en annan färg så blir det nog bra. Min cykel
är ju röd. Tipspromenad i vårvärmen gickvi. Den hade 12 svåra
frågor, så det blev mest gissa hela tiden. Stefan stod förv
de kluriga frågorna.
!
Han hade förresten
fixat hela träffen med handling på Grahn~s~
och middag på Gästis i Borensberg, ett par mil från Motala.

Vi fick god mat och en trevlig

samvaro. Priser från tipspro.;.

menadendelades ut och Fredie MoschnamedsamboElisabeth ~
kom etta och två. Även teran kom från
dom Guzzi eller så har dom bara tur.

Hovmantorp så där kan

i

j

En tävling om att klura ut vad foton föreställde för detalj
på en 850 T/3 avhölls. Bror, våran president fixade lag som
tävlade mot varann. Vi var två - varje lag men Pelle från
Grahn~s fick vara själv. Pelle vann förstå'ss 12 av 14 möjliga.
Tvåa kommitt lag med Ulf Karlsson som kompis med 10 poäng.
Efter middag och tävlingar blev det dans till medhavdaband.
Det var ordnat med bandspelare från baren. Så här när man
fått mat och dryck är det egentligen det hela börjar. Knutar
löses upp. Nytt folk, som var med första gången, kommermed
i gemenskapen.Vi som varit med förr har ju att prata om.
Medanalla nya behandlas lite försiktigare
till
att börja
med. Nu har nya kontakter tagits, adresser utbytts, och eventuellt gemensamma
sommaräventyr diskuterats. Norge-resa t.ex.

Det blev alltså en mycket trevlig

tillställning.

Mycket dansa, mycket prata och några öl i baren. Baren ja ~
den skulle ju stänga 23,00 men av någon anledning var den
öppen till
klockan l. Vad det kom sig av, jo trevliga gäster
tror jag och en mycket förstående personal. Tack ska Ni ha.
Ett stort tack även till
Stefan Grahn för ett välordnat
arrangemang. Och till
alla andra, det är inte långt kvar n~
Våren och sommarenär snart här. Fåglarna sjunger redan ut&nför fönstret. Jag längtar efter att få vrida på gashandtaget.
Vi ses på vägar och träffar.
Påverka era kompisar så att
Guzziantalet ökar, för vi har ju ganska trevligt
eller hur?

M 402 Benneth i Eskilstuna.

I
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Pelle Jonås i
säljar-pose.
Så här lugnt
hade han inte
annat än när
kortet togs.

:8
Provsittning på
Guzzi mellan
massor av Nolan" hjälmar.

Köpes: Trimmad motor till

Le Mans önskas köpa.

M 506 Tor Ljunggren,

tel:054/162061

,

8Juzzi-klubben
T-shirt

Guzzi-modeller

Använd postgiro
och antal

fortfarnade

Sweat-shirt
60:-

nr 92 11 67

tröjor,

95:- Mössor:

Tygmärken
-

fråga:

modeller

och märken

25:-

= 7:50,Runda

dekal

= 3:-

3

färg,

storlek

på talongen.

Ring om Du vill

165493
'""":

,-.,---~

säljer

= 50;-

dag.

0589/16172

och skriv
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Historien

om hur Moto Guzzi club of Swedenkom till.

UnderTrollrallyt

på hösten 1969 var det ett tiotal Guzziåkare som kom överrens om att Guzzi klubben skulle bildas.
Lennart Henriksson och Lars Alvgrim var de första att diskutera om klubben och Lennart annonserade i mc-tidningar o
att klubben skulle bildas.
Under första delen av 1970 bildades klubben och den bestod
då av 17 medlemmaroch med Lennart som kontaktman.
Lennart jobbade vidare och Kurt Grahn ställde välvilligt,
'1
upp och hjälpte klubben igång. Kurt lovade att ombesörja
tryckning av medlemskort, Guzzi-Nytt,
samt att han lämnade
10 % till
medlemmarna då de köpte reservdelar.
Kurt ordnade så att ett besök på Guzzifabriken
kom till
~~
på sommaren 1970. Det gick som ett rally där deltagarna'
skulle besöka olika städer så att första bokstaven på stad
bildade Moto Guzzi. Väl nerkomna till
Mandello gjordes
besöket den 23 juli
1970.

Den första guzzi-träffen
hölls i Motala i oktober 1970 och
då gjordes ett besök på Grahn~s motor. Det var 16 deltagare
och det var troligen alla som kom för vid årets slut var
det 22 medlemmar.
Vid den träffen
beslöts att Kurt Grahn skulle vara Hedersmedlem i klubben och det har han varit hela tiden. Och

den Hedersmedlemmen
kommervi att behålla i klubben, för
det var han som gjorde det möjligt att starta klubben.
Den 11-12 september 1971 gjordes en resa av 5 Guzziekipage
till
ett Moto Guzzi V-7 rally i Mandello. De startade från
Grahn~s i Motala och vid färjan i Malmö tillkom en till
så
att de var 6 Guzzin som styrde söderut. Det kan nämnasa~
en av deltagarna vid paraden på Monza-bananfick slut på
bensinen och fick skjuta Guzzin resten av paraden. Det kan
inte utläsas vem det var som hade glömt att tanka.Vilka
de sex lyckliga var kan inte utläsas i tidningsurklippet
men de som har Allt om Mc november 1971 kan läsa om det.~
Tilläggas bör att Kurt Grahn sponsade varje deltagare med
250;- för att täcka en del av bensinkostnaden.
Den förste kontaktmannen Lennart Henriksson höll i klubben
till 1974 då Kent Jarl och Sven-ÅkeBorg från Karlskrona
tog över. De hade hand om klubben till
1977 då TommyGranfelt tog hand om klubben. Tommyhade då varit medlemi
flera år. Under 1981 började Tommyinse att man inte han

medfamili medtvå barn och samtidiat.

klrlrrl

riV

kllJhhpn-

1 .1

Det var då 1981 som jag träffade

Tommypå knalleträffen

då han inte hade någon som tog över utan
klubben fick
läggas i kartong i källaren,

och

han hotade med att
så bestämde jag

mig
har
Jag
alla

att ta över. Det var inte lätt i början men medlemmarna
ställt upp bra.
vill redovisa medlemsantalet under de år som gått för att
ska få en bild av hur klubben ökat.
"'970 = 17
1971= 22 1972 =?
1973 =?
1974= 73
\
~
1

I
,
I

~975
=109
1980= 210

1976=115
1981=180

1977 =134
1982 =200

1978 =205
1983 =302

1979=250
1984=380

Vad kommer då under 1985 ?

Alo 15-års jubileum för att fira klubbens tillkomst.

Det är

_änkt att vi skall samla alla som kan kommaav de somvar
med från början. Det är några:som är kvar i klubben.
Dessutomförsöka få kontakt med tidigare kontaktmän och visa
vad som blev av klubben de jobbade med.
Jag hade tänkt att vårträffen skall få vara jubileet.
Alltså

nästa år 1 5

-

års jubileum.

.

-

Rabatter på delar!
För att undvika att någon medlemsjälv förhandlar om rabatter
har jag varit i kontakt med en del återförsäljare
som själva
har erbjudit oss rabatter. Vi får inte tvinga någon att lämna
rabatt och jag hoppas nu att det är slut på det. Det kan
gå så att vi mister allt om någon medlemtvingar till
sig
rabatter. Tänk på alla andra medlemmar.
4IFöljande har lämnat rabatter:
Grahns Motor på reservdelar 10 %
Combi Motor i Stockholm på reservdelar
Marks

~oad

ställ,

MC i

Kinna

på tillbehör,

skinnställ,

10 %
hjälmar

res.delar.
10 %

Racing Center i Mariestad och Axvall på tillbehör,

mm

skinn-

10 %

MC-D~CKi Asmundtorp på däck, jag har prislista.

Ewapi Alingsås på nya Guzzin 7

%

Det fodras att Du visar upp medlemskort för att få rabatt.
Det kommernog fler återförsäljare
som följer efter så att
rättvisa skipas över hela landet.
Ett tack till
de som ställer upp för klubbens medlemmar.
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Auktoriserade återförsäljare

av Moto Guzzi för 1984.

Alingsås:
Avesta:
Axvall:

Ewap, Lendahlsgatan 14,
tel:0322/12650
SmedsMopedo Motor, Myrg. 20 Tel:0226/54320
Road Racing Center, Varnhem tel:0511/60192

Boden:

Bodens Bil,Hondahuset, Malmg 7 tel:0921/12476

Eskilstuna;Arvidssons Motor, Drottningg. 16
Göteborg: Motorf.Ake Ahlqvist, Friggag. 20
Karlstad:
Kawasaki Center, Gjuterig. 9
Kinna:
Marks MC& Motor, Hedevägen3,

tel:016/13025~
tel:031/195410
tel:054/114600
tel:0320/10807

Kävlinge: Motorf. J-O Ekdahl~ cBogesholmsv.7 tel:046/73031~
Linköping: Beviks, Drottninggatan 20-22
tel:013/141046
Luleå:
HedbackaBil & Mc, Björsbyn
tel:0920/99688

.

Malmberget:Mc-Norr, "dsterlånggatan 7
tel:0970/24570
Mariestad: Road Racing Center, Hantverkarg 7 tel:0501/70143
Olofström: Oves Motor AB, Ekhagsvägen3
tel:0454/42355
Simrishamn:MC-Hörnan,Lillevångsgatan 13
tel:0414/11049
Stockholm: AVA-MC,Högbergsgatan 28
tel:08/420991
Storuman: Yngvessons Maskintjänst, Järnv.g.6tel:0951/11345
Sundsvall: MC-Sport G:Malmberg, Axvägen 14 tel:060/152000
Tranås:
Cemonis Bilar, Spårgatan
tel:0140/18895~
Umeå:
Motor AB Lilian Holm, Formvägen8 tel:090/18674~
Vetlanda: MC-Tjänst, Box 191,
tel:0383/18090
~ngelholm: Gerts Cykel & Motor, "d:Järnv.g.25 tel:0431/30701
"dstersund: YamahaCenter, Inspektörsv. 18
tel:063/110141J

Provkörning av de nya Mota Guzzin kommeratt äga rum på
BÄVERTRÄFFEN
lördagen

den 2 juni

Karlstad

som ansvarig.

1984 med Kawasakicenter
Välkomna.

