


SV EMO 
Svensl<a Ducatiklubben har 
blivit medlemmar i S'! EMO. 
Anledningen till att .vi i siy
relsen tog detta .beslut var 
först och främst att alla 
kiubbar soJn var anslutna 
till någon riksorganisation 
var med och tävlade om ett 
pris för bästa mon'::er på 
MC-mässan. De tre bästa 
f ör ening s montrarna skulle 
få 1000:- var. Vi fick ju 
också priset, så det hela 
blev en ekonomisk vinst för 
klubben samt en stor ära att 
få priset. En annan anledning 
att vara med i SVEMO är att 
många kör, eller vill börja 
köra roadracing med sin 
Ducati. De kan då köra för 
Svenska Ducatiklubben. Vi 
kan då också utöva lite på
tryckning så att det kör s 

klasser i Sverige där v<ha 
maskiner (Duccarna) passar 
in bättre. T. ex F l & FZ 
samt Battle Of Twins. 

Det slutgiltiga beslutet om 
vi fortsättningsvis skall vara 
med i SVEMO kommer att 
fattas av årsmötet. Tills
vidare har vi i styrelsen för
bundit os s att följa Riksidrot
tsförbundets stadgar, vilket 
är en formalitet, men dock 
ett krav om man skall vara 
med i SVE:lvfO. I SVE1v'f0-
kalendern får vi inte heller 
heta Sven ska Ducatiklubben, 
utan bara Ducati1dubben. 
Ordet svenska är till för 
stora riksidrottsorganisat
ioner typ Svenska Ishockey
förbunder o likn. Hur som 
helst så kan du som vill 
ansöka om förarlicens göra 
detta genom klub')en. 



DUCA TILOGO ... SER VICE 

Nu kan du beställa din tank 
eller kåplogo tilLdin Ducati 
i vilken färg du vill (nästan). 
Svenska Ducatlklubben kan 
nu erbjuda logo i 80 olika 
färger. Samtliga tål klar
lack och levereras som ori
ginallogen uppsatt på tejp
remsa. Alla texthöjder upp 
till l meter är möjliga. 
Pris ex: 
Text höjd -5, 5cm, längd 
36cm : 120kr 
Text höjd 5, 5-7,7cm längd 
Slem : 190kr 
Text höjd 15cm längd 99cm: 
190kr 
Text höjd 30cm längd 198cm: 
550kr 
Enbart den nu avskaffade 
"moderna" logon kan be
ställas. Vid förfrågan ring 
Peter Lindqvist 08/7586933. 

FYRHJULSRACE 
Svenska Ducatiklubbens fyr
hjulssektion inbjuder till 3-
timmars Endurance på Kin
ekulle den 20/4. Regler : 
så få som möjligt. Anmäl er 
till Björn Andersson senast 
10/3 för mer information. 
Racet ordnas av Björn för 
medlemmar i Ducatiklubben. 
Varje bil skall inehålla minst 
en medlem. 

Björns adress: 
Björn Ande r s son 
Grottåkravägen 54 
23600 Höllviken "t t el 040/452 112 

ÄTTELSE 
På träffen i Augusti fanns det 
även en 500 SL Pantah. 

KINEKULLE 
Bue Ande r sen skall göra någ
ra tester på Kinekulle den 
8:e Maj. Han hasar Ducatister 
välkomna. 

KNUTSTORP 

~;J;~~d~::t:~~~~i~~eBa~en 
banbolaget gått i konkurs 
och ligger i skrivande stund 
ute för försäljning. Alltså 
vet vi inte hur det går· med 
vår bokning. Mer info kom··· 
mer så fort vi får veta nå
got. 

ITALIENRESA 

Senast i mitten av februari 
kan du anmäla dig till Mat
sirris Italienre sa. 
Tel 016/126001-02 

FABIO TAGLIONI 
Fabio Taglioni har tackat ja 
till att vara heder smedlem i 
Svenska Ducatiklubben. Det 
var Mats Ljungkvist som frå
gade honorn personligen. Vi 
får även avända hans namn
teckning på tröjor och märken 
om vi vill. Som tack har vi 
tagit fram (Orrefors rättare 
sagt) en plakett i glas som 
skall överlämnas vid tillfälle. 
Du kunde be skåda plaketten på 
mässan. 

~1EDLEJ1.1SA VGIFT EN 

Ticlen :ar faktiskt gått ut 
för att : etala in medlems
avgiften. Orn du har glömt 
att betala in så förlåter vi 
dig om du snabbar dig på. 
Om du inte betalar in så är 
det här det sista utskick du 
får från Svenska Ducati-
kl u bl .. en. 1vr ed lem sa v giften 
är 100:- och sätts in på post
giro 4771371-4 

NY ADRESS 
Jonas Dahl 
studentstaden 22 
7 52 32 Uppsala 
018/104357 

TACK 
Lars Höjer har gjort det 
igen. 
Äntligen har vi fått en m<'ltt
stock. Efter en längre dis
kussion om olika trimme
tader fastslår han att hans 
o synkade Pantah går 'iagom" 
fort. Fortsättningen är gi
ven. Till sommaren letar 
du och Lars upp en lämp-
lig asfaltsplätt och vrider 
ur. styrelsen beslutar se
dan om lämpliga åtgärder 
mot de vars hojar går för 
fort eller för sakta. Ring 
gärna Lars om tid och 
plats. 03 I/98007 l 
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Mf:i.SSAN 
MC-n1<'issan blev nog 1ner 
lyckad än vad någon vågat 
hoppat s på (för våran d e l). 
Montern var på 8 x 16 m 
d. v. s. 128 kvadratmeter. 
Montern hade blå heltäck
ningsmatta, vi~-a väggar och 
ett innertak av trä som var 
täckt med nät. På långväggen 
var den Italienska flaggan 
prydligt uppspänd och utan-
på den hängde en bild av Fab
io Taglioni när han skriver 
sin namnteckning, som vi 
senare får använda. Nedan
för Fabio och flaggan stod 
ett vitrinskåp innehållande 
Fabios plakett. I montern 
fanns totalt llst motorcyklar. 
Mats Arborelius 350 MK3 -75, 
Micke Sandströms 900SS -77, 
Roger Strands 500SD-79, 
Lc;trs Höjers 600Pantah -82, 
Hans Anderssons 900SD 
Darmah SS Re pli ca -8 l, 
Rigmor Erikssons Hailwood 
Replic a -83, 
Benny Arneröds F l Racer 
-85, 
Peter Lindqvists NCR 9 50 
-86, 
Tomas Tengros Sports Harris 
600 -85, 
Göran Alde'ns 7 50 F l -85, 

Peter Ede'ns750 Fl -85. 
Vidare kundermn beskåda 
Matsh1is raC:e-900-motor 

.::tt Pantahtopplock 
vifått låna från -• Biscaya. 

Det? istnämnda var mycket . 
lyc~at dåmånga.besökare 
vred på remhjulet och tit
tade in itopplocket samtidigt 
som de kliade sig i huvudet, 
till synes helt oför stående 
om hur desrnasystemet fun-

gerar. Vi sålde tröjor, mär
ken och n å lar för ca 9000:-
Vi räknar också med att ba 
värvat minst 3 0st nya !ned
lemmar. Vi knöt också mån
ga fina kontakter. MCHK: 
racesektions nyvalda ord
förande {jag glömde tyvärr 
att fråga namnet) berättade 
att han och några till i race
sektionen skulle importera 
varsin Ducati-stånka från 
England för att köra race 
med i Sverige. Han kommer 
troligtvis att gå med i våran 
klubb och han hälsade Ducati
klubbens medle mmar välkom
na till MCHK:s race i som
mar, samt att även bli med
lemmar. 

Lill-Orsa, känd TT-förare 
på SO ... talet och numera_]vfC
hai1dlare, gjorde ett besöki 
våranmonter. Han visc;tde 
stolt upp en bild på sig själv 
i sadeln på en Duc at i 125 CP
racer tageni Hedemora -57. 
Det var racetdär Gandos si 
och Taveri kom l:a och 2:a. 
Lill Orsa komca 5:a. Lill 
Or sa berättade långa histor
ier om när han var på Du
catifabriken 1957 för att härri
ta sinracer. Han bodde där -. 
i fem veckor. Vi erbjöd <l_,ill- 
Or sa att skriva om sina pra._ 
vader i D1.1catibladet och gav 
honom • ett .e:x:ernpla]_' av den
samma. J-Iap .bekla_gade sig 
att han stava:r lite dåligt, men 
vi får · verkligen hoppas att 
vi kan få .ett bidrag från hon
om. Det var mycket in tre s
såi1taH lyssna på hans berät
telser. 

En konstruktör fr å n Öhlins 
kom fram ocl1 b e r ä ttad e att 
han nyligen ha.d e k:.1mrnit hem 
från Ducatifabriken e fter att 
ha tecknaten order med stöt
dämpare till Pason. Han sa 
att man skall öka produktionen 
på Ducatifabrike n i år till 
8000 rnrJ~_,),·._:;. .. -];:1_ l.c· - Detta mås
te vafa ca 4 'gånger mer MC 
än vad man tillverkade 1985. 
Troligtvis kommer man även 
att montera Öhlinare på F l 
Montjuich som , också tro
ligtvis, kommer att ersätta 
den vanliga F l :an s å småning 
om. Konstruktören från 
t' h lin s var nu på jakt efter 
en F l:a .•......... 

Ett stort tack till alla som 
ställde upp m ed sina fina 
Ducati i montern. Ett extra 
tack skall följande personer 
ha: 

!~j örn Anders son: Tog en f 1 :a 
p å pi ck -up fdln Skåne samt 
jobbade a lla clagari mont e rn. 
Tomas T engros: Körde upp 
4st hojar i skåpbil fr å n Göt e 
borg samt jobbade nästan 
hela ticlen i montern. 
Hans Andersson: Ställcle tipp 
medlastbil från Aluncia via 
Uppsala. 
Per-Arne Be r gn-oan, Stefan 
Jos e fsson oc L Penrik Wid
i g s son l: jälpte till att bygga 
montern. 
Rigmor Eriksson .o .ch l~e tm e s 
man som också hjälpte till 
med montern. 
Jvfats Ljungkvist som an svarade 
för monterns utformning. 
Om jag har glömt någon s å 
får ni ett tack här på en gån g . 
Ni gjorde ve rkligen en fin in
sats allihopa. 



VEM gjorde världens första kvartsur? Svara på den 
frågan och du vet vem som fortfarande är världsle
dande och nu byggt världens första kvartsur exklu
sivt for mc-förare. 

KÖR man Ducati ger man som beliaut fan i att titta 
på klockan •. Man låter Seikos 100m Sports Speedo
meter hålla reda på: 

medelhastighet 
medel varvtid · 
varavtid/var:vnr 

lopptid 
datum 
lokal tid 

FAKTA som ovan läser du i flytande kristaller ge
nom ett förstoringsglas och för att yt,terligare under
lätta kan du vrida sifferskärmen i vinkel. MAGNIFIED 
A:-.IGLED LIQUID CRYSTAL DISPLAY! 

Mre»ELBASTIGHETEN fås genom att.ställa in sträckans 
längd och starta stoppuret, .Klockringen vrids till 
läge 0.2 km, o .. 4 km, 4.0 km, 6 >km, 10 km, >i50 km eLler 
lOOi km. Utöver dessa fö .• rinatälluingar kltt.rar uret av 
alla, sträckor upp t i IL 699 ~U km. Kl ockringen ·används.;· 
även till att lätt byta melln.n aln.rm, tim~r ()C~ .stopp
ursfunktion. Enkelt. Utan pel}nspets11reller knappar. 

FRÅGOR? Ring! 

PltiSET då? Urmaharnas cirka pris är 13·15.
J{lubbmedlemmar får genom underteclwad en så grym 
rabatt att jag inte fich låta den gå i tryrik för 
Seiko. Varför? De har brädia att fä ut klockurua 
bland l·acing-folk. 

ÖVERfYGA först moi8an att hon behöver .en också, 
ring sedan in beställningen. 

•romaso 
013/110li52 

r.'I.Yiti-TåCHymeter 
SEIKO SPORT·TECH 



DUCATTBLADET L ÄGGS 
NED 

Vi i styrelsen har be slutat 
a tt ändra om totalt när det 
gäller klubbtidningen. De~ 
senaste klubbladet (Ducatl
bladet) var mycket bra och 
proffsigt. Men det var dyrt, 
mycket dyrt. Det handlar. 
om femsiffriga belopp. V1 
tycker att bladet är värt de 
här pengarna,men klubbens 

ekonomi tillåter inte att vi 
ger ut två dyra tidningar 
per år. Till saken hör ock
så att vi får bladet till ett 
mycket resucerat pris vil
ket gör att det inte är nå
gon ide' att f ör s öka få det 
billigare någon annan stans. 

ID 

Vi tänker därför ge ut Cuc
ciolo 5 gånger p e r år och 
något i stil med Svenska 
Ducatiklubbens å rskrönika 
i Ducatibladsformat i slu
tet av året. Cucciolo har 
presstopp den .2 0:e i varje 
udda månad och ges ut i 
början av varje jämn må
nad. Vi har därmed gjort 
en kompromiss där vi tjänar 
på att få ut mer och aktuel
lare information till billigare 
pris. Vi förlorar en av de 
två stora tidningarna per år. 

Om du har synpunkter om 
detta eller något annat så 
skall du skriva en liten in
sändare till Cucciolo. 

Alla reseberättelser och 
längre stories kommer att 
sparas till senhöstens stora 

. tidning. 

B ULLERFONDEN 

J-lär var d et rn eningen a tt det 
skulle stå hur du b ä r dig åt 
för att betala in till buller
fonden. Sven Cullman har 
öppnat ett kontoför detta, 
n<en vid en närmar e över
syn visade det sig att det 
var ett sparkonto e ller nå
got liknande. Han håller i 
skrivande stund p å att rät-
ta till detta. I nästa utskick 
(i April)kommer en kom
plett redov isnin g för hur du 
s kall bär a dig åt vid in betal
n ingen. OBS P engarna skall 
inte sättas in p å Ducatiklub
bens konto. 

SPECIALVERKTYG 
Om du innehar spec ialverk
tyg till Ducati och kan tänka 
dig att l å naut dem till ~n
dra ldubbmedlemn1ar sa 
vore det .fint om du kan höra 
av dig till någon i styrels en 
om detta. Vi tänkte göra en 
liten förteckning över de 
som har verktyg. 

NCR-modell 
Peter Lindqvist håll e r p å 
att ta upp beställningar p å 
Tayamas NCR modell. Den 
finns inte att köpa i Sverige, 
så P eter åke r till Finland 
om han inte lyckas övertala 
den Sven ska importören att 
ta hem ett antal. 
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1\,-ÄSSAN (igen) 

Björn Anders son, so1n var 
våran n1esta medarbetare i 
montern, har gett följande 
"story" om mässan. 

Byggandet av montern bör jade 
redan den 20/1, två dagar in
nan mässan öppnade. Efter 
lite oväntat strul med taket 
kunde montern ta form så 
pass mycket att man kunde 
gissa hur den skulle se ut. 
Mattan kom på plats, disken 
flyttade s och bilder sattes 
upp. När så flaggan drape
rats och gåvan till Dr T. 
kommit på plats i sitt glas
skåp och alla cyklarna flyt
tats till sin respektive slut
liga plats kunde man luta 
sig tillbaka i skinnfåtöljen 
och begrunda verket. Det 
var dock på hittefåret att 
det blev klart i tid, det si s
ta f~jorde s på morgonen den 
22/l. ....... -.. • < / 

IT ALIENRESA 
Fabio Ta gliont är ju som be
kant heder smedlem i v åran 
klubb. Vi har som tack för 
att han accepterade detta, 
och för att visa våranupp
skattning .för hans konstruk
tioner, inköpt en • regalia i 
glas. Vi har diskuterat i 
styrelsen om hur överläm
nandet skall ske, och vi kom 
fram till ett rätt så spännande 
förslag. 

De två första dagarna var 
det ganska lite folk, men 
det var en uppgång på fre
dagen för att sedan vara 
som allra me st på lördagen 
och lite lugnare sista da
gen. 

Överhuvudtaget tycker jag 
att man kan skönja ett ganska 
starkt ökande intresse för 
Ducati. Många var dom som 
trodde att vi var importören 
och en del frågade efter 
Cagivas 125:or. Det tycker 
jag är ett bra bevis för att 
vi lyckats med montern. 
Det slutliga beviset för detta 
var priset för bästa monter 
som vi fick liksom Anders
torp Racing Klubb och .Stock
holms · Sportvagnsklubb. \Ti 
som arbetat i montern kän
ner os s mycket.stolta öyer 
att få ha representerat klub
ben vid ett sådant här tillfäl
le. 

Björn Andersson 

I Juni eller Juli så samlas vi 
så många medlemmar som 
vill, ror att gemensamt åka 
till Bologna och överlämna 
gåvan. Än så länge är det 
bara en ide/. Men ide /er är 
ju till för att förverkligas. 
Så var beredda på något al
ldeles extra i sommar. 

/)et ~ t_yj~TM~"rk-l leosfAr !5:
AIJI(t=/Smm)i S4mma Jes1"25:
~ rt- t~fja 120:-

ltita.~ ,., If. o~t;fl14hbehs 
PJJlJk" 'm 13 71- '-t 
'An)• .st,, l• k Me/ t,ij!Ms t . 
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9 00 Dar m ah 82 
Svart/guld, I300mil, helt org. 
0-ringskedja. Pris 27000:
Klas Karlsson 0220/14664 

500 Pantah -81 
lOOOmil, 2- l Conti Racingsys
tem. 
Jan Pålsheden 018/425209 

900-delar 
Hailwood-kåpa med dubbel
lysen, blinker s, ruta och 
fästen 3000:- • Framhjul . 
(6 ekrar) 500:- . Inre gaffel
ben 400:- . Bakre bromscy
linder 300:-
Peter Lindqvist 08/7586933 

900SS motor -82 
Med eller utan topplock. 
Matsini 016/126901-02 

PAIOLI STÖTDÄMPARE 
Till Pantah, originalröda 
säljes. 
La r s C ullman eller Elenica 
Padzi-N. 031/232221 

DELL'ORTO 
2 st 40mm som gått endast 
30 mil. 
Leif Svens son 0346/11222 
eller arb 0346/83930 

ANNONSERING 
Det är gratis för medlemmar 
att ha s. k. radannonser i 
Cucciolo. Firmor som vill 
annonsera kan köpa sig en 
halvsida för 100:- ochnr, 
eller en helsida för 200:-
och nr. I det här mururet 

900-delar 
Campagnola 3, Ox 18'' (bak), 
Marzocchi 38mln. Plus mas
sor med prylar. 
Matsini O 16/126901-02 

Mo-Mo aluminiumfälgar med 
Pirelli P6 185/60 x 13'.' till 
Alfa sud. 
Peter Adolfsson 08/77496 

900S2 -83 
1500mil NCR 2-1 36000:
Henrik Widigsson 08/183702 

SPOR TS HARRis 600 
Till högstbjudande 
Tomas T 

Sadelkropp, Sidokåpor, 
nya or ginalljuddämpare 
till Hailwood Replica Mille 
1985. 
Robban Backman 0303/13763 
eller 0303/14320 

860 GT TANK 
Leif Svensson 0346/U222 
eller arb 0346/83930 

förekommer ingen firrna-.Jht;~~~~~; 
reklam av den enkla.anled-'': 
ningen att vi inte hann ski.cka 
ut något erbjudande. Så för 
rättvisans skulLhar vLinte 
tagit med någon reklam i det
ta nummer. 
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