
Berrinoma AB
Motorcyklar Mopeder reservdelar tillbehör

Berrinoma är återförsäljare för
Moto Guzzi, Sachs, Peugeot, Rieju,
Ramzey, Hyosung, Dinli ATV, Fym ATV mfl.

Vi har ett stort utbud i lager av reservdelar,crosstillbehör,utrustning såsom;
oljefilter,batterier, oljor, tändstift, bromsbelägg, kedjor, kläder, hjälmar, rygg-
skydd,handskar, väskor, däck mm.

VERKSTAD - Med service och reparationer för de flesta märken. Auktorise-
rad för Moto Guzzi, Peugeot, Rieju, Hyosung och Ramzey, Dinli mfl.

MC Navigator - BÄST I TEST! Lätt att använda. GARMIN ZUMO 550.

Finansiering kan ordnas i samarbete med Handelsbanken Finans eller Wasa
Kredit.

Våra öppettider:Tis-Fre 10-18(lunch 13-13.30)
Lörd 10-13
Tel: 0417-511287
Tryde 1954
27397 TOMELILLA
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CIAO!!!!
RELAZIO DA QUARTIERE
GENERALE

Höstsköna stunder.

Hej goa guzzifolket! Hoppas ni som jag ser till att njuta de sista, men på
många sätt också skönaste mc-stunderna för året. Jag tycker det är något
alldeles extra att få vara ute på rull under den period på året som erbjuder den
skönaste luften både för mig och för motorn.
Färgerna och lukterna är dessutom som mest njutbara just nu. För mig är det
också en extra skön pryl att få köra hoj i lyktans dunkla sken. Fartupplevelsen
blir en helt annan när synfältet krymper ner till instrumentnivå.

Nyss hemkommen från Härjaröträffen och 250 sköna mil, de flesta av dem
dessutom i trivsamt sällskap, känner jag att det blåser positiva vindar för både
klubben och märket.
Det som är tråkigt är att några av eldsjälarna känner att de bränt sitt bästa krut
och vill retirera från fronten. Det som krossar, knäcker och bryter är i detta fall
framförallt avsaknaden av respons från medlemmarna ute i de aktuella distrik-
ten. Samtidigt finns det på några håll nya friska krafter som står beredda att
axla en fallen mantel. Under det kommande DO-mötet får vi ta oss en fundera-
re och diskussion kring vad vår framtida målsättning skall vara, samt hur vi på
bästa sätt skall nå ut med vårt budskap – att det är förbaskat underskattade och
trevliga hojar vi rattar.

Njut hösten, men snälla, undvik lövsläppen, så träffs vi på hemsidan och dess
forum framöver.

Ciao / Nicke

Moto Guzzi Club of Sweden
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IT-Spalten

Hej GuzziSverige!
Sitter just nu och brottas med ett litet avbrott i användandet av forumet. Vilket
inte känns speciellt kul eftersom det verkar som om det skjutit lite fart på just
detta område efter det att höstträffen varit.
Forumet har i dagsläget 216 medlemmar och vi ligger ständigt ca:10 efter det
norska forumet.
Men det finns plats för många fler, "the more the merrier"!
Vad gäller själva hemsidan (www.guzziclub.nu) så försöker jag/vi se till att
uppdatera den åtminstone 1 ggn/vecka. Det kan vara småsaker eller lite större
nyheter men målet är att det skall röra på sig så att ni blir lite nyfikna på att
göra återbesök på den.
Allas vår president har många ideer ska ni veta, men även alla ni andra är väl-
komna med era!
I vintermörkrets lugna, nattliga stunder tänkte jag/vi fortsätta arbetet med att
förädla modellregistret. Denna vinter tänkte vi koncentrera oss på tiden efter
V7:an, dvs 1967 och framåt. Även här är vi mycket intresserade av vad ni har
för ideer och information att bidra med!
Vad gäller min och "kycklingens" hojsäsong så kan jag bara säga att vi har
umgåtts alldeles för lite.
Nästa säsong måste det bli bot och bättring på detta.....
Men jag har iaf hunnit med att besöka både Sommarträffen i Gällivare och
höstträffen på Härjarö. Vilka båda varit till mycket stort nöje och varmt kan
rekommenderas.
Har ni frågor angående, forumet, hemsidan eller kanske andra datorrelaterade
frågor så är ni alltid välkomna att skicka dessa till mig på adress
IT@guzziclub.nu så ska jag försöka besvara dessa efter bästa förmåga!
Väl mött i cyberrymden!
Tobbe J
IT-ansvarig Moto Guzzi club of Sweden

Svaren till tävlingen:

x, 2, 1, 2, 2, 1, x, 2, x, 2, 2, 1.
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en veckas vistelse i mitt sommarparadis. Det fungerade rätt bra, trotts att de
kanske inte riktigt hade helt klart för sig att där varken finns två hål i väggen,
varm eller kallvatten ur kran eller storbilds tv. Den stora happeningen för bar-
nen var när de fick åka in till badhuset och duscha i varmvatten… Perspektiv-
förskjutning är bra!
Träffen gick prima tycker jag. Mer om denna kan du läsa annorstädes i detta
blad. När träffen var överstökad fick jag äntligen lite Sommaro och kunde åka
ut till mitt lugn och snickra lite på beach-lådan. Så i slutet av månaden hade
jag för avsikt att åka hoj ner till Stefan & co:s träff vid Härjarö. När bara en
vecka återstod fick jag äntligen de små pyttedelar som gjort att MGDRS:en
inte fått rulla på hela förra säsongen (mer om detta framöver). Men när delarna
väl var på plats uppdagades det att ECU:n också lämnat detta jordeliv
(depression kanske??). Mörker, mörker, skulle alltså bli tvungen att brumma
Le Mans till träffen…
Men så dök frälsaren upp i form av Tobbe. Han postade upp sin uppgraderade
orginaldosa, som levt sin pensionärstillvaro häckande på garagehyllan. Kväl-
len innan avresan damp paketet ned och jag pluggade in den utan större hopp
och förväntningar, vred på tändningsnyckeln och förstod av soppapumpens
agerande att det faktiskt skulle kunna bli frågan om en bekvämare resa till
träffen.
Gissa om det var spänning i luften när startknappen tummades!?
Daizzan hoppade igång som om hon inte gjort annat och jag jublade i hennes
takt. Snacka om att jag var spänd och lycklig medan jag svidade om för prov-
turen. Dagen efter bar det så. lyckligt leende iväg mot söderns nejder.

Övernattade hos Jari i Ume-trakten och fick sedan sällskap av honom på den
fortsatta resan. När jag landade hos honom bjöds det kall pilsner och nyfrästa
& dito plockade kantarellmackor. Det är i sanning ingen dum hobby att vara
resande i Guzzikretsar!! Resan blev som brukligt fylld av både skratt och
äventyr, vilka måhända avhandlas någon annan gång. Träffen var trevlig och
bjöd många trevliga bekantskaper och möten. Under resans gång fick jag ännu
en gång bekräftat att det inte direkt handlar om “rocket-sience” när man brum-
mar Guzzi, inte ens med en av de mest komplexa i familjen. Inte heller denna
sommar har det haglat möten med distriktsfränder, synd!
Nu precis denna helg har jag bantat Daizzan 5, 7kg… så i vinter är det min tur,
men det är en helt annan och mycket jobbigare historia.

Ciao / Ne
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Kjære Guzzi-venner i øst.
Hjertelig takk til alle dere i Moto Guzzi Club of Sweden for den flotte ølseide-
len som Stefan Drugge og Kjell Petterson overrakte til Norsk Moto Guzzi
Klubb under vårt 25-års jubileumstreff på Verdens Ende 30. mai - 1. juni i
år. Det er en ekte vennskapsseidel der både den norske og den svenske klubb-
logoen er inngravert.

På bildet ser dere fra venstre Berit Seim som var leder for den norske Guzzi-
klubben fra 1983-1987, Tor Seim, Kjell Petterson, Stefan Drugge, undertegne-
de som har vært leder for klubben siden 1987 og min mann Tor Linnerud.

Foto: Flemming Sørsdal.

Det norske jubileumstreffet samlet 200 deltakere, herav gjester både fra Sveri-
ge, Danmark, Tyskland, Nederland og England.

Vennlig hilsen
Elin Vandevjen
leder for Norsk Moto Guzzi Klubb
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Organisazione
Kontaktman:
Moto Guzzi Club of Sweden
c/o Nicklas Johansson
Dahlsg 6, 982 32 Gällivare
Tfn: 0970 14546
Mobil: 070 5353218
E-mail: presidente@guzziclub.nu

Kontaktman, vice:
Leif Öhman
Mobil: 070 7771211
E-mail: presidente2@guzziclub.nu

Kassör:
Kjell Pettersson, Åkersberga
Tfn: 08 54065084
Pg: 921167-3
E-mail: kassor@guzziclub.nu

Materialförvaltare:
Magnus De la Gardie, Eskilstuna
Tfn: 016 515242
Mobil: 070 7675920
E-mail:klubbshop@guzziclub.nu

Giornale:
Redaktion:
Tina Karlsson
Borstetorp 101,38040 Orrefors
Tfn: 0481 30794
Mobil: 070 5528794
E-mail: giornale@guzziclub.nu

Medlemsregister:
Kjell Pettersson, Åkersberga
Tfn: 08 54065084
E-mail: medlem@guzziclub.nu

Utlandssamarbete:
Tina Karlsson, Orrefors
Tfn: 0481 30794
E-mail: utland@guzziclub.nu

Nordensamarbete:
Stefan Drugge, Täby
Tfn: 08 7922828
Mobil: 070 5660615
E-mail: norden@guzziclub.nu

IT-ansvarig:
Torbjörn Johansson
Mobil: 0707351360
E-mail: IT@guzziclub.nu

Hemsida:
http://www.guzziclub.nu

Försäkringsansvarig:
Jan Ekström, Arboga
Tfn: 0589 13830
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Distrikt 12

Dalarna

Hej alla ni som bor i detta vackra landskap.
Denna sommar har inte varit den soligaste men sex veckor i Dalarna har ändå
stärkt batterierna.
Men visst har Bellezza (min guzzi) fått tagit sig några svängom på b.l.a Ma-
lingsbovägen då det har varit uppehåll bland skurarna.
Några av er har jag fått äran att träffa på höstträffen och hoppas på att det inte
var sista gången.
Som ni kanske har läst på forumet ,så har vi haft ståtligt besök från det Nordli-
gaste av Svea Rike. Vår egen President Nicke med fru och barn ,kom förbi en
sväng och förgyllde dagen.
Hoppas att ni fortfarande hinner lufta era vackra åkdon då det fortfarande bara
är början av hösten och att man lite överraskande en dag får höja upp näven
till hälsning åt en likasinnad.
Min önskan vore att ni går med i vårat egna forum som är i världsklass , alla
inlägg är välkomna oavsett om det trillar in lite stavfel ibland.
Ta väl hand om er.
Med Vänlig Hälsning
GuzziKungen

Distrikt 13

Norrland

Ciao bella!
Men också ni som inte känner er träffade.

Det har varit en händelserik sommar, svår att sammanfatta på några korta ra-
der. Först och störst var förståss när Svea kom till världen precis just som
sommarlovet skulle börja. En Dalasemester under några veckor i juli gjorde att
det inte blev så värst många tvåhjulsmil. Däremot fick jag äran att hälsa på
GuzziKungen i hans Dalaparadis, och där smaka en väldigt god smörgåstårta
som han själv sägs ha slöjdat ihop.

Jag såg till att vara hemma en vecka innan det var dags för sommarträffen
NGzz05, som i år fick underrubriken “Leonardo kunde bara drömma om den”.
I samma veva kom It-Tobbe med storfamilj upp till min hemort med tåg, för
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Distrikt 7+ 10

Gotland + Stockholm & Uppland

Ja då börjar det dra mot höst och Guzziklubbens höstträff har nyligen genom-
förts på Härjarö Camping, 20 km öster om Enköping. På campingen hade vi
hyrt en kursgård med 41 bäddar varav huvuddelen nyttjades, ca 15 tält slogs
upp i direkt anslutning till kursgården med tillgång till kursgårdens faciliteter.
Träffplatsen kan rekommenderas av många skäl.
Det kom ca 65 Guzzister varav 3 från Holland och 8 från Finland. Klent in-
tresse från huvuddelen av Guzziklubbens medlemmar i Stockholm Uppsala
som vanligt, trist tycker jag. Varför är man med i en klubb om man aldrig del-
tager i någon aktivitet undrar jag. Intresset för att anordna något ökar ju inte
om det oftast bara dyker upp de som alltid kommer och de är inte många.
Träffen genomfördes enligt det program som vi hade gjort med en kortare
utflykt på lördagen till Grönnsöö och därefter Taco-middag på kvällen. Det
som vi missade var att vi köpte för lite mjukt frukostbröd för söndagen, så ca
15 st blev utan nybakat frukostbröd, tråkigt, det var mitt fel.
Jag kommer inte att vara kvar som distriktsombud efter 20081231. Det är allt-
för litet intresse från medlemmarna i Stockholm/Uppsala att deltaga i någon
aktivitet för att motivera mig att fortsätta med att föreslå kvällsträffar etc. Så
om det finns någon som vill ta över denna verksamhet så anmäl Er till Guzzi-
klubbens President Nicklas Johansson han kommer att uppskatta det.
Stefan

Distrikt 11

Gästrikland

Hej!
Då börjar åksäsongen lida mot sitt slut. Men förhoppningsvis ska det bli några
soliga dagar i september och oktober så att man inte behöver ställa in hojen i
förtid.
Jag hoppas ni alla i distriktet har haft en skön sommar med många trevliga
hojturer.
Hälsningar till er alla!
Tomas Bergström
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Distriktsombud
1. Skåne
Cecilia Johansson, Blentarp
Tfn: 0416 13071
Mobil: 070 9561871
E-mail: distrikt_01@guzziclub.nu

2. Halland
Hans Länsisyrjä, Varberg
Tfn: 0340 679630
Mobil:
E-mail: distrikt_02@guzziclub.nu

3. Småland
Tommy Granfelt, Lenhovda
Tfn: 0474 48570
Mobil: 070 6981006
E-mail: distrikt_03@guzziclub.nu

4. Västra Götaland
Rolf Nilsson, Lidköping
Tfn: 0510 12088
Mobil: 070 6409049
E-mail: distrikt_04@guzziclub.nu

5. Göteborg & Bohuslän, tf
Mikael Nordström
Tfn: 0510 16311
Mobil: 070 5319197
E-mail: distrikt_05@guzziclub.nu

6. Östergötland
Kenneth Nyberg, Finspång
Tfn: 0122 16656
Mobil:
E-mail: distrikt_06@guzziclub.nu

7. Gotland
Ingår i Stockholm & Uppland
tillsvidare

8. Värmland
Vakant

9. Mälardalen
Magnus De la Gardie, Eskilstuna
Tfn: 016 515242
Mobil: 070 7675920
E-mail: distrikt_09@guzziclub.nu

10. Stockholm & Uppland
Stefan Drugge, Täby
Tfn: 08 7922828
Mobil: 070 5660615
E-mail: distrikt_10@guzziclub.nu

11. Gästrikland
Thomas Bergström, Gävle
Tfn: 026 160135
Mobil: 070 3207001
E-mail: distrikt_11@guzziclub.nu

12. Dalarna
Leif Öhman, Grängesberg
Tfn: 0240 22227
Mobil: 070 7771211
E-mail: distrikt_12@guzziclub.nu

13. Norrland
Nicklas Johansson, Gällivare
Tfn: 0970 14546
Mobil: 070 5353218
E-mail: distrikt_13@guzziclub.nu
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Moto Guzzi Giornale

Presstopp 2008

Giornale # 1: 1 februari

Giornale # 2: 1 Maj

Giornale # 3: 1 September

Giornale # 4: 15 November

La Parola al Retrice

Jippiiiii!!!! Ni har varit duktiga denna gången jag har fått in material så
att det räcker och blir lite över till nästa nummer också! Men det betyder inte
att ni får sluta skicka in material för jag tänkte att julnumret ska bli extratjockt
så att det varar länge, länge över jul. Så sätt fart på pennor, datorer och övriga
sätt att förmedla era kunskaper, idéer, reseberättelser osv till mig och sedan
vidare till resten av våra trogna läsare.

Hoppas er sommar har inneburit många mil i sadeln på er trogna Guzzi, själv
har jag saknat min Luigi extra mycket eftersom jag nu har mer fritid
än tidigare eftersom jag numera kan ansluta mig till PRO om jag vill

Bilden på framsidan visar senaste tillskottet i vår alldeles egen Guzzifamilj,
prinsessan Svea av Guzzisverige. Och som den stolte far han är Il Presidente
så följer han rådet ”Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli” eller översatt
till guzziska ”Ge bara barnet Guzzis så blir det nog en Guzzist av det”.

Om ni planera en tur till det vilda Småland eller kanske en glasbrukstur så är
ni alltid välkomna till Borstetorp, här finns övernattningsmöjlighet i alla fall
innan kylan kommer eller till nästa vår/sommar/höst. Ett annat mål i Småland
som jag kan rekommendera till nästa sommar är Salvestaden utanför Kalmar
där ni och era barn (men det fungerar även utan barn) kan frottera er med kors-
riddare, väpnare och väna damer samt en och annan ”strega” (nu får ni ta fram
italiensk/svenskt lexikon) för det är inte likören jag menar.

Ciao
Tina

Moto Guzzi Club of Sweden
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Distrikt 9

Mälardalen

IL mio rapporto del distritto nove

Hejsan

Sedan förra tidningen har sommaren flugit förbi i jet fart som vanligt. Men lite
har man hunnit med i alla fall. Vårträffen kunde jag inte vara med på p.g.a. ett
ont ben och vad jag har hört var det synd, därför att den var bra. Med tidig
semester i Juni åkte Siw och jag på en 3 veckors tripp genom Tyskland till
Italien och tillbaka. Kul att besöka ställen man har varit på för nästan 20 år
sedan och dela med sig det till sin käraste. Mera om den trippen har Siw skri-
vit om och jag hoppas att det kommer med i denna tidning. Jag jobbade alltså i
Juli och i år var det riktigt stressigt. Varför kan inte tvätt, disk, spisar och kylar
få semester dom också? Men nej då.
Vi åkt i alla fall till Ludvigsbergs herrgård på Muskö på en weekend semester
www.Ludvigsberg.se Mycket trevligt ställe med bra mat och sköna sängar.
Kan varmt rekommenderas. På hemvägen åkte vi en sväng runt Adelsö i Mäla-
ren och det var nog den varmaste helgen på hela sommaren, så det blev lite
svettigt med alla mc kläder.
Benneth och jag hade sedan hand om klubbens representation vid Gröndal på
Mälaren Runt Då fick man äntligen träffa några stycken från distriktet på en
och samma gång. Mera såna träffa, synd att det kom ett par rejäla regnskurar
men annars var det kul. Benneth hade med sig sin trehjuling och den blev
mycket uppskattad. Ulle kom dit med en kompis med nya hojar som också
tilldrog sig uppmärksamhet. Det där får vi nog göra om.
När jag nu skriver detta här har vi varit hemma ett par dagar efter träffen på
Häljarö och både jag och Siw har en dunderförkylning, men det går över. Träf-
fen var mycket bra på alla sett. Kul att träffa gamla och nya bekanta. Organi-
sationsstaben med Stefan i spetsen gjorde ett jättebra jobb. Vi kan väl perma-
nenta höstträffen hos er. Ni vet ju hur allt skall vara för att alla ska trivas. Nu
ska jag ta något starkt så att förkylningen i alla fall blir roligare.

Vi hörs och syns
Magnus
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mycket nöjda hojåkare som vände åter hemåt efter en härlig Italiensemes-
ter.Hoppas att vi snart får
möjligheten att åka dit igen.
Roffe & A-K

Distrikt 5

Göteborg & Bohuslän

Inget att rapportera från distriktet.
Mike

Distrikt 6

Östergötaland

Hej allihop!
Så närmar sig ännu en säsong sitt slut. Den här sommaren blev den första på
en Norge 1200. En mycket angenäm upplevelse! Vi har länge sagt att vi ska
åka E 45:an till den slutar(eller börjar…). Då är man i Karesuando. Längre
norrut går det inte att komma i Sverige på allmän väg. Den här resan skulle bli
av i sommar och vad passar då bättre än att samtidigt åka på Guzziträffen på
Dundret, Gällivare? En kanontrevlig träff som Nicke med vänner ska ha mas-
sor med beröm för. Man åkte därifrån med mängder av ny kunskap om Norr-
land i allmänhet och Gällivare, Malmberget i synnerhet. Och då var vi ändå
inte med på den säkert fantastiska turen ut i fjällvärlden på måndagen. Det
blev i alla fall drygt 300 mil som Norgen klarade galant utan minsta protest.
Tvärtom så kom vi bättre och bättre överens ju längre resan gick.

Ikväll har jag äntligen kommit mig för att göra något som jag länge har tänkt.
Jag ringde upp Hans Wirström för att fråga honom om han vill bli ny di-
striktsansvarig för Östergötland. Han accepterade direkt så nu har vi snart en
ny och engagerad person som tar hand om oss östgötar. Hur, när och var den
formella ”överlämningen” sker får vi väl se.

Ja, det var allt för den här gången. Nu hoppas vi på en varm höst så det kan bli
några sköna utflykter innan vintern bryter ut.

Kör lugnt!
Kenneth

Moto Guzzi Club of Sweden
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Höstträffen på Härjarö -08

Efter att ha kommit hem efter att varit med på tidernas träff så längtar man
redan efter nästa.
Jag "GuzziKungen" ,"frugers" frugan och min yngste son Hampus
"LemansPrinsen" startade resan med bil (Bellezza inlastad i skåpet) tidigt på
fredag förmiddag.
Väl framme på plats så tog frugers och Hampus tag i köksregionen och jag
anslöt mig till Björn Pettersson?s stab i inskrivningen.
Spänningen var olidlig då vi inte hade en aning om hur många som skulle
dyka upp på träffen, något som blev en positiv överraskning, sällan har en
svensk guzziträff samlat så mycket folk ca 75st.
Inte bara från Sverige dök det upp folk, även Finländare, Danskar, Holländare
och Gällivarebor tuffade in i incheck-
ningen.

Fredagskvällen gick i ärtsoppans och
punschens tecken, mycket mingel och en
trevlig stämning bredde ut sig på träffan-
läggningen.

För er som inte var med så kan jag bara
säga att Härjarö var det mest ultimata
ställe att ha en träff på, alla fick gott om
plats inomhus eller runt jättegrillplatsen
alldeles intill.
På Lördag morgon så var guzzifamiglia"
uppe med tuppen Stefan Drugge och
körde igång frukosten.
Framåt förmiddagen så avgick ett läm-
meltåg på 40-talet hojar till ett
närliggande slott, Grönsöö slott närmare
bestämt. En rundvandring i slottets glas
och konstmuseum toppades med fika i
musteriet (slottskafét). Efter turen så
fanns det tid över för att gå runt och
njuta av alla fina hojarna och diskutera
olika lösningar för kommande projekt.

Undertiden så hade Maud (Ulles fru
"GuzziCenter") anslutit sig till kökssta-
ben och förberedelserna för den
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kommande Tacokvällen var i full
gång.
Och vilken kväll det blev, ingen
hade kunnat ana att det skulle bli
en sådan tillstormning, men efter
ett otroligt gott arbete av köks-
staben så blev alla mätta
och belåtna till sist.
Priscermoni följdes av ett litet
upplysningstal av Il Presidente
om våran klubb och målsättning,
något som jag tyckte kändes
viktigt då vi är på frammarsch.
Kvällen gick över till natt och
jag med familj slocknade
ovaggade för att orka upp till
nästa dags göromål.

Känslan var att folk hade det
trevligt och uppskattade tillställ-
ningen , många glada miner och
mången tack styrker den tesen.

Som avslut vill jag tacka Stefan
för den glöd och energi som han
lagt ner inför träffen.

Kökspersonalen var också Guld
och det var resten av gänget med
som gjorde träffen möjlig.

Sist men inte minst hoppas jag
att vi kan bevara den här trevliga
träfftraditionen i samma anda
som denna träff var.

Ha dé

GuzziKungen
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genomförd träff! Fabriksmuseét i Huskvarna är en riktig pärla.
Andra söndagen i Juli hade vi en välbesökt fikaträff i Glommen. Jag hade
själv inte möjlighet att vara med men fick god hjälp av vårat tidigare distrikts-
ombud Lasse att ta hand om dem som kom. Rapporter säger att det var härlig
miljö och fint väder – det man kan begära alltså.
Den 17:e augusti åkte Seved och jag till Sturup Raceway för att titta på när
Danska Guzzi och Ducati-klubbarna hade en bandag där. Det ”tävlades” i tre
klasser. I ”värsta” klassen gasades det rejält. På plats fanns det knappt tiotalet
Guzzi alltifrån 850 T5 till Griso medan det var betydligt fler Ducati.
När detta skrivs är höstträffen precis avklarad. Har inte deltagit själv. För egen
del blev det i stället veteranmopedrallyt Onsalaloppet den 31 augusti. Dingon
gjorde sitt jobb bra och tog mig fint runt den ca 4 mil långa bana i härligt som-
marväder.
Så här i brytningen mellan sommar och höst kan man se fram emot en skön
höst med många härliga MC-turer.
Hälsar Hans

Distrikt 3

Småland

Från DO3 inget nytt att notera. inga mejl, inga samtal. Småland är dött. Jo, en
nyhet.: Jag avser att säga upp mitt deltagande som distriktsombud, så efter-
trädare önskas.
Hälsningar
Tommy Granfelt med Martica

Distrikt 4

Västra Götaland

Precis hemkomna från höstträffen.Kul som vanligt att träffa både gamla och
nya Guzzikompisar. Mycket lyckat att det fanns ett alternativ att få sova inom-
hus för dem som önskade.Tack alla ni som ordnade träffen. Bra jobbat!.
I sommar kom Anna och jag äntligen iväg till Mandello. En härlig resa över
Schweiziska alperna. En färdväg som vi kan rekommendera för den som inte
har varit i Guzzin´s "Mecka". Mycket trevligt folk, god mat, dryck och natur-
ligtvis också museeibesök, Agustini och lite smågrejer som köptes in och pres-
sades ner i packningen. Campingen och badet var också helt ok, så det var två
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Distrikt 1

Skåne

Hej Guzzikompisar!
Hösten är här redan med gula löv och kallare dagar.
Man blir lika förvånad varje år. Var sommaren inte längre? Vad lite man hann
med!
Min åkning i år har varit minimal. Vi var på Italoträffen i Nordenhamn över
pingsten. Om möjligt var den ännu roligare än förra året. Ser redan fram emot
nästa år…….
Stefan har jobbat precis hela sommaren, så någon längre runda har vi inte kun-
nat ta. Nu pratar han om en höstträff i Tyskland som han tänker åka på - utan
mig! Hälften så dyrt och dubbelt så roligt säger han.
Själv ska jag ta in på hotell ”Skalpellen” och underkasta mig fältskären. Det
betyder tyvärr att jag kommer missa DO-träffen och att det inte blir någon
höstttur. Men så är det här i livet. Man får inte bara ha roligt.
Men vi måste ju träffas i december som vanligt. Tomten ska ju ha sin lista
över alla snälla Guzzisters önskeklappar. I år tänkte jag att vi kunde gå på
Blentarps nya restaurang ”Table and Cher”. De har fruktat god mat! Jag tänkte
mig lördagen den 6 december vid 19.00 tiden . Ring mig senast den 21/11 om
du vill vara med.
Ha en skön höst. Bli inte allt för deppig - det blir vår igen.
Guzzihälsningar
Cilla o Stefan

Distrikt 2

Halland

Guzzivänner,

Här kommer en rapport om vad som hänt under sommaren i distrikt 2. Just när
det var presstopp för förra numret av Giornale så var det dags för det tradi-
tionsenliga Humperallyt i Asige, den 1:e maj. Rallyt kan sammanfattas med
ett ord: Regn. Vanligtvis brukar det vara 150-200 deltagare, varav några Guz-
zi. I år var det kanske 15-20 deltagare och en Guzzi som fullföljde.
Till vårträffen i Bankeryd var vi tre Guzzi som anlände på lördag förmiddag
efter ganska tidig start från Halmstad och Varberg. På lördag eftermiddag dök
Bjarne med fru upp på en kort visit. En eloge till arrangörerna för en fint
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Höstträffen, eller
varför går presidentens Daytona på juice

Äntligen skulle man få åka på en Guzziträff. missade Gällivare träffen så nu
var det dax. Ännu roligare vart det när jag hörde att Guzzi presidenten (Nicke)
skulle också åka.
Det vart perfekt med att han skulle övernatta hos mig på torsdag natt och
sedan skulle vi bilda ett radarpar neråt södern. Presidenten har ju alltid varit en
tidsoptimist (så som jag känner honom) så var det även denna gång.
Ett par timmar försenad så anländer han till mitt ”ranch” 5 mil norr om Umeå.
Efter ett par maltdrycker och därtill färska kantarellmackor så kryper vi till
kojs för att komma iväg skapligt tidigt.

Endast lite försenade efter tids-
planen så sätter vi oss på våra
Guzzin för en färd längs E-4:an
mot södern.

Jag kände mig som en livvakt
vid sidan av presidenten. För
att ytterliggare trygga hans resa
till Härjarö så skulle vi bli möt-
ta av våran it-nörd Tobbe.
Ridande på Centauron tog han
sig till Hagsta där vi möttes.
Han tyckte att man inte kunde åka på en träff om man bodde bara 5 mil från så
det fick bli några extra mil.

Medan Tobbe bitvis färdades i
regnväder så lyckades jag o
presidenten köra från regn-
skurarna.
Som två livvakter med
presidenten mellan oss så
traskade vi in på Hagsta krog
för att inta en välbehövlig
lunch.
Lyckliga och mätta var vi åter

på väg söderut. Efter ett tank-
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stopp så började presidentens Daytona hosta och smälla. Han förbannande sig
över vilken dålig bensin det var nuförtiden på mackarna. Skall det in gå att
köra ett Italienskiskt fullblod på dagens soppa??.
Efter ett antal mil så stannar presidenten och upptäcker att han håller på att
tappa insprutningen på vänster sida. (Och han skyller på bensinen). Så fram
med den mobila verktygslådan och skruva fast den. Tobbe och jag övervakar
leende presidentens mekande.
Väl uppe på våra fullblod så föreslår Tobbe en fin väg som vi kan ta istället
för E-an. Fast vi var lite efter tidsschemat så hakar vi på. Och det vill jag säga
att det var inget vi ångrade för det var en helt underbar väg (Tidernas väg).
Framåt 19,30 tiden så slingrar vi oss in på Härjarö camping. Helt underbart att
se en massa snygga Guzzin överallt. Jättekul att träffa alla gamla vänner och
alla nya Guzzivänner. Inte gör det ont att det serveras ärtsoppa och en liten
punsch till vid ankomsten.

Kvällen förlöper i rask takt på
den mycket välarrangerade
träffen.
Jag kryper till kojs framåt 1
tiden, lite trött efter en härlig
dag på Guzzin.

Morgon människa som jag är
vaknade jag tidigt på
morgonen och medan det
fortfarande drogs timmer-

stockar i våran sovsal smy-
ger jag mig ut och tar några bilder på alla
snygga Guzzin som gnistrade i solen och
den blöta dag-
gen.
Även ute så

snarkades
det i
härliga
Guzzi toner. Kan det var underbarare??.
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SÄLJES

1100 S

Den minnesgode läsaren kanske minns presentationen av min hoj i Giornale nr
3 2005.
Nu är den till salu !
Numera är den utrustad med komplett kåpa och clip-on styre.
Backspeglarna kommer från Ducati med integrerade blinkers.
Cykeln, som har gått 5600 mil, är i mycket fint maskinellt skick.
Metallicsvart, mattpolerade fälgbanor. Två kåpor varav en modifierad.
Två avgassystem. Nu monterat kryssrör och Mistral - klarade besiktningen.
Fler bilder kan mejlas. Ge mig ett anständigt bud !
Sven Börjesson - "Sven i Bohuslän"
0708 769658
svenborjesson@telia.com

Till Salu

Moto Guzzi Griso 1100 -06
Svart, ca 350 mil och i så gott som nyskick! Alla papper och service bok finns
såklart.
MIVV Titan slip on som är homologerad i EU, låter kanon och ser riktigt bra
ut, har givetvis original ljuddämparen också.
Säljes pga att jag helt enkelt inte har tid att låta grisen springa fritt på dom
öppna landsvägarna (som ju grisar älskar), och värre kommer det bli med barn
på G.
Eventuellt byte med en 850 le mans (gammal dröm) om det skulle finnas in-
tresse.
80 000.-

Kontakta Per:
Mail: perstening@gmail.com
Tele hem: 08-7655586
Mobil:070-7655586
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Karta över
Distriktsindelning
På begäran av Il Cassiere
kommer här kartan över
våra distrikt
Distrikt 13 Norrland
DO Nicke Il Presidente
Distrikt 12 Dalarna
DO Leif Öhman Vice-
preisdent
Distrikt 11 Gästrikland
DO Thomas Bergström
Distrikt 10 Stockholm &
Uppland
DO Stefan Drugge
Distrikt 9 Mälardalen
DO Magnus De la Gardie
Distrikt 8 Värmland
DO Vakant, intresserade
kan anmäla sig till Nicke
Distrikt 7 Gotland
DO Vakant, sköts av di-
strikt 10, intresserad kan
anmäla sig till Nicke
Distrikt 6 Östergötland
Do Kenneth Nyberg
Distrikt 5 Göteborg &
Bohuslän
Tf DO Mikael Nord-
ström, intresserad att ta
över anmäler sig till
Nicke
Distrikt 4 Västra Göta-
land
DO Rolf Nilsson
Distrikt 3 Småland
DO Tommy Granfelt
Distrikt 2 Halland
DO Hans Länsisyrjä
Distrikt 1 Skåne
DO Cilla Johansson
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På lördag förmiddag var det dags dagens utflykt som låg ca 2mil bort efter
små vägar. Kjelle tog täten och följdes av 50 tal Guzzin. Jag säger bara vilket
ljud. V-motorernas dunkande sjöng bättre än koltrasten på våren, underbart
och det gjorde inget att man bara hann växla till trean på dom smala små vä-
garna.
Väl framme i på underbara Grönsöö , mötes vi av en nykrattad gårdsplan där

alla Guzzin parkerade i långa rader, nästan som i det militära.

Återigen så klagade presidenten att han Guzzi gick på dålig bensin. Det visade
sig att även insprutningen på andra sidan hade hoppat ur läge. Alltså fram med
verktygen och skruva igen. Tobbe och jag kom med fina dräpande kommenta-
rer igen, vilket skulle straffa mig senare.

Efter en genomgång av hur gården Grönsöö förvaltades och drevs i dagsläget
gick vi på utställning och sedan fika nere vid Mälarens strand.

Jag Tobbe och presidenten åkte en extra sväng på vägen tillbaka till Härjarö.
Jag hade klagat på att Daytonans baklyse varit trasig hela vägen ner från
Umeå. Så presidenten bestämde sig för råda bot på detta och svängde in på
macken i Enköping. Fram med verktygen igen och samma dräpande kommen-
tarer och förslag på att han kanske skulle kolla insprutningen igen när ändå
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verktygen var framme.

Eftersom jag tyckte lite synd om presidenten
så bjöd jag honom på glass som plåster på så-
ren. Och nu började malttarmen göra sig på-
mind så precis när vi skulle åka så fick jag mitt
straff att jag kommit med dräpande kommenta-
rer och skrattat åt presidentens mekande. Presi-
denten kom fram till min LeMans och frågade
om styrdämparen skulle hänga på detta vis!!!.
Det visade sig att jag tappat bägge skruvarna
till den under styrkronan. Jag hade tyckt att den
ville vobbla lite men kom aldrig på att titta på
styrdämparen.

Oj vad presidenten njöt. Skrattar bäst den som skrattar sist.

Tillbaka på Härjarö så vart det bastu ett par maltdrycker och massa snack med
alla trevliga Guzzivänner.
På afton så bjöds det på Taccobuffe och massa annat gott. Det åts och dracks
långt in på små timmarna. Och den långa resan hem för mig och presidenten
var långt borta.

Söndagen bjöd på lite sämre väder än fredag och lördag. Efter en massa
kramande och snyftande så satte jag och presidenten oss på våra Guzzin och
började den 75 mil långa vägen mot Umeå.
Regnet hänge hela tiden i luften och till slut så fick vi sätta på oss våra regn-
kläder. Väl uppe på cyklarna så vart det knappt något regn att tala om.
På väg upp mot Skuleberget så försvann Presidenten i min backspegel. Så jag
stannade på närmsta parkering, vilket var en liten bit upp för att det var sådan
där modern väg (2:1). Jag undrade om han återigen tappat insprutningen eller
hela motorn??. Efter ett litet tag så kommer han blåsande förbi mig utan att
stanna. Så det är bara att följa efter. Jag hittar honom på nästa ficka gående
med Daytonan.
Det visade sig att han denna gång fått soppatorsk!! Till och med presidenten
tyckte att det var ganska komiskt med alla händelserna som drabbade hans
Daytona.
Jag började leta i diken efter något att slanga soppa i från min cykel. Turligt
nog så finns det folk som skräpar ner i naturen. En Bravo juicetetra fick duga
att ta soppa i.
Och nog måste det sett ganska roligt ut när han står vid en rastficka och häller
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Är Moto Guzzi ett verk av högre makter?
Knack, knack –Hej det är jag igen!
Ja, det var ju ett tag sen, men nu rann det över igen och jag måste pränta ned
mina visdomsord till er klentrogna!
Jag fick nämligen ett mail!
Ja, inte ett sånt där elektroniskt e-mail utan nå´n sorts kosmisk variant som
bara vi utvalda förstår. Och avsändaren var ju inte vem som helst heller- utan
självaste Guilio hade troligen skrivit ned detta meddelande i den sublimaste
form som tänkas kan.
Guilio är naturligtvis den störste av dem alla, Giulio Cesare Carcano, som alla
vet var Moto Guzzis chefskonstruktör under de mest lysande åren av alla för
Guzzis del.
Här stod jag nämligen och skruvade med min nästan perfekt konstruerade
850T, ja även solen har ju fläckar, så även de första kardandrivna V-tvinnarna
i form av ett för vekt knutkors.
Nu hade även min Gröna drabbats av syndromet.
Helt plötsligt visar det sig att tillgången på reservdelar påverkat priset på dessa
klenoder.
Skall man betala 500:- extra för att få ett vekare knutkors än det som sitter på
senare modeller? En bättre lösning är att modifiera dit ett modernare kors,
vilket är problematiskt i ”gamla svingen” då den har för kort hus för knuten.
Okej, det går, men inte utan krångel.
Ebay heter lösningen.
Köpte både sving och knutkors från senare typ ( Le Mans III ) från en Tysk
som tyvärr inte förstått budskapet - man skrotar inte en Guzzi.
Då står man inför problem två. Svingen på Tonti typ 2 är 2mm kortare än den
tidigare.
Alltså måste jag tillverka en distansbricka att montera mellan sving och slut-
växel, om man som i mitt fall skruvar ihop med den gamla typen av slutväxel.
Det var nu jag drabbades av insikten att Guzzi har en del gemensamt med py-
ramider och andra kosmiskt intressanta historiska monument!
Nämligen den matematiska mysticismen.
Mäter man avståndet mellan pinnbultarna för förbandet mellan slutväxel och
sving finner man nämligen att mellan två närliggande bultar är det 52mm som
är samma mått som hålet i brickan skall ha. Om man sedan använder pythago-
ras sats finner man att det diagonala måttet mellan två av de fyra bultarna är
73.5 mm vilket är det mått som den fyrkantiga flänsen har som yttermått i sin
sida!
Okej att man kan bli lite matematiskt ”flummig” av att stå vid en gammal me-
tallsvarv och filosofera , men nog tycker jag att det måste finnas ett samband
mellan Guzzi, pyramider och universums hemligheter!
Er svarvare i natten Peter Bertlin
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Höstklipp! Köp Nu och hämta i vår om du vill. Vinterförvaring utan kostnad.
Nya Moto Guzzi

Moto Guzzi Cal.Classic vit 0 mil
Org.väskor läder (Goccia) Vindruta Förr:159 393:- NU 119 900:-
Moto Guzzi Cal.Vintage svart 0 mil
Inkl.1:a Service (värde 4100:-) Förr:174 900:- NU 134 900:-
Moto Guzzi Griso 1100 svart 0 mil Förr:139 900:- NU 98 000:-
Moto Guzzi Griso 850 svart 0 mil Förr119 999:- NU 89 000:-

Beg.Moto Guzzi
Moto Guzzi Cal.Touring svart -04 2750 mil V-ruta,Väskor 40 l värmehandtag,
Mistral avgassyst.Förr: 94 000:- NU 85 000:-
Moto Guzzi Bellagio svart -07 480 mil Nypris: 119 900:- NU 95 000:-
Moto Guzzi Griso 850 röd -06 925 mil
GPR ljuddämpare inkl.1000 mila service Förr 85 000:- NU 79 000:-
Moto Guzzi Breva 1100 svart -05 2000 mil Förr 75 00:- NU 69 000:-
Moto Guzzi Nevada ie Classic silver -05 1000 mil
Mistral ljuddämp.1 väska läder Förr 62 000:- NU 57 000:-
Moto Guzzi 1200 Sport -07 500 mil
Lavizzari ljuddämpare Förr 142700:- NU 112 000:-
BMW CS 650 Scarver -02 bronsmetalic 1400 mil
Insprut,ABS, uttagen -04 Förr 42 000:- NU 37 000:-

Säljuppdrag för kund

Moto Guzzi 1200 Sport ABS röd -06 600 mil
Lavizzari ljuddämpare Nypris 147800: NU 121 000:-

Höstpriser 30% även på Guzzi kläder som finns på lager.

M.V.H. Ulle
Guzzi Center & MC Service AB

Oss hittar du som vanligt på Veddestavägen 23, 175 62 Järfälla
Telefon: 08-445 60 10
Fax: 08-445 60 11
E-Mail: info@guzzicenter.se
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i Bravo juice i sin Italienska fullblod!!!!!!!!. Men Daytonan gillade detta så det
var bara att åka vidare hem till mig och till ett dukat bord (Tack min hustru).

Måndag morgon skiljs vi tidigt. Jag skall till Göteborg på jobb och presidenten
vidare hem till Gällivare.

Tack Nicke (presidenten) för en mycket trevlig resa. Detta skall absolut göras
om.
Och sedan ETT JÄTTE STORT TACK till alla som fixade träffen till en
helt underbar tillvaro. Stefan, Guzzi kungen, Kjelle, bara för att nämna några.
Tack alla nya vänner Hasse, Martin och Per-Erik med broder osv osv.

En speciell hälsningar till mina finska vänner

terveisiä vanhalta ukkolta Tikkakoskelta

Sir Jari / LeMans IV
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Tävlingen från Härjaröträffen

På begäran kommer här frågorna från tipsrundan på träffen. Svaren finns på
sidan

1
Vad heter skärgården utanför Värmlandsnäs, som är landets största insjöskär-
gård?
1.Värmlandsnäs skärgård
X. Lurö skärgård
2. Näs skärgård

2
Vilket är Dalarnas landskapsdjur.
1. Älg
X. Lodjur
2. Korp

3
Vad heter jordgubbsdistriktet ca 40 km nordost om Mariestad?
1. Finnerödja
X. Billingen
2. Tiveden

4
Vad heter Smålands högsta berg?
1. Hårgaberget
X. Fågelberget
2. Tomtabacken

5
Vad är Hajen på Gamla varvet i Karlskrona?
1. Sveriges största propeller
X. Sveriges största fisk
2. Sveriges första ubåt

6
Vilken växt var Hälsinglands huvudnäring under 1700-talet?
1. Lin
X. Korn
2. Havre
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museet inne på Moto Guzzi fabrikens område. Vi var en skara entusiaster på
ca 30 personer. Kul att se alla olika modeller och även se utvecklingen till
dagens motorcyklar.
Vår resa fortsatte sedan ner mot Lecce - Bergamo - Verona - Vicenza - Padova
och till resans slutmål Teolo där vi hyrt hotellrum för en vecka
www.roccapendice.com. Teolo ligger beläget på de Euganska kullarna med Po
dalen på sydväst sidan ca 50 km från Venedig. Härifrån gjorde vi sedan dags-
utflykter till Venedig samt Abano Terme med sina varma källor. Besökte även
familjen Turettas vingård som inte låg så långt ifrån där vi bodde. På söndagen
var vi fram till det lilla torget i Teolo och där fick vi se italienarna fara upp
och ner på sina cyklar. Men det bästa var ett gäng med Moto Guzzi åkare som
hade gamla finputsade hojar. En vecka går fort när man har roligt och så var
det dags att lämna Teolo och därefter åkte vi hemåt via Verona - Brecia - Le-
vinjo. I Levinjo hade vi även förbokat två nätter. På nya serpentinvägar upp
mot 2000 m över havet. Här mötte vi en och annan mc åkare. Passet hade varit
öppet i två veckor när vi passerade och snön låg fortfarande kvar längs med
vägbanan. Det var ca 6-8 grader så kontrasten från 30 grader blev något häf-
tigt. Levinjo med dessa alper runt omkring var en härlig upplevelse. Härifrån
tog vi oss sedan ner till Poshiavo som ligger på ca 1000 m där vi klev på tåget
som går över Bernina passet 2253 m. Tyvärr var inte vädrets makter med oss,
var lite dimma och högst uppe kom det även snö. Men det var en hisnade upp-
levelse som vi varmt kan rekommendera. Resan gick ner till S:t Moritz där vi
gick på konditori Hanselmann och även strosade runt innan vi åkte samma
resa tillbaka. Men denna gång utan panoramafönster på tåget. Det var helt OK
ändå.
Från Levinjo åkte vi till Innsbruk där fotbolls EM pågick och vi passade på att
träffa Fredrik med kompisar. Färden gick sedan mot Rosenheim och väg 15
där vi stannade vid ett gasthaus. På kvällen var det fotbollsmatch Tyskland -
Sweitz som slutade 1-0, det blev glädjetjut och ett herrans liv på tyskarna.
Åkte sedan via Hof - Magdeburg och stannade för natten vid den gammal han-
sastad med namnet Stendal. Här hittade vi en liten restaurang på en innegård
med god mat härlig atmosfär. På morgonen var det marknad på torget som vi
kollade runt innan färden gick vidare. Väg 24 mot Hamburg och Puttgarden
där vi handlade, då klockan inte var så mycket så bestämde vi oss för att fort-
sätta färden även genom Danmark. När vi var i Helsingborg var klockan snart
sex på kvällen. Vi insåg att enda hem till Eskilstuna skulle bli för långt att åka.
Då fick vi övernatta hos Månsson i Halmstad vilket vi var glada för. Via Ulla-
red - Skeppshult - Jönköping - Lindköping - Katrineholm - Eskilstuna (19/6)
så var vi hemma igen med många nya upplevelse att se tillbaka på när vinter-
mörkret faller på.

Siw o Magnus
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Italien resa

Så var vi äntligen på G (2/6) nu skulle färden gå via Tyskland till Italien och
allas vår mecka Mandello del Lario. Ska då tilläggas att resan gick med 4 hjul
och inte två, detta p.g.a. att vi skulle inhandla diverse drycker på vägen hem
till vår dotters födelsedagsfest. Vi tog den rakaste vägen från Eskilstuna -
Skillingaryd där vi hade vårat första stopp med övernattning hos min bror.
Måndag morgon upp (06.15) med Ove som skulle jobba. Så fortsatte vi ner via
Helsingborg - Helsingör och Rödby - Puttgarden och vårat stopp denna dag
blev vid ett litet ställe som heter Bad Fallingbostel ca 5 mil söder från Ham-
burg och i närheten finns den berömda fågelparken Walsrode. Fågelparken var
inte öppen då vi var där för tidigt, men vi fick se lite av blomprakten ändå.
Vårat nästa stopp blev Fûssen i södra Tyskland där vi bodde två nätter på ett
mysigt hotell. Byn är liten och pittoresk med sina mysiga krogar och den gam-
la byns charm. Dag två gick vi igenom skogen mot slottet Neuschwanstein ett
slott som Ludwig II lät bygga i bayerska alperna i början på 1869 talet. Det
var mysigt att få se slottet på håll med dimslöjorna omkring sig och med en
liten sjö framför och skogen som omslöt alltsammans. Men när vi väl var
framme försvann mystiken och all turistiska inslag runt om kring gjorde allt-
sammans kommersiellt. Dess historia var intressant och även att besöka slottet
inuti.
Vi åkte sedan vidare mot Mandello via Zugsptzblick - Fernpasst när vi sedan
började närma oss S:t Moritz fick vi åka en omväg pga. vägarbete vid Ftan -
Ardez. Denna väg skulle nog de flesta MC åkare har gillat, smal, krokig och
först bar det bara uppför sedan nerför. För egen del var det tur att jag inte satt
på våran Guzzi för höjder har aldrig varit min förtjusning. I S:t Moritz kollade
vi tidtabell med tågen som går över passen med Bernina Express som vi har
räkna med att åka en sträcka på vägen hem. Därefter gick resan via Malojapas-
set och ner mot Como sjön och Mandello. Så äntligen framme vid detta omta-
lade stad bland Guzzi åkare. Det var första besöket för min del och jag insöp
det hela med nyfikenhet och en aha upplevelse med dessa härliga byarna
längst Como sjön. Vi bodde på Al Verde hos Mario och Mary. Vilket mysigt
ställe högt upp ovanför stan inklämd mellan bergen. Efter en underbar middag
med antipasta i fiskens tecken och avslutade med Tiramiso. Det regnade på
kvällen så vi blev sittandes kvar i baren och pratade med ett gäng Tyskar som
åkte BMW och var där på weekend besök. De skull besöka Huskvarna till-
verkningen som ligger i närheten. Magnus och jag åkte iväg till norra delen av
Como sjön och besökte klostret Abbazia Di Piona. Trodde vi åkt fel för vägen
blev bara mindre och mindre med kullerstenar och växtlighet som hängde över
“vägbanan” men till slut kom vi fram. Gick runt på området där det även fanns
ett litet café, vi passade på att fika och inhandla av munkarnas omtalade likör.
Därefter åkte vi tillbaka till Mandello lagom för att luncha och sedan gå på
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7
Vad är ”Ingrids kammare”, ett minne från istiden vid Stenebyälven?
1. En grusås
X. En jättegryta
2. Ett berg

8
Hur många är Störlinge kvarnar?
1. 9
X. 5
2. 7

9
Vilket land erövrade Åter Gotland 1676-1679?
1. Finland
X. Danmark
2. Ryssland

10
Vad heter Ångermanlands största älv?
1. Indalsälven
X. Dalälven
2. Ångermanälven

11
Vilket slott har Erik X1V suttit i fängelse och Johan 111 firat bröllop?
1. Gripsholm slott
X. Drottningholm slott
2. Västerås slott

12
Vad är Kungshållet på Kjulaåsen?
1. En runsten
X. En grotta
2. En jättegryta

Svaren finns på sidan 35
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Stackars Leonardo…

I början av augusti var det så åter dags för den femte träffen i det nordligaste
Guzzidistriktet.
Här följer en liten berättelse som avslöjar en del av det som hände under den
långa men korta helgen, då Gällivare åter fick klä sig i grönt, vitt och rött.

Under MMCK:s midnattssolsträff strax efter midsommar fick jag in en riktig
fullträff.
I den glödande midnattssolen på Dundrets topp sprang jag ihop med
ytterligare en Guzzipilot.
Det är alltid trevligt. Vad som var än mer trevligt var att denne man, kanhända
berusad av den tillsynes gränslösa utsikten, på stående fot lovade att komma
upp för att hjälpa till på träffen. Tack snälla Terje för det! Självklart lade jag
detta bakom örat och såg till att åberopa löftet när träffen var i antågande. Så
kom det sig att Terje från Älvsbyn blev inskrivningsansvarig och därmed fri-
gjorde mig för de sista små finputsningarna av arrangemanget.

It-Tobbe som tagit familjen och tåget till Gällivare några dagar tidigare för att
claima sitt innestående pris vunnet i föregående års nättävling, fick därmed lite
extra chans att flänga runt med familjen mellan områdets sevärdheter.
Under torsdag morgon när stressnivån låg på rödmarkeringen och alla pussel-
bitar skulle sammanfogas till en smakfull träffbuffé, ringde telefonen och jag
fick berätta för Norrbottensradion om den kommande tillställningen. När jag
berättat om vad, varför och hur fick jag lova att hålla mig i närheten av telefo-
nen den närmaste timmen eftersom de ville ringa upp för en intervju i direkt-
sändning. Stressometern slog igenom varvtalsstoppet och jag försökte andas
genom näsan i väntan på att fixa intervjun.
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dumpa denna barlast på hemvägen. Men under Härjaröträffen ångerfullt be-
ställde en ny för att glädja sin fru på bröllopsdagen. Heder åt en man som
skänker sin fru en kraftkarl på en bemärkelsedag :-) (Fri tolkning från min
sida, naturligtvis…).

Efter återkomsten till
”Porjusvägen” skildes
våra vägar åt och som
vanligt kändes det tomt
och trist att se sina trev-
liga vänners bakljus
försvinna i backspegelns
vibrerande vinkning.
Tack än en gång alla ni
som var med, ni som
sponsrade med priser
och annat och inte minst
ni som hjälpte till på ett
eller annat sätt.
Kom ihåg att den som
först når fem deltaganden i NGzz-träffar har en stilig örn i trä att kamma
hem…
Just nu finns det faktiskt två som rider Leonardos dröm som ligger i framkant
av kön till trofén.

Ciao/Ne
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Träffdag numero uno (fredag 080801):
Terje var plikttroget först på plan redo för tjänstgöring. Samtidigt som de för-
sta gästerna rullade in gick solen och gömde sig i månens skugga. 65 procen-
tig solförmörkelse skulle kanske ha betraktats som ett dåligt omen för mer
vidskepliga själar…
Gästerna rullade in lite lätt nedsvalkade eftersom Tobbe kom med kylan någon
dag tidigare (tempen sjönk med 10 grader dagen efter hans ankomst). Då var
det rätt bra att Ingabett bjöd på nyperklat kaffe och Annas goda och nybakade
kanelbuller. Dagen övergick i grill- & ölafton, alltmedan det rullade in ekipage
från Sverige, Norge och Finland. Kvällen övergick sedermera i natt och um-
gänget fortsatte i brasans värmande och stämningshöjande sken. La Marika
fanns naturligtvis också på plats och spred sin värme.

Träffdag numero due (lördag 080802):
Efter frukost och nedvarvning
följde första programpunkten:
en tur upp på Dundrets topp,
varifrån vi kunde skåda sam-
hället, fjällvärlden och en
massa berg och skogar. Detta
skådande drev upp vår aptit så
pass att vi rullade ner till
Nyfiket och beställde oss den
ör helgen specialkomponerade
Italienmeny som gick att få
ifall man utropade ”Mamma
Mia!”.
När man spanade in trottoaren
utanför fikstaketet kunde man för ett ögonblick tro att man befann sig på en
piazza i Milano. Jag tror att jag räknade in arton sköna Guzzis som blänkte
förföriskt i solen.
På eftermiddagen gjorde vi sedan en
guidad mc-tur genom samhället och
historian. Nytt för i år var att den ge-
nuine motorcyklisten och historie-
gurun Mats Krigsman stod för
vetandet.
En syn under detta arrangemang som
gjorde mig lite fnissig var när Guzzi-
gänget satt som tända ljus i kyrkbän-
karna i ”Ettöreskyrkan / Lappkyrkan”.
Mats är förövrigt en av grundarna till
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MMCK och antagligen den enda i universum som kört motorcykel inne på
regeringskasliet…

När vi återvände till träffplatsen vid Dundrets stugby fanns NSD, en av norr-
bottens två stora dagstidningar på plats för intervjuer. Journalisten Maria som
kom till uppdraget prydd i HD-outfit, ägnade mesta tiden åt att intervjua An-
ders och beundra hans California II:a. (Läs de två reportagen via länkar på vår
hemsida).
Sedan var det dags att promenera ner till Fjällnäs slott, där Mats på ett
målande sätt berättade historian bakom slottet och dess grundare, alltmedan
våra magar värmde upp för en tvårätters slottsmiddag. Slottet är numera
Italienägt och en av ägarna, Leonardo Mordini hade under diskussionerna med
husfrun Ida framfört frågan om det var lämpligt att hysa ett mc-gäng som gäs-
ter, då det samtidigt skulle pågå en bröllopsfest i en annan del av byggnaden.
När husfrun försiktigt framförde dessa farhågor till mig avfärdade jag storsint
de hysta tvivlen genom att hävda att vi minsann inte är så lättstörda och käns-
liga personer…
Efter den ljuva middagen som räknade in precis trettio personer och som bara
den kostade nästan hela träffavgiften, fick vi möjlighet att kika in i de luxuösa
sviterna uppe i slottets tinnar och torn. På stående fot bestämde några av de
norska och därmed antagligen rätt välbesuttna gästerna att de skulle åter-
komma under vintern för en myshelg i slottsmiljö.

Efter återkomsten till träffplatsen och några kalla burkar så var det dags för
årets NGZZ-spel. Revanschlystna och taggade till tänderna ställde det norska
teamet upp för att ställa skåpet rätt och visa vilket prima virke de är snidade
av. Årets nya gren var ”Dragracing med knuff”, där målet var att uppnå högsta
möjliga hastighet. Tävlingsfordonet hade stått övertäckt fram till nu och en
skylt uppmanade klåfingriga nyfikna; ”Please, do not touch the racing
vehicle”.

Hastigheten uppmättes med laserpistol, som troligen visade helt åt pipsvängen
eftersom norrmännen/kvinnorna vann även denna gren. Prisutdelningen var
trots den olyckliga utgången av tävlingen en trivsam och givande ceremoni.
Eftersom ingen av bröderna Tarvainen fanns på plats fanns det heller ingen
som förtjänade utmärkelsen träffens ”Badboy/girl”. Vi hoppas att det finns
värdiga pristagare även i denna gren nästa gång…

Träffdag numero tres (söndag 080803):
Denna dag åkte många av gästerna hem alltefter att de kände sig återuppstånd-
na. Vi städade ur träffstugan och flyttade fortsatt verksamhet till en av gäster-
nas stugor. Mats visade en film om den gamla Decouvillejärnvägen som frak-
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tade folk och fä mot Stora Sjöfallet innan vägen fanns, som en liten för-
beredelse inför nästkommande dags Laponiatur. Vi mumsade pizza under ti-
den. Kvällen avslutades med grillning.

Träffdag numero quattro
(måndag 080804):
Tidigt om morgonen samlades
vi för en kaffetår innan sju vå-
gade livet och startade sin resa
in i världsarvet Laponia. Nytt
för i år var att Mats Krigsman
stod för själva guidningen och
gästerna därmed fick vila från
min stämma. I år var vägen helt
ny, slät och fin. En himla
skillnad från fjolårets cross-
äventyr!!
Solen kikade fram just i det ögonblick fjällen dök upp bakom en vänsterkurva.
Jag som älskar fjällvärden, som älskar att köra motorcykel fick just i det ögon-
blick ett fullständigt tokrus. Lycklig, kåt och vimmelkantig av alla intryck,
kunde jag inte annat än vråla mig lomhörd inuti hjälmen.

Vi stannade strax därpå för
lunch i Stora Sjöfallet och fort-
satte sedan till Ritsem där vi
fikade. Under fikapausen före-
tog vi oss en sittande tips-
promenad som Anna
komponerat. Den sista ”öppna”
frågan avslöjade kanske ett och
annat om den genomsnittlige
klubbmedlemmen?? (Dock kan-
ske ej riktigt statistiskt säker-
ställt). Enligt tolkning av dessa
data tror 60% av medlemmarna
att Christer P var den skyldiga till Palmemordet, 0% att det var Lisbet. Hela
20% tror att det var polisen, (men jag för min del misstänker att denna person
hyser agg till den utpekade yrkeskåren :-) 20% säger ”Jag säger inget”
hmmm… Nåväl, nu ska vi inte dra analyserna för långt utan nöjer oss med att
berätta att de som triumferade i denna cerebrala gren var paret Mary Anne &
Lennart. Som pris för detta fick de en äkta stålman från Malmberget, d.v.s. en
liten gruvgubbe. Tilläggas kan att Lennart, måhända av svartsjuka lyckades


