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I det här numret: 

Den nya styrelsen 
valdes av medlem-
marna på årsmötet. 
Den gamla styrelsen 
och dess medlemmar 
avtackades av mötet 
för sina insatser.  

Eftersom Peter P val-
de att avsluta sitt 
uppdrag som ordfö-
rande i förtid innebar 
det att alla styrelse-
poster stod till nyval.  

Valberedningens re-
presentanter hade 
fått fram kandidater 
till de flesta posterna 
som var valbara, öv-
riga tillsattes på mö-
tet.  

Deltagarna vid års-
mötet lyckades att 
välja nya funktionä-
rer till samtliga pos-
ter och även till alla 

andra viktiga uppdrag inom klub-
ben.  

Till ordförande för det kommande 
året valdes Per Rosenlind. Alla 
funktionärer presenteras vidare i 
speciella artiklar i klubbtidningen. 

Vid årsmötet deltog 33 medlemmar 
med liv och lust i omröstningar 
och debatter. 

 

 

 

 

                                     

Kan det vara här som den nya styrel-
sen kommer ifrån? 

440 deltagare räk-
nades in vid årets 
Luciakortege!  

Detta var officiellt 
det 19:e året som 
kortegen genomför-
des och så här 
många deltagare 
har klubben aldrig 
haft förut. Media 

fanns på plats . TV och radioreporta-
ge genomfördes så vi både hördes och 
sågs som aldrig förr. Årets Lucia Ka-
r i n  Åkerman  f r ån  k lubben 
”Fikagänget” tog ledning efter den 
eskorterande  polisbilen genom sta-
dens gator och torg.  Färden gick ge-
nom Malmö´s centrala delar och av-
slutade i ett härligt kaos på klubben. 

 

Särskilt intres-
santa artiklar: 
Det nya årets planer är 
något av det viktigaste 
för klubbens utveck-
ling. Samtidigt något 
av det mest krävande 
för alla medlemmarna 
eftersom många frivil-
liginsatser kommer att 
behövas framöver. 
Fortsatt arbete med 
klubbhuset för att öka 
trivsel och funktion.  
Ett flertal rallyn, fester 
och andra evenemang 
ska ordnas och genom-
föras. 

Luciakortegen 2004 REKORD! 
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Skånes Motorcyklister Årgång 1,Nummer 1 

Datum på nyhetsbrevet 

Årgång 2005 
Utgåva 1 



där han är kvalitetstekniker. Detta 
borde borga för noggrannhet. Alf 
har åkt hoj i 22 år. 

Vi önskar Alf lycka till med upp-
draget som sekreterare.  

Till sekreterare för 2005 valdes Alf  
Andersson. Alf som till vardags 
åker en Kawa Mean Streak kom-
mer in i styrelsen som ersättare ef-
ter Gun-Inger. Alf kommer att kas-
ta sig över uppdraget med stor en-
tusiasm och frenesi. Då den nya 
styrelsen kommer att starta en 
massa olika projekt och aktiviteter 
så innebär detta en hel del arbete 
för en sekreterare. Sitt dagliga 
värv har Alf på Tetra Pak i Lund 

själv får bestämma så är hans fa-
voritkäk utav asiatisk härkomst. 

Klubbens kassör för 2005 blev 
”som vanligt” Anders ”Frasse” 
Franzén. Detta viktiga uppdrag 
har Frasse skött under många år. 
Det är en tuff post att inneha och 
den kräver en hel del arbete. Fras-
se sköter även klubbens medlems-
register med allt vad detta inne-
bär. 

Frasse är en riktig touringåkare 
som gärna tar sin Pan European 
och åker till FIM träff i Spanien – 
MED TÅG! Vi kan med största 
sannolikhet betrakta Frasse som 
en eldsjäl i klubben. Om Frasse 

Att vara ordförande kräver en per-
son med visioner, ledarförmåga och 
uthållighet. Samtidigt bör ordföran-
de kunna entusiasmera, stimulera 
och locka till stordåd. 

Till ordförande valdes Per Rosen-
lind som i första hand kommer att 
ha uppdraget under 2005 eftersom 
valet var ett fyllnadsval på grund av 
att tidigare ordförande Peter P valde 
att avgå från posten i förtid 

Per  är 45 år och jobbar till vardags 
som nätverksansvarig på Rexam i 
Malmö. Det ryktas även att Per 
inom kort kommer att bli lycklig 
ägare till en sprillans ny Öresunds-
grå Kawasaki CT. Hur ska han hin-
na köra?  När vi alla är ute och kör 
tillsammans med Per så väljer han 
företrädesvis ”korta” rundor på 20 – 

30 mil, oavsett väder! 

Per ser fram emot ett spännande 
år med mycket aktiviteter att ta itu 
med . –”Vi kan aldrig få för mycket 
folk som hjälper till”  säger Per. 
Det finns även andra visioner och 
tankar om hur vi skall kunna bli 
en ännu bättre klubb inom Skåne-
regionen. Vi har en fin klubbstuga 
att förvalta och förnya.  Samtidigt 
ska vi göra det ännu roligare att 
vara medlem i SKMC. 

 
 

”Inget är omöjligt, det omöjliga 
tar bara lite längre tid” 

Klubbstyrelsen SKMC 2005 ordförande 

Sekreterare 

Kassör 
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Alf Andersson 

”Räkna rätt, 
Lätt som en plätt” 

Ordförande 1 år 
Per Rosenlind 

Anders Franzén 
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Att vara ledamot i styrelsen och 
samtidigt vara fastighetsansvarig 
kan vara en utmanande uppgift. 
Göran Thell valdes till detta upp-
drag. I vanliga fall arbetar Göran 
med taxiverksamhet.  Då arbete 
inte kommer emellan så kör han 
en Yamaha.  Göran har också en 
Norton som han är ute och luftar 
ibland.  

seln är på topp inom klubben och 
att det 
finns mat 
och dryck 
tillgängligt 
på klub-
ben. 

Ännu ett viktigt uppdrag i styrel-
sen: ledamot och trivselansvarig. 
Till detta valdes allas vår Thom-
mas Svensson, även kallad 
”Bulten”. Varför han kallas för det-
ta vet vi inte, men så är det. Till 
vardags arbetar Bulten som fastig-
hetsskötare. På fritiden kör han en 
Triumph av nyare modell. Bulten 
skall i dagsläget betraktas som en 
av klubbens ”gamla” medlemmar. 
Han kommer tillsammans med 
Christina att ansvara för att triv-

Till ledamot valdes Christina Ule-
vefeldt. Till vardagsarbetar Christi-
na på HSB. Hon är passagerare på 
Bo Gyllingtofts Honda VTX 1300 
eftersom ”Den egna hojen” inte bli-
vit verklighet ännu. Christina har 
många års erfarenhet av olika 
uppdrag inom föreningslivet, bla  
inom Lottakåren. Det kan  komma 
väl till pass när det ska utfodras 
en massa hungriga Bikers vid våra 
rallyn och träffar? För två år se-
dan gillade Christina inte att åka 
mc, idag älskar hon det.  

”Lite fest får man räkna med” 

Ledamot vice ordförande och trivselansvarig 

 

Ledamot trivselansvarig 
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Ledamot fastighetsansvarig 

Christina Ulevefeldt  

Thommas ”Bulten” Svensson 

Göran Thell 
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Till ansvarig som webmaster val-
des enhälligt Stefan Bresche. Han 
har under det gångna året visat 
stor uppfinningsrikedom och kun-
skap om att sköta en webbsida. 
Stefan arbetar som  handledare 
och lärare på Lärarutbildningen. 
När han inte håller på med detta 
så åker han omkring på en 
FLHTCU, även kallad HD. Kört mc 
har han gjort sedan tidigt 80-tal. 
 

 
”Många mil blir det” 

 

Webbmaster & redaktionsmedarbetare 

Övriga uppdrag i klubben Trophy & caféansvarig 
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”Det ska göras några val här i 

livet” 

Valberedning 

Stefan Bresche 

Lisa Nyborg 

Kethil Jensen 
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Lisa Nyborg har än en gång valts 
till  Trophyansvarig, vår egen in-
terna tävling där det gäller att ha 
kört flest mil under säsongen. 
När  hon inte kör sin alldeles 
egen Honda FSX så åker hon 
med Magnus som hon också de-
lar brevlåda med. 

Att arbeta i valberedningen är 
ett ansvarsfullt uppdrag som 
delas mellan Zerny Nilsson och 
Kethil Jensen. Dessa två filurer 
kommer att göra allt för att rätt 
personer blir valda till komman-
de styrelseuppdrag. Kethil arbe-
tar som elektriker och har hållit 
på med mc sedan mitten av 70-
talet. Första ”knarren” var en 
Triumph Bonneville 650. Idag 
kör Kethil en Vulcan 800 C. 



 

de länder är intressant och står på 
önskelistan igen. Turen till Kalifor-
nien hösten 2004 gav mycket mer-
smak. Janne kommer att vara 
med i produktionen av vår klubb-
tidning och har säkert en massa 
synpunkter som han vill synliggö-
ra för alla. Som ledamot i styrelsen 
kommer han först och främst att 
vara ansvarig för PR. 

   
  

Janne Fjordager arbetar med för-
säljning till vardags och på lediga 
stunder fräser han omkring på 
en Kawasaki Mean Streak 
(presstopp- ”gjorde”, det ryktas 
att nå´t stort svart är på gång) 
som är enkelt anpassad till ho-
nom med ”bulta på” tillbehör. -
”Ingen luftburk är för stor att 
montera på, man kan ju alltid 
förlänga bromspedal och fotpinne 
så att det funkar” Janne har åkt 
hoj sedan han gick i kortbrallor 
(vilket även händer nu och då om 
det är varmt). Att åka i främman-

Denna tidning kan ni läsa tack 
vare att Ingvar Lagerholm valdes 
till redaktör och ansvarig utgivare 
av vår klubbtidning ”Skåningen”. I 
”allmänhetens tjänst” (Siepoo)
arbetar Ingvar i vanliga fall då han 
inte är engagerad i arbetet med 
tidningen. Kontakta gärna Redak-
tör Lagerholm för att informera, 
tipsa och komma med uppslag om 
reportage.  Skicka även in histori-
er om resor du gjort , rallyn du 
deltagit i mm mm.  

Kör mc gör redaktören också och 
då grenslar han en Yamaha 1600. 

 

”Vad skall jag hitta på nu då?” 

Klubbtidningen. Redaktör & ansvarig utgivare. 

Redaktionsmedarbetare & ledamot i styrelsen 
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Ansvarig utgivare 

Valberedning 

Janne Fjordager 

Zerny Nilsson 

Zerny sitter i valberedningen 
ihop med Kethil. Till vardags 
sliter han med sitt nystartade 
möbelsnickeri. På vägarna hit-
tar vi honom glidande med sin 
Honda Shadow 750 men enl 
säkra källor ska den snart by-
tas ut mot en Mean Streak 
1600.  
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”Breaking News!” 
 
Zerny har fått sin nya Mean 
Streak (Elaka Strecket). Han 
har senast setts köra omkring 
i fastighetens garage (avsett 
för 12 bilar) eftersom det är 
under 0 grader utomhus och 
snö på vissa gator. Om han 
fortsätter med detta kan han 
snart lämna in hojen på 100 
mila service utan att ha kört 
en meter ovan jord. 
 



 
SKICKA IN  

DITT  
REPORTAGE! 

I detta nummer av Skåningen 
kommer Janne Fjordager att pre-
sentera sitt reportage under resan 
till USA´s västkust under några 
veckor hösten 2004.  

Vi vill samtidigt be alla som har 
något att berätta att skicka in sina 
bidrag till redaktören. Det behöver 
inte vara i digital form utan kan 
även vara nerskrivet på papper.  
Det går även bra att lämna in bil-
der till reportagen då vi har möjlig-
het att scanna in dessa. 

 

Att vara revisor kräver att man 
har siffersinne och falkögon. Det-
ta tycker medlemmarna att Moni-
ca Nihlöf har. Monica har inte 
speciellt lång erfarenhet av mo-
torcykelkörning eftersom hon 
började med detta i oktober 
2003. Monica har däremot en po-
sitiv inställning till det mesta hon 
gör och det underlättar ju. Till 
vardags jobbar Monica i bank 
och är därmed direktkvalificerad 
till uppdraget som revisor i klub-
ben. Att spela fotboll är en stor 
passion och hon är dessutom 
ordförande i en fotbollsförening. 
Monica har dessutom en Europa-

mästartitel i FISKE!? Det visste vi 
inte tidigare. Men, men, i de dju-

paste…….. Förutom att köra om-
kring på sin röda Kawasaki Drif-
ter så gillar Monica att resa runt i 
världen med sin familj. Hennes 
enda svaghet, som hon erkänner, 
är hushållet, vi får därför förmoda 
att Ralf drar sitt strå till stacken 
därhemma. 

”Kolla, kolla, kontrollera, kolla” 

Revisor 

Resereportage i detta nummer 

Revisor 
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Bo Gyllingtoft  

Monica Nihlöf 
i lektagen 
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Bosse åker omkring på en Honda VTX 
1300 med  vice ordföranden Christina 
Ulevefeldt bakpå. På vardagarna 
jobbar Bosse som flygmekaniker 
på Arlanda för att på helgerna fly-
ga ”hiim” till Lund. Kört mc har 
han gjort sedan han var 16 och 
längsta trippen hittills är mellan 
Västervik och Nordkap med en 
Honda ”fyrpip”. Mer om detta i 
kommande nummer. 



bilaga i detta nummer. 

Fullbetalande medlemmar har 
möjlighet att låna klubbhuset för 
privata arrangemang under förut-
sättning att inga klubbaktiviteter 
är planerade där. Meddela styrel-
sen om när du vill låna huset. Den 
som lånar huset städar givetvis ef-
ter sig omedelbart eller dagen efter 
festen så att huset är presentabelt 
och användbart där efter. 

 

Klubbens medlemmar deltar soli-
dariskt i att hålla klubbhuset i 
ordning. Alla har vars en speciell 
dag som man ska städa huset till-
sammans med en annan medlem. 
När det gäller öppethållande så 
har man som medlem skyldighet 
att vara ansvarig för öppethållan-
de någon gång per år. Detta gäller 
endast de medlemmar som begärt 
ut egen nyckel till klubbhuset. Lis-
ta för städning och öppethållande 
av klubbhuset följer med som lös 

också bjuda in till en kväll med 
kaffe och tilltugg så det skall vi 
göra även i år. Vi kanske skall ta 
att utmana bouleklubbens pensio-
närer på en match i år. Det kan ju 
vara intressant att se hur precisio-
nen skiljer sig mellan åldersgrup-
perna. 
Vi kommer givetvis att lägga myck-
et tid på att åka motorcykel. Till-
sammans kommer vi att köra 
mycket under sommarens alla fina 
dagar. Vi kommer även att lägga 

lite tid på att förbättra en del av 
klubbhuset så att det blir ännu 
trivsammare, men det blir mest 
körning och härliga kvällar på 
klubben med grillning och fester. 

Det kommande årets aktiviteter är 
till stor del planerade när det gäll-
er rallyn som vi själv skall ordna. 
Utöver detta finns det en hel del 
att planera vidare på när det kom-
mer till interna aktiviteter i klub-
bens regi för medlemmar. Vilka 
riksträffar skall besökas? När skall 
vi ha fester? När åker vi och besö-
ker andra klubbar? Hur skall vi 
värva ytterligare medlemmar till 
klubben? Som vanligt kommer vi 
att ordna med körning för Unga 
Örnar. Ungarna gillar verkligen 
detta återkommande arrange-
mang. Våra grannar brukar vi 

Det gångna året skrivs in i rullor-
na som ett år av framgång. Klub-
bens medlemmar har som vanlig 
arrangerat ett antal inbjudnings-
rallyn som NH-Rallyt, Gåsamar-
schen, och Kulturen. Det har även 
ordnats fester, aktiviteter med  
grannar och Unga Örnar mm. En 
del av medlemmarna har även åkt 
tillsammans på olika MC – träffar 
samt även åkt på en weekendtur 
till Bornholm. SKMC klådde upp 
Aviatörernas medlemmar i en lokal 
brännbollsturnering. Detta betyder 
att SKMC står som värd för detta 
arrangemang i år.  

De flesta helgerna har körningar 

runt i Skåne utgått från klubbhu-
set. En del medlemmar har utöver 
den vanliga klubbkvällen på tors-
dagar även träffats på onsdags-
kvällar för att finslipa färdigheter 
inom poker och biljard. 

Luciakortegen blev årets största 
evenemang för klubben någonsin. 
I år är det 20 års jubileum så då 
hoppas vi att förra årets rekord ry-
ker ordentligt. 

Kort sagt har det fixats en väldig 
massa aktiviteter utöver de som 
nämnts här. Det blir säkert inte 
mindre under detta året. 

Året som gick 

Klubbhuset: städlista & öppethållande 

Planer för 2005 
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Sett i backspegeln  
”Året som gick” 

En fin vårdag på klubben 
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Skånes Motorcyklister startade 1967 och är en ideell 
förening i Malmö. Klubben har idag ca 80 medlem-
mar i alla åldrar och med olika intresse för motorcyk-
lar. Det har ingen betydelse om man är en glidare-
fantast eller hellre åker omkring på sin sporthoj. 
Medlemmen kanske tillhör kategorin som gärna kör 
långa sträckor på sin touringhoj eller hellre håller på 
i garaget och mekar på sin veteranare.  
 
Kom till oss för vi åker på träffar och rallyn, vi 
har fester (ibland med liveband), med andra ord:  
          

”Vi kör hoj och har skoj” 
 

Vi träffas på klubbhuset torsdagar och söndagar 
kl. 19:00 – 21:00 

Utöver detta så träffas vi även på lördagar och 
söndagarna kl. 11:00 för gemensamma turer med 

start från klubben. 

Redaktör 
Ingvar Lagerholm 

Redaktion 
Stefan Bresche 
Jan Fjordager 

Skånes Motorcyklister 

Kom ihåg! 
 Avrostning 9/4 
NH-Rallyt 23/4 

Det är snart tillräckligt varmt i 
luften för att man skall kunna ge 
sig ut på premiärturen. April 
brukar kunna bjuda på fint vä-
der för att köra lite korta rundor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det behövs en hjälpande hand med 
en hel massa olika saker i sam-
band med våra aktiviteter. 

Du ställer väl upp och 
hjälper till? 

Tfn 040-96 97 97 
Mobil 0707-51 77 54 

”Vi kör hoj och har skoj” 

Vi ses snart på vägarna igen 

 

Vi finns ”oxå” på 
nätet 

www.skmc.se 
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GO WEST! 
 
Den 24/9 2004 startade flyget mot Chica-
go från Köpenhamn. Äntligen på väg! 
Christel och jag hade planerat denna resa 
till USA sedan ett tag tillbaka. Ursäkten 
för att åka var att jag fyllde 50 år i slutet 
av september. 
Planen var att vi skulle vara borta i 16 da-
gar och att första målet var Las Vegas! 
Viva Las Vegas! 
 

PLANEN 
 
Från början så var ursprungsplanen att 
åka till Kalifornien och se ”allt” viktigt, 
vad det nu är. Vi fick ändra i ursprungs-
planen några gånger eftersom vi så små-
ningom upptäckte att tiden inte skulle 
räcka till allt vi ville se och göra. Nu var 
det dags att prioritera. 
Det fanns en del saker som bara skulle 
vara med, Las Vegas, Hoover Dam, Grand 
Canyon och San Francisco. Vi hade be-
stämt att vi skulle ta oss fram med hyrbil 
och motorcykel, om det nu fanns sådana i 
USA. Vi fick skippa Los Angeles, men det 
var inget vi gråt över eftersom ”det enda 
som fanns att se där var Hollywood” och 
det kan man ju vara utan!? 
 

MOT LAS VEGAS 
 
Nåväl, vi flög mot USA på eftermiddagen 
den 24/9 och mellanlandade, efter 9 tim-
mars flygning,  i Al Capones hemstad Chi-
cago. 
Efter några timmars stopp där inklusive 
väldigt rigorösa säkerhetskontroller på 
flygplatsen så gick färden vidare mot  
”Sin City” LV. Vi kom fram dit klockan 
halv sex –PÅ MORGONEN svensk tid. Lo-
kalt var klockan 21:50.  
Varmt som #&/?” och givetvis trötta efter 
många timmars resande. Vänta på väs-
korna,  inga väskor! Information på moni-
torerna ”Gå till ett annat band……” Vänta 
på väskorna…………. Christels väska kom 
upp på bandet, fint nu händer det något, 
men vad nu? Bandet stoppar och min 
väska har inte kommit än. Va f-?&/%! I 
min väska ligger ju hela reskassan! Hur 
skall vi nu klara oss? Jag bara skojade, så 
dum é já ente! Men väskan kom i alla fall 
inte. Anmäl, fyll i papper, få löften om att  
den dyker upp osv.  

 
OK nu sticker vi till hotellet. TAXIKÖ! Jag 
har inte sett längre taxikö förr, Sturup och 
Arlanda –Släng er i väggen, det här är vad 
jag kallar en KÖÖÖÖÖÖÖÖÖöööööö. Nå´n 
ska va sist och det var vi. När vi trodde vi 
kommit en bit på väg i kön så kommer det 
en snubbe och ber oss alla att gå på ett 
helt annat ställe eftersom de flyttat kön. 
Grattis! Sist igen! Bra början va?  
Äntligen kommer vi in i en bil och drar mot 
LUXOR Hotel, den svarta pyramiden mitt i 
Nevadaöknen med 5000 rum. Där skulle vi 
bo 3 nätter, trodde jag. Christel hade för-
längt det hela med ytterligare en natt i för-
hoppning om att hotelldirektionen skulle 
bjuda på nå´t dyrt, utan kostnad, eftersom 
att jag fyllde 50. Men ack och ve, det blev 
inget av dé. 
 

LUXOR HOTEL 

Luxor är verkligen ett flådigt hotell med 
stora behagliga rum och allt annat du kan 
önska dig.  
Det är vårt intryck att de flesta hotellen 
längs med Las Vegas Boulevard, ”The 
Strip” är byggda för att gästerna som inte 
vill lämna hotellet under hela tiden som 
dom vistas i Las Vegas, skall kunna ha allt 
viktigt inom räckhåll.  
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Ett flertal restauranger på hotellet hade 
öppet dygnet runt. 
Alla stora hotell har casino med alla sor-
ters spel på listan. Poker, Blackjack, rou-
lett, tärningsspel och så förstås dessa 
evinnerliga spelautomater som låter och 
blinkar dygnet runt. Jättelika spelautoma-
ter på minst 3 meters bredd med en arm 
att dra i som är längre än dej själv! 
 
Väska som saknades kom med ett senare 
flyg och levererades under natten till ho-
tellet. Allt var frid & fröjd igen. Första fru-
kosten på hotellet åt vi på förmiddagen, 
säkert före 10:00 lokal tid så det blev inte 
mycket sova första natten, men det gäller 
ju att vara ”effektiv”.  
Det fanns ALLT att äta. Från nyttig mat 
och frukt till mindre nyttiga fettrika alter-
nativ som innehåller mycket energi (fett). 
Lite av varje måste man ha. 
 

UT PÅ STAN 
 
Ut på stan! Hela strippen skulle kollas 
idag. Det är tur att man inte vet vad som 
väntar för då hade ambitionsnivån kanske 
minskat lite, men nu var vi ju här och då 
gällde det att se så mycket som möjligt.  
Vi bestämde att vi börjar på vänster sida 
och tar höger sida när vi skall gå tillbaka. 
Las Vegas Boulevard är en 2 – 6 filig gata 
där alla stora hotell och casinon ligger 
samlade. Gångbroar finns över gatan på 
många ställen så det går att passera sä-
kert.  Det var mellan 35 – 40 grader varmt 
vid lunchtid så ofta bar det iväg in på nå-
got hotell för att kyla ner oss.  
Vissa amerikaner säger att dom inte behö-
ver åka hela vägen till Europa för att upp-
leva det, samtidigt som dom inte heller 
riskerar dåligt väder.  

 
I Nevada regnar det inte mer än 80mm på 
ett år så sol är det som dom känner bäst 
till. Se´n finns ju Monte Carlo, Paris, Ve-
nedig och Rom mm på samma ställe i Ne-
vada, vilket är mycket praktiskt. Även en 
kopia av New York med Brooklyn Bridge 
och allt. Till och med en berg och dalbana 
som går runt hela New York, ja även in-
vändigt.  
Inne på hotellet, eller snarare staden, 
finns kopior på en massa fina platser och 
restauranger. ”-Så mycket kalorier och så 
lite tid”, man behöver inte gå hungrig nå-
gonstans och det är öppet dygnet runt – 
överallt, nästan.  
För den sportintresserade finns det en 
”Sportsrestaurant” med 165 TV-apparater 
och storskärmar att tillgå. Att man sedan 
kan satsa pengar på resultaten direkt 
från bordet samtidigt som man äter får 
väl anses som optimalt. Man behöver inte 
ens att Zappa med fjärrkontrollen – allt 
kan ses överallt – direkt! Varje mans 
dröm eller hur!? 
Alla hotell och Casinon som vi såg var 
överväldigande.  

Venetian, som betraktas som ett av de fi-
nare hotellen har t.o.m. gondoler som gli-
der runt i kanaler på ANDRA våningen. Ja, 
ja dom har ju naturligtvis kanaler i 
entre´planet också för säkerhets skull.  
På Markusplatsen (andra våningen) känns 
det som om man var utomhus eftersom 
det fanns en målad himmel i taket. Den 
var gjord och belyst på ett sätt som gjorde 
det hela enormt verklighetstroget. Här 
sparas det inte på kulorna. 
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The Stratosphere är ett 300 meter högt 
torn som på toppen har en berg- och dal-
bana, ett ”uppskjut” och någon annan 
sorts attraktion där en vagn med passage-
rare tippas ut över kanten på tornet så 
folk hänger och dinglar i luften 300 meter 
över gatorna i Las Vegas. Hur kul är det? 
Inget för mig och Christel i alla fall.  
Utsikten över stan var i alla fall fantastisk. 
Man upptäcker att stan är bra mycket 
större än man från början trodde. Vi såg 
även hur långt vi var ifrån vårt hotell så 
att vi bestämde att vi tar bussen tillbaka 

istället för att gå. 
Man behöver ju 
inte ta kål på sig 
själv redan första 
dagen. 
 
Det gällde även att 
komma ut och se 
stan på natten. 
Man konstaterar 
snabbt att elektri-
kerna har bråda 
dagar i denna 

stad. Wow! Vilken elräkning dom måste 
ha! Här skulle Sydkraft ha sålt ström. Allt 
ser helt plötsligt helt annorlunda ut. Par-
ty – Party, hela sta´n skriker fest och 
framgång. Här vilar inga ledsamheter utan 
bara kul saker på gång. 
 

HYRA BIL 
 
Vi hade ju bara bokat hotell i Las Vegas så 
resten av resan fick vi bestämma och fixa 
efter hand. Vi beslutade oss för att hyra 
bil och köra till Grand Canyon som ligger 
ca 480 km från Las Vegas i östlig riktning. 
Vi hade tur som bokade en bil några da-
gar i förväg eftersom alla som hyr bil tycks 
göra det ännu mer spontant än vi.  
De blev mycket glada och förvånade när vi 
ville boka en bil för avhämtning två dagar 
fram i tiden, det tycktes ovanligt. När vi 
väl kom för att hämta bilen frågade de om 
vi kunde tänka oss att ta en fri uppgrade-
ring till en större bil eftersom att vårt slut-
mål var San Francisco och bilen de ville ge 
oss hörde hemma där. Det är klart att det 
inte smärtar att få en större bil utan extra 
kostnad, soppan kostar ju nästan inget i 
alla fall. 
Mazda MPV ”minivan” blev det, vilket var 
helt OK. 

STRATOSPHERE MOT GRAND CANYON 

Start från Las Vegas vid 10-tiden och ut i öknen 
mot Grand Canyon. Vi passerade först en liten 
trevlig stad som heter Boulder City och sedan kom 
vi fram till Hoover Dam, eller som vissa amerikaner 
kallar den Boulder Dam. Den ligger på gränsen 
mellan Nevada och Arizona och där går även en 
tidszon som gör att det kan skilja en timme i tid. 
Förmodligen skiljer det om  det är vinter eller som-
martid. I Arizona finns tydligen inte hjälmtvång ef-
tersom vi träffade en liten grupp bikers som var på 
väg från Oklahoma via Nevada till Grand Canyon 
och de tog av sig hjälmarna vid gränsen.  
Efter ett stopp vid dammen gick färden vidare ös-
terut. Vi körde delvis på gamla Route 66 och stan-
nade sedan i en stad som heter Kingman där vi var 
in på en turistbyrå för att kolla var det kunde vara 
bra att övernatta vid Grand Canyon. De vänliga da-
merna rekommenderade oss att köra till Tusayan 
som är en liten turistort vid kanten av Grand Ca-
nyons södra del. Vi fick även lite käk i kistan på 
Wendys Burgers, ett ställe där tiden stått stilla se-
dan slutet på 50-talet. T.om. en av servitriserna 
fanns där i originalutgåva. Hon såg ut att vara 
minst 65 bast, en vass typ kan tilläggas som inte 
lät sig hunsas av någon.. 
Efter en sådär 7 timmars färd kom vi så slutligen 
till Tusayan vid Grand Canyon.  

GRAND CANYON 
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Vi ordnade hotellrum på Read Feather Lodge, vilket 
vi fick rekommenderat vid turistbyrån i Kingman. 
Det var dyrt, men frukost skulle ju ingå så…. 
På tal om frukost, det visade sig att den bestod av 
en bagel (bulle), smör och marmelad. Kaffe och jui-
ce fanns också. Med andra ord, för lite energi, så vi 
fick åka till MC Donalds för en kompletterande fru-
kost. MC D kan man alltid lita på! 
Vi var lite förvånade över det här med Grand Cany-
on eftersom vi inte hade åkt in i några 
”bergsområden” där man kunde se klippor och lik-
nande. Vi hade ganska enkelt åkt på ett som vi upp-
levde det ”slättområde” och sedan var det helt plöts-
ligt ”ett stort hål i marken”, det var inte så vi hade 
föreställt oss det, men, men. 
Vi spenderade ett par dagar kring ravinerna vid 
Grand Canyon och det är nog något av det mest fan-
tastiska som vi har upplevt. Vi har sett det på TV 
tidigare, men att vara där…… helt annorlunda! Vi 
steg upp strax efter kl 05:00 på morgonen för att 
komma ut och se soluppgången, som enligt utsago 
skulle vara helt fantastisk. Vi var tvungna att försö-
ka två gånger eftersom den första uppvisade dåligt 
väder. Vi stannade även för att se på solnedgången. 
Den var minst lika fantastisk. 
 

MOT YOSEMITE PARK 

 
När vi kände att vi var färdiga med Grand 
Canyon så satte vi kurs mot Las Vegas 
igen och nu gick det lite snabbare efter-
som vi redan sett öknen och kunde vägen.  
Vi hade bestämt oss för att äta lunch i Las 
Vegas och samtidigt få laddat ner våra di-
gitala bilder  till CD-skiva så att vi kunde 
fortsätta att fotografera. Nypåfyllda i mag-
gen och med tomt minne (i kameran), sat-
te vi kurs västerut genom öknen. Fina vä-
gar överallt och de var alla inritade på 
kartan med linjal. Rakt fram så långt man 
kunde se, över en kulle och samma sak 
igen. Runt en bergskedja och rakt fram 
igen – spännande? 

GRAND CANYON 
Vi kom så småningom till en stad som heter Tono-
pah, vilken ligger relativt nära gränsen till Kalifor-
nien. Där bokade vi in oss på Hi Desert Inn, ett ho-
tell med tillgång till Internet.  
Detta gjorde det möjligt för oss att enkelt lämna 
besked till nära, kära och vänner om hur det gick 
för oss. Jag kunde även ordna kontakt med mina 
nyvunna vänner i Kalifornien och tala om för dem 
när vi beräknade att komma till San Francisco, vi 
skulle ju ut ock köra motorcykel tillsammans så 
småningom.  

YOSEMITE PARK 
Innan vi skulle till San Francisco så skulle vi göra 
ett stopp i Yosemite National Park. Ännu ett fan-
tastiskt ställe att uppleva.  

Här kan man bland annat se världens största 
monolit av granit, El Capitan, som från basen 
sträcker sig 3 593 feet upp i luften.  
 
Ett annat turistmål här är Yosemite falls, som be-
står av två vattenfall, Upper and Lower falls. Det-
ta är det högsta kombinerade vattenfallet i Nord-
amerika. Från toppen av fallet till botten är det 
2 425 feet. Nu hade dom tyvärr ”stängt av vatt-
net” när vi var där och jag bad en ansvarig i par-
ken om att starta vattnet ”eftersom vi hade kom-
mit nu”, men han sa att vi fick komma tillbaka 
nästa år nångång i maj- juni då skulle det kom-
ma nytt smältvatten.  
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Det lär vimla av björnar i området vid Yo-
semite Village nere i The Valley och efter-
som det inte fanns några stugor att hyra 
och alla hotellrum var bokade så skippade 
vi deras erbjudande om att bo i tält.  Så 
stora naturupplevelser hade vi inte klarat 
av. Jag hade förmodligen legat vaken hela 
natten med tanke på björnfaran. Vi åkte 
därför ut ur nationalparken och hyrde in 
oss på ett hotell istället.  

 

När vi var färdiga i Yosemite styrde vi kosan västerut med sik-
te på Kalifornien och San Francisco. Eftersom vi är födda op-
timister så fixar man ju alltid ett hotellrum nånstans så,  kör 
hårt bara.  
Tack vare min excellenta kartläsare körde vi rätt på alla ställen 
utom ett, men efter konsultation på en bensinstation så var vi 
snart på rätt väg igen.   
Vi trodde att vi skulle bestämma vilken stad vi skulle bo i rent 
geografiskt så att vi skulle få lätt att ta oss in i San Fransisco 
varje dag eftersom vi visste att om vi skulle bo inne i San 
Francisco skulle det bli både dyrt och besvärligt med parkering 
till våra fordon.  
Vi tittade på kartan och bestämde oss för ett par olika alterna-
tiv som vi trodde var bra. Under tiden vi körde så ringde jag 
till en av killarna, Darren, som är medlem i  Vulcan Riders Ca-
lifornia. Jag hade tänkt planera med honom om när vi skulle 
träffas osv. När jag talade om för honom var vi hade tänkt bo 
så avrådde han oss från våra tilltänkta ställen och rekommen-
derade oss två andra alternativ. Han sa att på de ställen vi hade 
tänkt bo, ville han inte ens köra igenom mitt på dagen.  
Vi tog fasta på hans förslag och hittade oss ett hotellrum i Fre-
mont som ligger söder om San Francisco, men som har till-
gång till BART vilket är ett tågsystem som går runt ”The Bay 
Area” och därmed gjorde det enkelt för oss att komma in i city 
när vi ville. 

MOT SAN FRANCISCO 

Första dagen vilken var en söndag körde vi bil in i stan efter-
som vi då skulle passa på att lämna tillbaka bilen på flygplat-
sen i förtid. Annars skulle vi lämna den på måndag förmid-
dag före kl 10:00 och vi kände att det kunde lätt bli för be-
svärligt med tanke på trafik osv. Vilken bra tanke det var ef-
tersom att vi på måndagen upptäckte hur mycket trafik som 
gick in mot city. 
På söndagen var det en bra dag att köra runt på gatorna efter-
som det var lite mindre trafik då och det var lätt att komma 
till. Vi hade fått reda på att det fanns något som kallades 
”Scenic Route” alltså en runda som tog oss förbi de flesta 
sevärdheterna i stan så den följde vi.  
En tur nerför Lombard Street, är en klassiker som inte får 
missas. För säkerhets skull tog vi den två gånger. Vi var 
tvungna att göra så eftersom jag missade att starta videoka-
meran första gången och när jag upptäckte det så fick vi ta 
ett varv till så att det kom med på film. Vi hade att göra i 
stort sett hela dagen med sevärdheter och det var väl värt in-
satsen. 
På måndagen åkte vi tidigt till stan för att boka en motorcy-
kel. Vi hade hittat en uthyrningsfirma, Eagle Riders, som 
hyrde ut Harley och även ordnade utflykter med guider osv. 
Vi behövde inga guidade turer eftersom vi hade kartor och 
dessutom skulle köra tillsammans med lokala bikers. Det 
enda problemet vi hade var att det inte fanns någon hoj att 
hyra. Efter en del tjat och böner så fick vi tipset att komma 
tillbaka nästa dag eftersom att de ”kanske” skulle få in en 
Road King den dagen.  

I SAN FRANCISCO 

YOSEMITE PARK 
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Resten av dagen tillbringade vi med att 
åka kabelspårvagn, gå på Fishermans 
Wharf, kolla sälarna på Pier 39 och turista 
i största allmänhet.  
Sagt och gjort vi var tillbaka nästa dag och 
fick tag i denna skapelse (Road King). Vi 
skulle även låna hjälmar eftersom vi inte 
tagit med egna.  
Det som fanns för utlåning var ”Scull 
Caps” Två sådana tillsammans ser ut som 
ett par glasögon man använder i ett solari-
um. Dessa scull caps var dock något stör-
re, de var dessutom ”DOT” märkta, vilket 
förmodligen betyder att man kan spänna 
fast dem på toppen av huvudet och de 
kommer att sitta kvar även i 70 km/tim 
vad vet jag? De funkar förmodligen inte 
som skydd mer än mot nerfallande äpp-
len, vilket vi inte såg några. 

 
För att minska risken för överföring av 
loppor från föregående användare så fick 
jag handla mig en ”Bandana” med Harley 
Davidsons logotyp på och vira runt huvu-
det!! Vilken tur att jag inte träffade någon 
jag kände förutom min hustru som hade 
mycket roligt åt detta. 
Innan vi fick ge oss av fick vi lusläsa kon-
traktet tillsammans med uthyraren så att 
vi visste vad vi skrev under. Det fanns fle-
ra sidor att läsa samt många namnteck-
ningar att skriva.  
Förbehåll var bland annat att man inte 
fick köra i Canada eller Mexico, man fick 
inte heller köra genom Death Valley efter-
som en Harley inte klarar detta pga. vär-
men. Inte heller fick man köra berusad el-
ler om man rökt en ”joint” eller tagit an-
nan stimulantia. Nu hade vi inte tänkt 
göra det alla fall så det spelade inte så 
stor roll. 
 
 

Nåväl, haj o ivaj, som skåningen säger. Ut på vä-
garna. Först körde vi i de centrala delarna och det 
vill jag bara säga, det är inte lätt att åka stor, tung 
hoj med passagerare om man skall starta i backar-
na efter att ha väntat vid ett trafikljus. 
 
Vi åkte naturligtvis över Golden Gate och vidare till 
en liten fiskeby norr om brofästet. Byn heter Soso-
lito och är helmysig.  

Över bron igen och längs med stranden Ocean 
Beach där surfarna håller till och ut vidare på 
Highway #1 som går söderut mot Halfmoon Bay. 
Ta av till vänster och upp i bergen. Huva!, va 
kallt det var. Dimman låg tätt som ett kastrullock 
och man blev alldeles fuktig och kall. Så snart vi 
bröt igenom dimman när vi närmade oss toppen 
på bergen så blev det riktigt varmt och soligt. Vi 
åkte omkring hela dagen i berg och dalar – un-
derbart! 
Hyr man en hoj i USA så får man teckna försäk-
ringar i flera olika steg och skall man känna sig 
riktigt säker så kostar det nästan lika mycket att 
försäkra som det kostar att hyra hojen.  
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Vi fick betala ca. 3.500 SEK för 3 dagar 
och då hade vi en självrisk på 10.000 SEK 
oavsett vad som hände! 
Jag parkerade därför hojen nästan inne i 
foajén på hotellet, kedjade fast den i en 
stolpe och sa till portieren att inte släppa 
den med blicken under hela natten. Det 
funkade tydligen för vi fick ha den i fred. 
 

Dag två med hojen åkte vi till en stad som 
heter Livermoore. Där bor Darren med sin 
familj. Darren och Jeff vilka båda är med-
lemmar i Vulcan Riders, hade jag fått kon-
takt med via Internet och Vulcan klub-
bens chattsidor. De hade båda erbjudit sig 
att ta med oss runt på körningar i trakten. 
Från början hade vi planerat att köra un-
der helgen, men vårt förlängda uppehälle i 
Las Vegas och Grand Canyon gjorde att 
det blev mitt i veckan istället. Båda två sa 
att det inte var några problem eftersom de 
bara tog fritt från jobbet så det löste sig. 
Nåväl, när vi träffat Darren på avtalad 
plats så tog han med oss på en tripp i 
”The Bay Area” runt San Francisco. Vi 
åkte bland annat upp i bergen på den öst-
ra sidan av bukten till Berkeley Hills. Där 
har man en fantastisk utsikt över bukten, 
San Francisco och dalgången däremellan. 
Häruppe hade man byggt husen på bergs-
sidorna och med stora stöttepelare ner i 
marken. Jag förmodar att ingen odlade 
något i trädgården eftersom du då var 
tvungen att hänga i rep. Vet dom inte om 
att det är jordbävningsdrabbade områ-
den? Dessutom parkerade dom sina bila 
på hustaken! Ja, vägarna gick i höjd med 
hustaken så där gjorde man en del av ta-
ket platt och så ställde man bilen där. 
Nästa dag hade vi bestämt med Jeff som 
bor i Antioch som ligger lite söder om Sac-

ramento. Darren ville hänga med här så 
han tog ytterligare en dag ledigt från job-
bet. Darren tog oss på små vägar genom 
bergen till Antioch. Under resans gång så 
sa jag till Darren att jag kanske  
 
 

skulle ha hyrt en ”Dirt Bike” istället eftersom jag 
var helt säker på att ingen med såna här motor-
cyklar som vi körde hade varit här de senaste tio 
åren. Asfalten saknades på många ställen, stenras 
fanns på vägen och kurvorna var ibland så snäva 
att en vanlig svensk ”garagesväng” kunde betrak-
tas som en baggis. När vi sedan väl mötte Jeff i An-
tioch så drog han med oss på en tur i något som 
kallas ”Delta Area” norr om Antioch. Detta är som 
namnet antyder ett område med flera flodsystem 
och invallningar. Här var det riktigt varmt, men 
som tur var så körde Jeff sällan under 120 km/tim 
så det fläktade bra.  
Det som var lite mer än spännande var att vi körde 
över en del ganska långa broar. Beläggningen på 
dessa var inte asfalt utan gallerdurk. Det var en fin 
överraskning att komma ut på en sådan i 120 
knyck – med en Harley dessutom. Det kändes som 
att köra i lös sand. Vi tog även ett par kabelfärjor 
över floderna så det var mycket att uppleva.  
Vi spenderade hela dagen här ute och stannade för 
att äta nere på en Marina anläggning. När jag väl 
ville betala för våra middagar och dricka så visade 
det sig att Jeff redan gjort upp betalningen och vi 
fick inte på något vis ”göra rätt för oss”. 
På kvällen skildes vi från våra nyfunna vänner Jeff 
och Darren för att dra vidare mot Fremont där vi 
bodde en sista natt. 

KÖRNING MED  
VULCAN RIDERS 

DELTA AREA FÄRDIG MED HOJEN 
Nästa dag körde vi först in till stan igen och 
returnerade hojen. Den skulle nu inspekteras 
för eventuella skador osv. Inget sådan hade 
tillkommit under tiden vi haft den så det var 
OK. Han frågade hur turen hade varit så jag 
sa att –”Canada var lite överreklamerat, inte 
alls så vackert som många säger och Mexico 
var alldeles för skitigt och tråkigt. Samtidigt 
så mådde vi illa när vi passerade Death Val-
ley, men om det var värmen eller spriten som 
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FLYTTNING TILL  
SAN FRANCISCO 

gjorde det vet jag inte” Han så ut som en få-
gelholk och han undrade säkert om jag var 
riktigt klok. Hans kollega var tydligen lite 
snabbare i fattningsförmågan så han drog 
på smilbanden och föll in i snacket. Han re-
kommenderade anabola steroider när man 
åker genom Death Valley ”eftersom det tar 
bort en del av obehaget vid den höga tempe-
raturen.” 
 

Vi åkte efter detta tillbaka till Fremont och 
checkade ut från hotellet. Vi tog tåget till 
flygplatsen där vi sedan hoppade ombord på 
en buss som tog oss vidare till vårt nya ho-
tell där vi skulle bo sista nätterna.  
Hilton är bra att bo på eftersom det är rent, 
snyggt och gratis. Jag hade en del frinätter 
att utnyttja och dom kom väl tillpass nu. Vi 
ville bo nära flygplatsen eftersom vi snart 
skulle hem igen. När vi checkat in så drog vi 
in till stan igen för att ”turista” vidare 

Mer kabelspårvagn, Chinatown, Tad´s 
Steakhouse osv. Naturligtvis skulle vi ut till 
Alcatraz den gamla fängelseön. Nu tänker 
jag inte ta upp svensk fångvård i det här 
brevet, men dom som bodde här ute kunde 
ha lite anledning att beklaga sig. 
Efter att ha varit in ett varv på Bubba 
Gump och käkat räkor, lökringar och an-
nat gott gav vi oss iväg igen till hotellet för 
att packa inför hemresan.  

HEMRESA 
Att resa hem är nog det besvärligaste man kan 
göra. Man är trött, har en massa intryck med 
sig och vill egentligen inte resa hem men man 
har ju inget val. Färden hem gick via Seattle 
där vi hade 4 timmars väntan på nästa plan 
som gick till Köpenhamn. Allt gick planenligt 
under hela resan (i stort sett) och vi har blivit 
många erfarenheter rikare.  Christel, som före-
slog hela äventyret till att börja med är värd ett 
stort Tack. Min 50 års dag kommer jag alltid att 
minnas (om inte Alzheimers slår till med full 
kraft).  
Vi har fått nya vänner i USA som har uttryckt 
klara önskemål om att vi kommer över igen och 
då koncentrerar oss på att åka hoj i USA. De 
skulle t.om kunna tänka sig att åka ”cost to 
cost” i alla fall Jeff eftersom han inte har speci-
ellt mycket familj att ta hänsyn till. De hade 
tyckt att det var extra roligt om vi hade kommit 
över ett helt gäng ”Bikers from Sweden” Vi kom 
tyvärr en vecka för sent till USA så vi missade 
”Street Vibrations”, en hojträff i Reno med 
35 000 deltagare. That´s life, jag fick i alla fall 
en T-shirt av Jeff från träffen. Han och Darren 
fick varsin Vulcan Riders T-shirt av mig mm. 
 
Det har varit en stor upplevelse och jag rekom-
menderar alla som har möjlighet att åka ”over 
there” för att se lite av det vi har sett och åka 
lite hoj. Vilka mysiga vägar! 
 
 
Jan Fjordager 
 
SKMC 
#1406 Vulcan Riders Sweden 
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