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Ny medlem????? Kanske de´….. Vem det är hittar du inne i tidningen.
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CIAO!!!!
RELAZIO DA QUARTIERE
GENERALE

Det väcker många VILLHA tankar att gå
omkring på Mc mässan. Många nya ma-
skiner att titta på. mest tittade jag väl på
Moto Guzzi´s nya modeller, men det fins
andra prisvärda att jämföra med. Enligt

generalagenten visas ett stort intresse för Moto Guzzi, det är tydligen
många som har VILLHA tankar. Så har det dock varit på alla mässor
jag har varit på. Mycket snack, lite komma i mål med sitt köp av ny
Guzzi. Det gäller att huvudorganisation och återförsäljare inte släpper
taget om eventuella köpare.
Ett stort samtalsämne på mässan var den nya regeringens propåer om
försäkringarna. Det skall ju bli SKATT på trafikförsäkringspremien,
( låter bra för att komma från ett gäng skattesänkarpartier) Nåväl, höjda
premier lär det bli, hur mycket är ännu oklart.

Det nya året fick så småningom också sin vinter. Den blir nog inte så
lång i år, men tillräckligt för att det ska kännas som vår när det äntligen
blir dags att åka på träff igen. Tider och platser om träffarna hittar ni
som vanligt på annan plats i detta, årets första nummer av Giornale.
Många mässor har jag deltagit i eller på. Först som medhjälpare, sedan
som organisatör. Denna mässa, den 20de; tror jag, blir den sista. Hä-
danefter skall jag bara vara BESÖKARE.
Tiden lider. Ny Il´presidente. För att sköta klubben behövs. Kän-
ner just du för detta eminenta uppdrag, tveka inte. Tag kontakt
med mig eller något distriktsombud.

HA DÄ

Benneth
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Återförsäljare

AB Tejby, Martosg3, 613 31 Oxelösund, 0155 30263
Hemsida: www.tejbys.se mail: info@tejbys.se

Biscaya Motor, Hol 1257, 441 93 Alingsås, 0322 630124
Hemsida: www.biscaya.com mail: info@biscaya.com

Guzzi Center & MC Service AB, Veddestav 23, 175 62 Järfälla, 08 4456010
Hemsida: www.guzzicenter.se mail: info@guzzicenter.se

Hojgaraget i Karlstad AB, biv 8, 663 41 Hammarö, 054 513320
Hemsida: www.hojgaraget.com mail: per@hojgaraget.com

Marcussens MC AB, Pärstorp Lassabo 1152, 310 31 Eldsberga, 035 46485
Hemsida: www.freewebs.com/marcussenmc mail: marcussen.mc@swipnet.se

Nordimotor, Vallmov 55, 903 52 Umeå, 090 773663
Hemsida: www.nordimotor.se mail: nording.roger@telia.com

Oves Motot i Olofström AB, Ekhagsv 3, 293 22 Olofström, 0454 309090
Hemsida: www.ovesmotor.se mail: info@ovesmotor.se

Oves Motor i Vetlanda, Sågv, 574 33 Vetlanda, 0383 18090

Power Bike Stockholm AB, Arenbergs Brygga 38, 19560 Arlandastad
08 59120020
Hemsida: www.powerbike.se mail:info@powerbike.se

Wennerdahls Motor AB, Skolg 33, 620 30 Slite, 0498 220234
Hemsida: www.wennerdahlsmotor.com mail: info@wennerdahlsmotor.com

Berrinoma HB, Tryde 19, 273 97 Tomelilla, 0417 511287
Hemsida: www.berrinoma.se mail: berrinoma@swipnet.se
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Moto Guzzi Club of Sweden
c/o Benneth Nilsson, Stenkvista Stora Nybygård, 635 19 Eskilstuna
Tel: 016 70431, Fax: 016 70431, Mobil: 070 6307678
E-post: presidente@guzziclub.nu
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Magnus De La Gardie, Eskilstuna
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E-post: medlem@guzziclub.nu

UTLANDSSAMARBETE:
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Tel: 042 228794, Mobil: 070 5528794
E-post: utland@guzziclub.nu
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Stefan Drugge, Stockholm
Tel: 08 7922828, Mobil: 070 5660615
E-post: norden@guzziclub.nu
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http://www.guzziclub.nu

FÖRSÄKRINGSANSVARIG:

Jan Ekström, Arboga
Tel: 0589 13830
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DISTRIKTSOMBUD

1. SKÅNE

Cecilia Johansson, Blentarp
Tel: 0416 13071,

Mobil: 070 9561871
E-post: do1@guzziclub.nu

2. HALLAND

Lars Gillberg, Halmastad
Tel: 035 58317
E-post: do2@guzziclub.nu

3. SMÅLAND

Tommy Granfelt, Lenhovda
Tel: 0474 48522,
Mobil 070 6981006
E-post: do3@guzziclub.nu

4. VÄSTRA GÖTALAND

Rolf Nilsson,. Lidköping
Tel: 0510 12088
Mobil 070 6409049
E-post: do4 @guzziclub.nu

5. GÖTEBORG & BOHUSLÄN

Keijo Kling, Gråbo
Tel: 0302 44487,
Mobil 070 3287693

E-post: do5@guzziclub.nu

6. ÖSTERGÖTLAND

Kenneth Nyberg, Finspång
Tel: 0122 16656
E-post: do6@guzziclub.nu

7. GOTLAND

Vakant

8. VÄRMLAND

Vakant
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tolen medelst eggande Vsex-morr bankade ryggmusklerna möra…
Barsligt? Yes indeed, guilty as charged, men vem vill egentligen bli vuxen när
världen är fylld av sådana lustfyllda leksaker?? Säg inget till de vuxna, men
jag vet att motorcyklar är det egentliga namnet på det som tant Astrid kallade
krumelurpiller…

Planeringen inför sommarens NGzz04, med underrubriken “Slottsträff för Ita-
lienvänner” pågår för fullt. Inbjudan till träffen står att finna på annat håll i
detta blad. Men för er kära vänner ska jag nu avslöja lite av det som utspelas i
kulisserna.
Träffen skall som underrubriken avslöjar vända sig till Italienvänner. Primärt
mc-folk, men om någon med fler hjul på sitt samvete vill vara med så går ock-
så det bra. Fler människor behöver inte med automatik innebära bättre träff,
men nu är ju vi människor funtade så att vi gärna vill kunna väga och mäta.
Därför hyllar vi tesen ”the moore, the merrier” och håller i minnet att Guzzi-
folket sällan behöver armbåga sig fram på våra tillställningar. Fredag till sön-
dag blir som tidigare av modellen “vanligt” träffstuk, med chans till utflykter,
upptåg och trivsamt gemyt dressat i en mix av Italiensk och lappländsk spice
både för kroppen & knoppen.
Under måndagen får de som har lust möjligheten att följa med på den megaex-
otiska Laponiaturen. Jag har varit i kontakt med lite tidningsfolk och hoppas
att träffen, och då i synnerhet Laponiaturen blir föremål för en artikel i någon
av våra mc-tidningar.

Nordimotor i Umeå kan glädjande nog tänka sig att frakta upp lite heta test-
järn, så att vi kan få chans att njuta lite nya primörer. I Umeå finns dessutom
rätt aktiva Italienvänner. Jag har bl.a. varit i kontakt med Annica som är ordfö-
rande i Svenska Alfaklubben, förutom att hon är aktiv i Ducceklubben. Hon
har lovat att lobba för träffen via dessa organ till andra med hjärtat i de rätta
färgerna.
Nä, nu har jag som vanligt förbrukat mitt spaltutrymme flera gånger om. Där-
för får jag ta mig i hampan och istället fortsätta med skvallrandet nästa gång vi
träffas här mellan raderna. Kom nu bara ihåg att sätta lite feta kryss i alma-
nackan på datumen 20 – 23 juli denna dubbel-heta sommar…

Njut vårens vibrationer / Nicke
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Om det är någon som har ideer om utflyktsmål eller åkningar eller annat så
hör gärna av er!
Vi syns på vägarna till våren!
Hälsningar Tomas Bergström

Distrikt 12

Dalarna

Hej Guzzifolket i Dalom.
När man nästan hade trott att det skulle bli vår , så kom vintern.
Själv så har jag torrbrutit lite på Bellezza efter att man besökte mässan i Älv-
sjö, man blir ju liksom lite extra ängtansfull efter ett sådant besök. Till våren
så hade jag tänkt mig att köra ner till Italienträffen som traditionellt återkom-
mer 1Maj varje år. En träff som är väl värd att besöka, så finns det intresse var
inte rädda att höra utav er för en gemensam nerfärd.
I övrigt så vet jag inte hur länge jag bor kvar i Grängesberg , men till dess så
är jag fortsatt D.o .
Med Vänlig Hälsning
”GuzziKungen” Leif Öhman

Distrikt 13

Norrland

Hej Guzziamiches.

Trettio grader kallt ute och snö så det räcker upp till backspeglarna… Vår-
känslorna står inte som spön i backen direkt. Ändå har man på TV:n mage att
säga att det är snöbrist på våra skidorter, jahaja!! Enligt aktuella mätningar kan
jag avslöja att vi har ett snötäcke på 160 centimeter. En bekant som gjort kon-
tinuerliga mätningar säger att vi fått tre meter fluffig nederbörd fram till tret-
tondagen. Enligt gammal klokskap har vi då ännu två tredjedelar att vänta
efter det datumet. Nu ska jag inte gräva ner mig vidare, utan istället kila ned i
källaren för att jaga fram snorkeln!
I övrigt är livet på topp! Gårdagen ägnade jag till stor del att ratta en blodröd
Alfa genom vackra Italienska landskap. Nu skedde detta förvisso bara i en
virtuell verklighet, där jag satt framför min nya grymma mediecenterdator
med trettio tums skärm, men likväl med en fet Ferrari Enzo forcefeedback-ratt
i stadigt grepp, alltmedan den inbyggda subwofern i den skinnklädda gamers-
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9. MÄLARDALEN

Magnus De la Gardie , Eskilstuna
tel: 016 515242,
Mobil 070 7675920
E-post: do9 @guzziclub.nu

10. STOCKHOLM & UPPLAND

Kjell Pettersson, Åkersberga
Tel: 08 54065084,
Mobil 070 5925903
E-post: do10@guzziclub.nu

11. GÄSTRIKLAND

Thomas Bergström, Gävle
tel: 026 160135,
Mobil: 070 3207001
E-post: do11@guzziclub.nu

12. DALARNA

Leif Öhman, Grängesberg
Tel: 0240 22227,
Mobil: 0707771211
E-post:: do12@guzziclub.nu

13. NORRLAND

Niklas Johansson, Gällivare
Tel: 0970 14546,
Mobil: 070 3000047
E-post: do13@guzziclub.nu
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Moto Guzzi Giornale

Presstopp 2007

Giornale # 1: 1 februari

Giornale # 2: 1 Maj

Giornale # 3: 1 November

Redattrice ha la Parola

Denna gången blir det ett tunt nummer av Giornale! Jag saknar bidrag!!!!!
Kom igen nu!!! Till nästa nummer vill jag ha in massor med tips om finna mc
vägar, fikaställen, lämpliga resmål ute i Europa… ja allt NI kära medlemmar
kan komma på! Annars kanske jag fyller tidningen med handarbetstips….

I väntan på anstormningen….lite nålbindning. Kanske ska jag ta in
beskrivningen i nästa nr??????
ALLTSÅ KOM IN MED BERÄTTELSER, BILDER OCH TIPS!!!!!
Ciao

Tina
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att Mc mässan o vinter-
träffen är avklarad i den ”Kungliga” huvudstaden, så hoppas
ordningen är återställd och det blir vartannat år här som det skulle vara, på
middagen var vi 25st. Vi fick en bra plats alldeles bredvid den nya Guzzim-
portören. Tack alla som besökte oss på
mässan och var med på middagen. Vi hade trevligt sällskap hela mässan i
montern av den ena författaren till boken ”Sista resan” det är en Guzzi på
framsidan, Ingegerd Johansson (Mats Källblad Jan Leek förlaget Rio Kultur)
kan för övrigt varmt rekommenderas. Det såldes bra med böcker så dom fick
skaffa fram fler till lördagen. Även så var komikern Robert Gustavsson på
besök för fotografering på den Guzzi vi hade i montern, han åker själv på detta
eminenta märke och blir nog medlem i klubben nu.
Och tacj ”Guzzikungen” för godiset till montern.
Det som står närmast på programmet är 1 Maj åket med start på Guzzicenter
Järfälla kl.11.00 .
Färden går som vanligt till Skokloster och den mycket välbesökta Italien da-
gen glöm inte bort detta. Sen blir det vårträffen för dom som är kvar i old Sve-
dala vid den tiden. Vi 2 skall fly till det ”Anglosaksiska” öriket och närmare
bestämt Isle of Man och 100år jubileet där.
Med hopp om en lång o skön mc säsong .

do10@guzziclub.nu

Kjelle Pettersson & Chichi

Distrikt 11

Gästrikland

Hej!
När denna tidning kommer i brevlådan så börjar det dra ihop sig till mc-säsong
igen.
Ljusa kvällar och förhoppningsvis värmande sol på dagarna.
Fjolårets träffpunkter mc-dagen i Gävle och gökottan i Lingbo blev väl inte
nån succe’
direkt. Det var inte så många som dök upp om man så säger…
Men, i brist på fantasi eller av bekvämlighet(?) så föreslår jag att vi träffas på
mc-dagen i Gävle den 5/5-07. Vi träffas på gatan en bit upp från parkeringen.
Kortegen avgår 11.00 så runt tjugo i kan väl vara en bra tid att träffas.
Om nån känner för en tur efteråt så är det helt ok för min del.
Sedan vill jag rekommendera gökottan i Lingbo också. Den blir onsdagen den
16/5-07 och börjar kl. 19. Ni som inte varit där passa på att lufta Guzzin dit.
Det är alldeles för mycket japaner där…
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Distrikt 9

Mälardalen

Il mio rapporto del distritto nove

Hejsan

På vintern händer det inte så mycket runt själva mc-åkat precis men det finns
ju annat man kan göra.

Delar av vår familj bokade rum på hotell Sommarhagen nere i Malexander
julhelgen. Vi bodde där två nätter med bl.a. bad i tumma, bastu samt promena-
der på Östgötaleden. Julbord med lite juldricka förtärdes också utan några
större problem. Att åka bort en julhelg till ett sånt ställe som vi gjorde kan jag
rekommendera, man slipper både julklappsutlägg, matlagning och en massa
stök.

Sen har det varit mc-mässa i Stockholm där jag var med och hjälpte till alla
dagarna. Det har jag inte gjort förut och det var jättekul. Man får b.l.a. träffa
många medlemmar man aldrig har sett och så förstås umgås med dom man
redan känner. Jag tycker att vi fick väldigt bra respons för vår monter och
framförallt för läget med utsikt över både Guzzimontern och Guzzibaren. Det
tyckte nog även Robert Gustavsson som besökte oss på Söndagen för fotogra-
fering för pressen. Hojen vi hade i montern var det många som gillade skarpt.

Det här med att hjälpa till på mässor är mycket intressant och kul. Nästa gång
hör av er och anmäl ert intresse. Jag hoppas vi syns i vår på träff eller
på vägen.

Vi hörs o syns Magnus

Distrikt 10

Stockholm & Uppland

Ciao Guzzivänner!!!
Hoppas inte vintern känts allt för svår och lång, vi börjar väl se en ljusning
snart så våra kära ”Guzzis” kan få lite frisk luft o asfalt under hjulen efter en
lång vila, och även en del ompyssling. Vad har då hänt sen sist? Inget mer än

Moto Guzzi Club of Sweden

Moto Guzzi Giornale
7

Träffdatum 2007

18-20 MAJ VÅRTRÄFF I SÖNE UTANFÖR LIDKÖPING

18-20 MAJ SCANDINAVIAN BIKEMEET ROSKILDE
DANMARK

25-27 MAJ NORSKA GUZZIKLUBBENS VÅRTRÄFF
UTANFÖR OLDEN

8-10 JUNI BOB´S ERIN GET TOGETHER, INCHIGEE-
LAGH, COUNTY CORK IRLAND

20-23 JULI ”VAD VORE EN BAL PÅ SLOTTET”

GÄLLIVARE

26-29 JULI MC-DAGARNA PÅ GRÄNSÖ, VÄSTERVIK

24-26 AUGUSTI NORSKA GUZZIKLUBBENS HÖST-
TRÄFF UTANFÖR MANDAL

7-9 SEPTEMBER HÖSTTRÄFF YXEFALL 5 KM NORR
OM KISA
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Hej Allihop!

Nu är jag frisk igen! Ja alltså jag, Nevadan med namnet Loke som någ-
ra träffade i Lenhovda på vårträffen. Jag hade ju tänkt åka till höstträf-
fen för det var så himla kul att träffa andra Guzzi, men min växellåda
var inte riktigt med på noterna.
Min ägare hade länge misstänkt att det vinande ljudet inte riktigt hörde
till mitt friska tuffande och när hon upplevde att det blev värre blev hon
orolig. Och under tiden blev framgaffeln svampig och tja, hela jag blev
liksom hängig. Så hon beställde tid hos Biscaya i Alingsås och för en
tid sedan kördes jag dit på släp.
Kjell på verkstan och alla andra där också, var jättebussiga och tog
hand om mej på bästa sätt. Dom plockade ner min växellåda och sa
’oj, oj, oj, det här var inte bra’. En mängd lager och annat beställdes
från Italien, somligt var visst slut så det tog lite tid. Kjell tittade över mitt
allmänna tillstånd och jag fick bland annat nya bromsar, luftfilter och
oljefilter, tändstift och nytt fäste till hastighetsmätarvajern. Han plocka-
de isär min framgaffel och fyllde den med rätt saker på rätt plats men
främst gjorde han min växellåda bra igen.
Igår hämtades jag och kördes hem på släpet för det var kallt och grå-
mulet väder. Men idag, söndag den 15 november, var vi ute och körde
10 mil i strålande solsken! Det var så härligt! Min ägare säger att jag
har aldrig gått så bra och låtit så GUZZI som nu! Och jag känner mej
otroligt pigg. Så jag ville bara hälsa alla att om ni är lite hängiga, prata
med Biscaya för dom kan oss Italienare ;)
Nu skall jag få komma in i värmen i huset över vintern för garaget är
alldeles för kallt. Det skall visst putsas och fejas så jag blänker och är
fin när våren kommer. Till dess vill jag hälsa alla en riktigt skön vintervi-
la så kanske vi ses på
vägarna till våren?

Stor kram
Loke /Barbro

Moto Guzzi Club of Sweden
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Distrikt 3

Småland

Inget nytt att rapportera. Åker på semester till Sydamerika och är tillbaka i
slutet av mars.

Hälsningar från ert distriktsombud Tommy

Distrikt 4

Västra Götaland

Nu går vi mot ljusare och varmare tider. Det är snart dags att plocka fram den
nyservade Guzzin igen. Glöm inte Vårträffen den 18-20 maj i Söne utanför
Lidköping. En träff som ni sent kommer att glömma. Hoppas att många av er
har möjlighet att komma dit

MVH. Distrikt 4 Västra Götaland Roffe

Distrikt 5

Göteborg & Bohuslän

Inget nytt under solen, vi ses på träffarna under året.

ride your guzzi safe/keijo gbg

Distrikt 6

Östergötland

Hej allihop!
Hade tänkt att åka upp till mässan, men blev däckad av en kraftig förkylning,
tyvärr. Det hade ju varit kul att ses i klubbens monter och även se ifall Guzzi
hade lyckats få med någon ny modell, men det blev alltså inget av med det.
Hoppas att ni som var där i alla fall hade en bra helg!

Om vi har tur kanske det bara dröjer ett par månader innan vi kan ge oss ut på
vägarna igen. Kör försiktigt till dess –och sen också!
Kenneth
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Rapport från distriktsombuden

Distrikt 1

Skåne

Hej Guzzikompisar!
Snart får hon komma ut igen ,min vackra “Laura”! Det känns som om jag fått
en nytändning vad det gäller mitt hojåkande och jag längtar verkligen efter
säsongsstarten. Som vädret verkar nu i Skåneland är det inte alltför avlägset.
Vintergäcken har redan börjat titta upp.
Med våren följer så klart vår vanliga vårrunda med våra kära Guzziar.
Jag tänkte mig lördagen den 5 maj. Vi träffas på “Lisas i Hurva” kl;12.00 ,
pratar en stund innan vi åker ut på vägarna. Vi fikar på något mysigt ställe. På
kvällen bjuder jag på soppa hemma på altanen för den som vill ha.
Den 18-20 maj är det vårträff i Lidköping, det blir nog en höjdarträff.
Pingsthelgen bjuder på en häftig träff i Nordenham, Tyskland.Det är bland
annat gatrace inne i stan. Vi åker ner på fredag morgon. Har du också lust att
hänga på så slå en signal på de vanliga numren; 0416-13071 eller

0709-561871. Du kan också ringa Stefan på hans mobil;0706-046531.

Gasa på lagom! Cilla

Distrikt 2

Halland

Hallå Guzzikompisar, när jag skriver detta har jag precis varit på mc-mässan i
Varberg. Våran Guzziförsäljare i distriktet Markusens MC, visade upp fyra st.
Guzzi bla. Norge och 1200 sport.

Första träffen till våren blir som vanligt Humperallyt, tid och plats meddelas
senare via mail.

Guzzihälsningar Lasse.
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See you there 26 - 29 juli
Nu går startskottet för MC-dagarna 2007.
Datumen är spikade till 26 - 29 juli,
torsdag till söndag, med tre kvällar Hoj-

Rock, Guldbågen, Kortegen, mässa och
BikeCamp.

Boka sommarens stora träff -
www.mcdagarna.se

Rock´n roll edition
Mera rock´n roll har hojfolket bett
om. Mera rock blir det.
Hittills klara band i sommar är:
PAT SAVAGE BAND - av Bikers
Entertainment World utsedda till
världens bästa Bikerband.

Mustasch - ett av Sveriges bästa hård-
rock– och rockband. Utsågs till årets bästa konsert på Roskilde.
Crucified Barbara - fyra unga tuffa tjejer som besegrar världen som
support act till Motorhead.
Stockholm Cowboys - spelar på lördagskvällen.
Hellfueled - metalband med många fans.
+ många fler.

BikeCamp - hojSverige i
miniatyr
I fjor bokade 6000 hojåkare in
sig på campen. 100 klubbar ska-
pade egna camps. Redan nu är
över tusen tält förbokade och
tendensen är att klubbarna kom-
mer med allt fler hojar.

Hojklubbar kan förboka plats.
BikeCamp är öppen för både enskilda åkare och klubbar. För alla
försöker vi öka servicen år för år.

MC-DAGARNA Gränsö slott, 593 92 VÄSTERVIK
www.mcdagarna.se info@mcdagarna.com Tel. 0490 82423
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18 - 20 MAJ

Sönevallen ca 15 km från Lidköping

Träffplatsen öppnar 16.00 på fredagen.
Lördagen äter vi frukost, har lite tävlingar och på efter-
middagen tar vi en rundtur. Sedan får vi en hemlig gäst
och avnjuter en god måltid på kvällen. Vid dåligt väder
kan vi vistas i samlingslokalen.

Träffavgift inkl frukost
lördag och söndag samt
middag lördag kväll:
200:-

Välkomna Guzzi-vänner!
Frågor om träffen ring:
Roffe 0510 12088, Mobil 070 6409049
Micke 070 5319197

Moto Guzzi Club of Sweden
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Säljes

PELTOR MC Interkom Modell FMT16 inkl. mikrofon/

högtalare för 2 st. öppna hjälmar.
(passar även i öppningsbar integral) Kommunikationsadapter för

inkoppling av PMR/

kommunikationsradio. Radiokabel till ICOM radio ingår, dock ingen

radio.

Använd i 3 år, fungerar perfekt. Nypris 5000:- Säljes för 2000:-

Behöver du hjälp med att hitta när du åker hoj

(eller i bilen)?

Jag säljer min Garmin Quest GPS inkl tillbehör som

monteringssats

till hojen (inkl inkoppling mot interkom-system), vindru-

tefäste med

högtalare till bilen, 220 V kabel, USB kabel, kart CD

(Europa kartan)

och läder fodral. Enheten har 256 Mb minne för kartda-

ta.

Perfekt att fixa med montering på hojen under vintern

och planera semester turen.

Endast använd 1 sommar. Pris 4000:- (Nypris över

6300:-)

Stephan Grahn 08-88 92 56 eller 070-630 40 26.



Moto Guzzi Giornale
18

Moto Guzzi Club of Sweden

Försäkringsuppföljning.

I förra numret redogjorde jag för min syn på hur försäkringsbolagen betraktar
sina kunder. För att knyta ihop säcken tänkte jag bara lite kort berätta hur det
hela avlöpt.

Jag var utan min hoj på grund av väntetid på delar från den 22 maj till den 3
augusti. Om man räknar på detta ser man att det rör sig om sjuttio dagar. För
detta skulle jag få en stilleståndsersättning på 750 kr (30 dagar x 25 kr), och då
skulle jag vara glad, eftersom det tydligen skulle innebära att jag blivit kraftigt
överkompenserad.

Jag vägrade känna mig privilegierad eftersom jag anser att hela min säsong
blivit lidande och att det måste vara värt mer än den erbjudna summan. Vi
kunde således inte enas men jag fick i uppdrag att begära ett intyg från reserv-
delsleverantören som styrkte mina uppgifter.

Intyget skickades in i början av oktober och därefter väntade jag med spänning
på hur det skulle gå. När ingenting hänt på två månader skickade jag ett mail
till min handläggare där jag frågade hur det gick med ärendet. Fick inget svar
och funderade flyktigt om det kunde bero på min publicerade artikel.

När inga pengar dykt upp och februari månad tagit sin början kände jag mig
less på att vänta längre. Ringde upp min handläggare men eftersom han var på
kurs fick jag prata med en annan handläggare i stället. Jodå, han kunde se att
ärendet var stämplat och klart, jag skulle tydligen få ersättning för sjuttio da-
gar, men nu bara med 20 kronor/dag (!?) summa 1 400 kr. Handläggaren såg
också via sitt datorsystem att inga pengar bokats ut till mig av någon konstig
anledning….
Vad kan man lära sig av detta? Var envis och påstridig, det lönar sig. Vill man
däremot också få pengarna utbetalda bör man kanske låta bli att skriva en pro-
vocerande artikel i ämnet.
/ Nicke

Moto Guzzi Club of Sweden
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Här kan ni se var Sönevallen ligger i förhållande till
Lidköping
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7 - 9 September

Plats: Yxefall, 5 km norr om Kisa mot Ulrika

Mer info kommer i nästa nr av Giornale och på hemsidan.

Moto Guzzi Club of Sweden
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Slottsträff för Italienvänner

Vad är väl en bal på slottet..?
Kom hit så får ni se!

20 – 23 juli 2007

Vid foten av lågfjället Dundret i Gällivare ligger det
vackra 1800-talsslottet Fjällnäs.

Här har folk såsom kung Oscar II, riksdagen och andra prominenta personer
smort kråset med lappländska delikatesser och världens dyraste viner. Detta
under en tid då det rådde förbud att införa rusdrycker i Lappmarken.

I sommar är det äntligen vår tur!!

Då hålls nämligen en exotisk träff för italienvänner i det inre av lappland.
Slottet är numera i Italiensk ägo, och därför har träffen möjlighet att bjuda en
mix av det bästa Italien och Lappland förmår.
Det kommer att serveras en mängd intressanta lappländska vyer och upplevel-
ser samt mat och dryck präglad av Italienskt och Lappländskt ursprung.

Primärt är det en mc-träff, men vi välkomnar även andra italienska for-
don. Är bara hjärtat rent och färgat i rött, vitt och grönt blir inte någon
diskvalificerad för att man ännu inte funnit rätt och fortfarande färdas
med något annat mellan benen.

Nyfiken?

Läs mer på www.guzziclub.nu
Eller ring

Nicke på tfn. 070-53 53 218
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Svar till frågan på omslaget

Just de´ det är
Robert
Gustavsson!

Moto Guzzi Club of Sweden
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Yxefall ligger som ni ser mitt ute i ingenting så det kan bli en

intressant träffplats.
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Bilder från MC-mässan 2007

Moto Guzzi Club of Sweden
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