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Till detta nummer av Cucciolo har vi fått mycket mer 
material än vad vi kan ta med! 
Därför har många artiklar sparats till senare nummer. 
Men fortsätt att skicka in material! 
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Älskar man motorcyklar 
så gijr man! 

l snart 30 är har rnotor~yklar v~rit mitt lhi. Jåg ti~Ptävlat i 25 år, jobbatmed MC i h 
är. Jag har vunnit ett SM guld, ett SM silver och ett SM brons i motocross. Jag har 
blivit tvåa i Novemberkåsan (som jag är dj .. stolt för). Jag har varit med i svenska 
landslaget 12 gånger, jag har blivit STOR GRABB, jag har tävlat i hela Europa, jag 
har sålt över 10000 motorcyklar, jag har kört touring på motorcykel i USA, Canada, 
Mexico, Afrika samt i öst- och västeuropa. 
Jag kör fortfarande cirka 2500 mil landsvägshoj om året, och ibland ställer jag upp i 
någon SM-tävling i motocross och plockar lite poäng (senast 86). Men för det mesta 
så leker jag med miri Endurohoj, så en sak är säker, älskar man motorcyklar så gör 
man - och jag gör det och jag kan det. 

·~~ 
· s-Olot Jardenberg 

iMalmöAB 
Jägershillgatan 6, 213 75 MALMÖ 

TeL försäljning 040/21 0435 Reservdelslager040/215300 
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Det ser bra ut f~r "Botten" i ~r~ Cupen fortsötter önnu 

ett år, SVEMOhar tagit klassen till sitt hjärtagenom att 

BoT kommer in . i SVEMO-kalepde.rn. ~om ~n e.gtn klas.s men den 
största nyheten lc:6mmer nog från det stora londet i väst, 

Danmark. Battle .of the T\o/~I')S blir e.n offici~ll m(jsterskaps

klass! Det blir ett ~ppet mästerskap · f~r A- och B-förare 

vilket innebär att tex en svensk debutont kan bli Dansk 

Mästare i BoT. Det kommer att köras fem deltävlingar i detta 

mästerskap (precis som de övriga klasserna) och de datumen 

kommer nedan. Vi höjer vår bägare för de danska entusias

terna sam åstadkommit detta samt för DMU som vågade ta 

steget fullt ut med en gång. 

Här i Sverig~ får klassen också en godkännandestömpel, 

fast inte så skarp. Battle of the Twins blir en egen klass, 

med egna regler, införd i SVEMOs tävlingskalender som en 
B:klass i vilken A-förare får deltaga. Uppklassningspoäng 

utdelas således till svenska debutanter i svenskorrangerade 

tävlingar. Låt oss då bara hoppas att fler orrong~rer nop
par på BoT-kroken och kör gärna i sombond med andra B-

b 

klo~ser även ett twin-heat. Jag vet att det finns ett antal 

förare som nu tycker att det går för fort i BoT och därfÖr 

skulle välkomna en ren .B-klass. Och d~t är ju naturl..i.gt~is 
det vi jobbar ~~t, en de~od kloss med Svenskt ~äsierskap 
för A-förarna och en debutantklass med uppklassning. Det 

finns bara en förutsättning för detta: förarunderlag. Nu 

är vi i stort sett samma förargäng som kör sedan 1988. För 

att klassen ska utvecklas måste det komma in ett antal nya 

B-förare varje år för att ersätta ~e so~ klassats upp eller 

i värsta fall slutat köra. Jag är rädd för att vi inte uppnår 
det ontalet nu. Därför vill j og uppmana alla som fun.derar 

på att ta licens men inte kan bestämma sig, slå till. D~t 
är inte så krångligt som du tror. För att ta RR~lic~ns 

måste man f~r det första vara med i en SVEMO-ansluten klubb 
tex Ducatiklubben. Sedan ringer man till SVEMOs kansli i 

Norrk~ping, 011-197210 12.30 - 16.00, och anmäler sig till 

licenskurs hos Monica Didriksson. Hon skickar en blankett 
till dig som du fyller i och sedan skickar till mig för 
stämpling och underskrift. Därefter betalar du en 1500:
u~g~fär för kurs, ett års licens och ett års . prenumerat1.on 



på den eminenta tidningen ~CE. Kursen består av en teori
del och en proktkdel. Teorin brukar vara i mitten av april 
på et par tre platser i landet medan uppk~rninge~ Hr i slu
tet av samma manad pa Sviestod-banan i Link~ping~ Anmtilan 
b~ r helst ske i februari för att få plats. Har . du några frå

gor sa kontakta gör no mig. VI BEHÖVER FLER FÖRARE I BOT!. '. _ 

MC-Nytts BoT-cup fortsötter ocksa i år, nu i tredie uppla
gan. 1 år körs en serie på fem ttivlingar, för datum se 
nedan. Samtliga fem roce räknas i sammondraget och är som 
brukligt öppna fÖr bade A- och B-f~rore. Metzeler sponsor 
i år också, förhandlingar pågår med andra tillttinkto men 
inget tir klart än. Intresset för cupen som sådan verkar 
öka tycker iog. Det har ryktats om att några superbike
nissar skulle köra BoT i år, men det är inget som iag hor 
hört något seriöst om. En t-shirt kommer att tryckas i år. 

Hör gärna av er till mig om ni har något att fråga om eller 

om du vet att du ska börio köra. 
Er SVEMOman och BoT-general Björn Andersson 

Tranebergsvägen 53 
161 32 BROMMA 
hem 08-7048624/arb 08-7740240 

TÄVLINGSDATUM 

MC-N~tts BoT-cug, Danska Mästerskaeen 

8/6 Kemora (FINLAND) 20/5 Ring Djussland 

22/7 Rudskog (NORGE) 15/7 Ring Knutstorp 

29/7. Anderstorp (DANMARK) 29/7 Anderstorp 

2/9 Knutstorp (+ clossic) 9/9 Nordsäringen 

9/9 Nordsöringen (DANMARK) 23/9 Nordsöringen 

8 

SENASTE NYTT 

ITALIENSKA SUPERBIKE MÄSTERSKAPEN 
Med Massima Broccoli skadad stod Ducatis hopp hos Baldassare Monti. 
Hårdaste konkurrenten var Davide Tardozzi - som inledde säsongen 
på en Birnota för att i slutet av -säsongen byta upp sig till en Ducati. 
Avgörande racet var på Vallenlunga den 14-15/ 10. Genom att Tardozzi 
kom 2:a i fösta heatet och Mon t i kom trea var saken biff. Mori t i 
hade vunnit italienska mästerskapen. Sedan hjälpte det inte att 
Tardozzi vann andra heatet och Monti fick bryta. Monti tog hem 
de italienska mästerskapen utan en enda heat seger. Men vad sägs 
om jämnheten: 3:a, (S:a), 2:a, 2:a, 2:a, 2:a, 2:a, - 2:a, 3:a, (bröt) 
-resultat (två stycken) inom parentes fick räknas bort. Tardozzi 
slutade tvåa i sammadraget och Broccoli sluade åtta efter sin starka 
inledning då han vann alla tre heat innan han skadade sig. 

BOS 
I ännu ett Battle of the Singles -lopp i Italien varm Davide Tardozzi 
på en Gilera Saturno före -Pier Paolo Bianchi på 'en Cagiva Freccia
Husqvarna. 

LUCKY VURPA l MEXICO 
I det extra Superbike-loppet utanför VM-serien I Mexico - den lO 
December kvalificerade sig Marco Lucchinelli sig till en plats i 
första startledet. Men på morgonens uppvärmning kraschade han 
så att varken han eller -Ducatin -gick att iordningställa till racet 
som vanns av Doug Polen (USA) på en Suzuki. Dale Quarterly koin 
7:a, men körde enligt resultatlistan en Honda. FY! 

DAYTONA 
I årets BOTT-race på Daytona skall Dale Quarterly få en fd Roche 
Ducati 888 att åka på. Hojen skall som vanligt preppas av FBF (Fast 
By Feracchi). Australiensaren Paul Lewis har skrivit kontrakt med 
Steve Wynne som f åt t överta en annan av Roches hojar. På den 
skall han köra BOTT -racet på Daytona och de engelska Superbike
mästerskapen som blit TV-sända! Steve Wynne tror att Lewis har 
stor chans att vinna över konkurrenterna som förutom japsarna 
även består av Norton (gäller bara i England). 
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HASLAM KÖR DUCATI? 
Ron Haslam har fått en slicksförsedd 851:a i "present" av bröderna 
Castiglini plus en depåhoj och en Cagiva 250 cross. En liten passus 
i Haslams kontrakt säger att han även kan få tävla med fyrtaktare, 
så en körning på Ducatin är inte omöjlig. I alla fall inte om 500:an 
går lika dåligt som 1989. 

NY TEAM MANAGER HOS CAGIVA 
Det spekulerades länge om att Marco Lucchinelli skulle få ta över 
jobbet som Team Manager i Cagiva-stallet. Så blev det inte, Lucky 
stannar hos Ducati. I stället blir det Luckys gamla Ducati/Cagiva
polare Virginio Ferrari som blir Team Manager för Cagiva. Chefsme
kaniker blir fd Varna-rneken Firenzo FanalL stryk ut alla andra 
tykten i tidigare Cucciolo. Jobbet med 500:an pågår för fullt. Ron 
Haslam har bl a provat insprutning. Man saknar dock fortfarande 
pulver i motorn. Haslam är dock mest orolig för att man gör om 
misstaget att komma med en helt ny motorcykel till årets första 
GP-race. 

900 SUPERSPORT UPPMÄTT 
Så har då Motociclismo mätt upp 900 Supersport. Bakhjulseffekt: 
73,29hk/8250, vevaxeleffekt: 80,36/ 8250, vrid på bakhjulet 7,48/6000, 
400m: ·. 12,0s, ·· toppfart (mede1):219,5, bensinförbr: 16,3km/liter, vikt: 
187kg utan bensin, italiensk skatteklass: 12hk (vore . nåt att komma 
med i svenska försäkringssystemet). Posistivt var: bromsar, däckens 
grepp, manöverbarhet (lättstyrd), stabilitet, bensinförbrukning, prestan
da. Negativt var vindskydd, fjädring, buller(!!) ... 

DUCATI 970 SUPERBIKE 
Ducati har testat en 970cc version av 851 Superbike (racemodellen). 
Kubiken verkar lite udda. Om man tar 888:ans borrning och 904:ans 
slaglängd får man ca 950cc. Möjligen har man gått upp ytterligare 
i borrning. 

BIMOTA-DUCATI 
Birnota har under en tid haft lite kärvt med att köpa loss motorer 
från Ducati. Nu har man dock fått tillstånd att köpa 851 motorer! 
och motorn kommer med stor sannolikhet att sitta i en produktions
modell av den navstyrda Tesi! Tesi har numera fått mekanisk styrning 
och sägs vara mycket nära produktionsklart Intressant. I övrigt 
skall Birnota satsa på en tvåtakts twin i 500GP. 

ro 

HOS SVITAL HITTAR DU VÄRSTINGPRYLAR TILL DEJ OCH 

D U G A T I 

TERMIGNONI avgassystem 

MARCHESINI magnesiumsfälgar 

REGINA KEDJA 

NEWFREN bromsbelägg och lameller 

MARVIG streetline fälgar (componibla) 

MIGRIPS gummihandtag (original på 851 m.fl.) 

CORNER skinnställ 

JOLLI~PORT handskar (mod.LuckJ eller Mamola) 

FREN TUBO stålomspunna bromsslangar 

CLOVER tankväska med sugkop~ar(perfekt till alutank) 
t 

EQUIPMENT ELITE packväskor m.m. 

För vidare information om produkter och återförsälg 

are ring Italienspecialisten, 

S V I T A L AB 

Tel.OB/441154 Mobiltel.010/100808 
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CAGIVA FRECCIA SPORT PRODUClON 
12Scc kriget i Italien fortsätter. Vad sägs om 38hk! Det är effekten 
man uppger på den nya supervassa Cagivan. Nu behövs nog de sju 
växlarna! 

SAKNADES PÅ MILANOMÄSSAN 
Moto Morinis 750 V-twin saknades. Den har ju "lagts på is" efter 
"interna meningsskiljaktigheter" inom Cagiva koncernen. Laverdas 
omdesignade SFC 1000 saknades liksom en förväntad 2-takts 2SOcc 
v-twin gatracer från Aprilia. Den 4-cylindriga Ferrari-Ducatin var 
det väl ingen som trodde att den skulle visas upp. Den får vi kanske 
se om två år. 

FRED MERKEL KÖR DUCATI? 
Ibland kommer det helt fantastiska rykten till Cucciolos redaktion. 
Det lär vara sant att 1988 och 1989 års Superbikevinnare (på H-a) 
Fred Merkel kontaktat Marco Lucchinelli om möjligheten att få köra 
den supersnabba Ducati-twinen i år om hans styrning för Roberto 
Gallina i SOOGP inte blir av. Och den kanske inte blir av! Gallina 
har visserligen blivit lovad en Honda. Men han saknar sponsor. Utan 
sponsor kan ju inte den fattige Robero Gallina driva något team 
med en världsmästare. 

ÄNNU MERA DUCATI-FERRARI 
Ryktena surrar och surrar. Ducati bygger nu V8 motorer åt Ferrari. 
Dels till Lancia Therna (med Ferarri 8:an) och inom kort även till 
nya 348:an. Ducati/ Cagiva skall få använda Ferraris stegrande häst
symbol på den nya 4:an. Då blir ju cirkeln sluten då denna häst 
satt på Ducatis racehojar på so-talet och början av 60-talet. 

NY DUCATI' STÅNKA!? 
Skållheta rykten säger att en ny stånkamotor skall tas fram med 
korninerad teknologi från Ducati, Cagiva och Husqvarna! Rykten 
om Cagiva-stånkor med Desmo-topp har ju redan cirkulerat i Cucciolo. 
Skall vi äntligen få en ny landsvägs l-stånks Ducati? 

CUCCIOLO RATTAR 
I Cucciolo nr 6 1989, sid 8, rad 28 skall 3:e ordet vara tvärriktning. 
Det förändrar ju en hel del, eller hur? Vi ber om ursäkt för ,detta 
tryckfeL 
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BIMOTA 
Det är svårt att förstå Birnotas satsningar på hojar med japsmotorer. 
De både ser ut och låter som vilken japshoj som helst. "Bellaria" 
är en 2-sitsig(!) hoj med Varna FZR600 motor. "Tuatara" har en direkt
insprutad FZR1000 motor på lSO hk och digital hastighetsmätar
konsoL Suck! 

DUCATI 851 SPORT PRODUCTION 
Här följer lite mer data än vad vi snappade upp i förra numret: 
888cc, 109hk med full ljuddämpning, Öhlins bakstötdämpare, Öhlins 
uppochnervända framgaffel, större ventiler, race-kit kamaxel, modifi
erad insprutning och nytt avgassystem. Plastdetaljerna sägs innehålla 
Kevlar. Bara 200 stycken skall byggas sägs det. 

SUPER ELEFANT 
Den nya vårstingelefanten blir på 904cc, har olje/ luft kylning och 
nytt chassie. Som vi nämnde i Cucciolo nr S-89 så har den även 
insprutning! 

HÄLSNINGAR FRÅN KOLLEGOR 
MCM har skickat en otroligt proffsig och snygg almanacka till Cuccio
los redaktion. Okav det saknas en Ducce, men den är otroligt proffsig 
och snygg ändå .. Allt Om MC har skickat ett my~ket . positivt svar 
på ett brev som skickadestill MC-pressen under förvint~~~· Vi ko~mer 
att ta hänsyn till detta när vi bedömer ·MC-pressen 1 framtiden! 
Brevet som skickades ut har f.ö. publicerats i Superbike nr 2 -
90. 

FLERA HÄLSNINGAR 
Aven MC-Nytt skickade God Jul och Gott Nytt ,&.r till Svenska Ducati 
Klubben. Vi önskar tillbaka. 



SATELIT-DUCCAR 
satelit-TV verkar vara nåt att satsa på. På MTV har två ducear 
setts alldeles innan jul. I en rock-video, det var nån slags rap 
hip hop låt, sågs ett häftigt gäng gå förbi en parkerad Ducati Indi
ana. I ett reklaminslag hade man verkligen inte sparat på något. 
Där sågs något så exclusivt som en Alazzurra 650! Sannerligen impone
rande. Vet i sjutton vad de gjorde reklam för bara? 

VARG OLLE NYGREN 
I sista numret 1989 av den proffsiga tidningen Classic Motor (förmod
ligen nummer 6) hade signaturen "Mark Lost" gjort ett intressant 
reportage om Varg Olle och hans maskiner han åkte på. Ett ganska 
stort utrymme ägnades åt den fantastiska Desmo-Ducatin vilket vi 
tackar för . En intressant uppgift var bl a att Monark tänkte montera 
Ducati-motorer i sina egna ramar! Enligt vad Cucciolo erfar är 
"Mark Lost" den samme som MC-Nytts förste chefsredaktör Bengt 
Björklund. Han var ju med när det begav sig i slutet av so-talet. 
Alla som är intresserade av de gamla race-duccarna bör skaffa 
tidningen. Sverige spelade ju en stor roll i Desmons utveckling. 
Varg Olle var ju till och med fabriksförare! 

BOT&T I ÖSTERRIKE 20-22 JULI 1990 
B.O.T.&.T står för Battle of the Twins & Triples. Det blir 7 klasser: 
l) Historiska .racecyklar upp till 350/ SOOcc 2) Ducati stånkor upp 
till 250/ 350/ över 350 3) Ducati Twins remmotorer upp till 7SOcc 
och kamskaftare upp till 1000cc 4) Ducati twins över 7SOcc S) Sound 
of Singles/B.O.T. upp till 600cc (serie!) 6) Classic Battle of ·the 
Twins and tripples upp till 7SOcc och över 7S0cc utom fyrventilade
eller direktinsprutade -motorer (serie) 7) Öppen klass, twins upp 
till 1000cc/ fyrcylindriga upp till 7SOcc. Plats: Oesterreichring, Zelt
weg. Mer info lär komma. Arrangör: Ducati Club Austria 

GIO.CA.MOTO UTÖKAR 
Gio.Ca.Moto i Bolagna kompletterar nu sin Ducati-försäljning genom 
att importera den indiske motacykeln Enfield Bullet till Italien. 
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FRED MERKEL I MEXICO 
Fred Merkel kommer ju tydligen inte att köra Ducati nästa år enligt 
Giacometti. Frågan är om det beror på vad som hände i det extra 
Superbikeloppet i Mexico. Fred Merkel hade blivit lovad en Ducati 
men någon Ducati dök inte upp. Man skyllde på tullstrejk i Italien: 
Märkligt bara att Luchinellis hoj kom fram! Merkel fick låna en 
japshoj av en Canadensare och placerade sig dåligt... 

DB1 SR I SVERIGE 
1989 importerades det två stycken Birnota DB1 SR till Sverige! En 
av dessa var den absolut sista tillverkade!! Hojarna importerades 
privat av en person i stockhalm och är nu sålda. 

CUCCIOLO PRESENTERAR HEMLIGA EFFEKTUPPGIFTER! 
Renzo på SVITAL är generalagent för Termignoni avgassystem. Han 
ha~ fått reda på effektuppgifter som mätts upp på följande superbike
hoJar: Roches 851: 138hk, Merkels Honda 128hk, Pirovanas Varna 
127-129hk (med och utan EXUP). OBS bakhjulshästart Samtliga kör 
med Termignoni avgassystem, men Ducati kan inte ha kolfiber i 
ljuddämparen -den smälter!- så de kör med aluminium i stället. 
Enligt Renzo skall Ducati ta fram en effektsvagare (!) modell för 
regntävlingar i år. 

"FIS" är motorcykeln för 
. speed-way-mästare 

MOTOlMPORT 
WARSZAWA, Przomyslowa 36, Polen 
P.O. Box l6S. Telerramadr. 
Hotorim Warsnwa 

Nl rmare upplysni.nJ:ar genom : 
Polska Kommerdella RJdtiv;u·ens byrl 
Helsingfors, Hamngatan 4/ IS-16, tel . 13771 

Motoimport's hela exportproduktion förevisas vid den 

lnternuionella Mässan i Poznarl 7. 6. - l l. 6. 1959. 
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NYTT FR,L\N DANMARK 
Den Danska Ducati-klubben har utnämnt Kjeld "Jo" Sörensen till 
"Arets Italienkörer" (gäller 1989). 

JUL OCH NYÅRSHÄLSNINGAR 
Det kom ganska många jul och nyårshälsningar till Cucciolo som 
härmed vidarebefodras. Ducati Club Antwerpen skickade julkort och 
dekal. Cagiva Group i Bologna (fabriken alltså) skickade ett julkort 
med en tomte följd av ?st "julelefanter". "Biker' s restaurant rifugio 
bellavista da Maurizio (Maurizio "Pompone" Bavaresco) slickade ett 
mycket snyggt julkort med ett riktigt Ducati-konstverk på som före
ställer en Ducati i Betlehem vid Jesu födelse! Ducati Klub Danmark 
hälsade och skickade sin utmärkta tidning "Ducati Expressen". Tidigare 
fick vi också en nyårshälsning från den 2-åriga israeliska Ducati
klubben och deras ordförande Eli Z iv. De firar nyår nån gång i 
Augusti tror jag, därav den tidiga nyårshälsningen. 

l b 

saxat från engelska "Which Bike?". 
Läs och begrunda ... 

CAGIVA STARTAR FABRIK I ENGLAND? 
Heta rykten talar om att Cagiva (läs bröderna Castiglioni) är mycket 
intresserade av att öppna en ny MC-fabrik i England! Vissa rykten 
gör även gällande att man är ute efter att återuppliva ett av de 
många avsomnade engelska MC-märkena. Frågan är vilket? Triumph, 
Norton. och . BSA är upptagna. Vad kan vara ledigt? Velocette? Royal 
Enfield? Brough Superior? Douglas? Cucciolo undrar. 

MILANOMÄSSAN 
Milanomässan 1989 visade att Italienarna är på väg tillbaka efter 
att den inhemska försäljningen av motorcyklar · minskat stadigt sen 
hjälmlagen infördes 1986. 1989 sjönk försäljningen bara några procent, 
och i år väntar man en försäljningsökning. Därför satsade de italienska 
fabrikanterna stort på att visa sig. Här följer några hojar som visades 
upp. 

MOTO GUZZI 1000 DAYTONA 
Guzzis >nya så kallade Dr John Wittner Replica blev mässans publik.,. 
magnet. Hojen har enkelfjädring bak och den > m()difi~rade motorn 
med högt liggande (inte överliggande) kamaxlar som är r~.rridd\Tna. 
Den skall säljas med förgasare eller med insprutning, Med insprutning 
ska den ge 94 hk. Prisen.< för den billigaste iJl" f . . 
Ducati 851, dvs ca 110000:- Leveranserna ihörjar · 

l? 



ENOR M DUNDERSE.NSATION 

I all tys t he t har d e n En gel ske bygg mä s ta ren 
John Bloor spikat i hop en s pril ia ns ny fab ri k ut e på en 
äng i Hincley. Där ha r en handfu l l a v den stenhå rdast e 
Kä rn a n från gamla Tr i umph s utt it och f u nde r a t oc h r es ultatet ? 

Jo . Till IFMA i september presentera~ dom en ny 
cykel. Motiv? Tyskarna är utpräglat teknikorienterade 
och har höga anspråk. En konstruktion som finner nåd 
under dom förutsättningarna kan med glatt mod introduceras 
var som helst i övriga världen. 

Hur i allsin dar hänger nu 'etta ihop? Enkelt, 
1983 (Samma år ägde en annan motorcykelaffär rum, fast 
oän~ligt mycket viktigare) köpte sagde John Tr i umphnamnet 
och .alla rättigheter. Då fanns en .funktionsfärdig .900 
twin . som hade •kunnat. börja tillverkas. I stället satte man 
sig ner och studerade hela Japanska utbudet. Och så blev 
de t en helt ny .. bygglådemotor". . _· .···. •.·. .... . . · 

Fyrventilad vattenkyld radmotor på tvärs i 7amen 
Till skillnad.fråri ·· många andra tillverkare med massor av 
gemensamma komponenter. Kolvar ventiler etc. Det blir en .·._ .... ·.·. 
tre och en fyrcylindrig variant, båda med två olika slag- > . 
längder i. En kortslagig 750 sport, en långslag i g 900 touring 
med mycket vrid. Fyran blir på samma sätt 1000 och 1200cc 
med olika vevaxlar. Kamaxlarna blir två och kedjedrivn·a · 
från . vevaxelns ~högersida. Justering med shims. Lådan blir 
sexväxlad ochiDed ett jättest?rt drev innanför den hög7a 
cylindern. Kopplingen med fem fjä~rar och många belägg . •• ·.· .. •·._·.· .... .. 
Tänds.tift djupt nedsänkt ic~ntrum och tändningen . med impuls
erna - från vevaxeln. Insugen ser ut att vara inrättade för 
förgas~re. Och så .till. det Engelska. Dom ver.kar ha siDällt 
di ten underlig vetilationshistoria från vars hus . ge~era~ 
torn får sin drivning och troligen har någon förborgad 
nyttig miljöpåverkan. På den nu visade motorn finns >en 
balans$ekanism som kommer att överges om provkörningarna 
visar ~et. Hittills är man mycket nöjd med prov och tester. 

Konstruktionen är givetvis anpassad till robot och 
datastyrd tillverkning, vilket är en stor anledning till 
att den ovan nämnda twinnen aldrig kom till utförande. 
En stor del av maskinerna är redan installerade och av 
modernaste Tyska och Japanska tillverkning. Hr John räknar 
med att tillverka ram (höglegerat superstål, dyrt) svi ng 
axlar och låda själv. Elsystem gaffel och hjul köper man 
Men inte av vem som helst. Först och fr ämst kvalitet, alltså 
gaffel från kayaba och intrument från Nippon - Denso. 

Hur själva cykeln skall se ut har inte avslöjats 
men det är tal om en särskild klassisk 750 roadster för 
dom många traditionalisterna i Tyskland. Rent allmänna 
"immitscen" kommer att landa mellan japanerna och BMW med 
ti l lhörande pr i s så klart. Det kan ju inte skada med lite 
nytt blod men jag erinrar mig en Engelsk f i rma som gjorde 
en kvalitetsprodukt som hette Hesketh . Kommer någon i håg ??? 

PS 



MC-MASSAN ALVSJÖ 

Ett rykte som visade sig vara riktigt sa at~ mång.a Ducati !nte ~kulle 
u förrän på fredagen pga strul 1 Italien. Alltsa besoktes 

d~~:san P~å fredagen med en !f!U~biljett .i en~. handen oc~ en kamer~ 
i den. andra. Omedelbart i mgangen till . massh~llen stotte man pa 
den stora Nordbecks-montern med Ducah, Cagiv.a, Hu~qvarna och 
Moto Morini. Mellan de många besökarna i de. tranga ~angarna kom 
man rullande med ett knippe ducear som tydligen precis dykt upp. 

1 Nordbecks monter kunde man beskåda 851 Strada, 851 S.P., 900 
Supersport, 906 Paso, 750 Sport, 750 Elefant, 900 Lucky Explorer 
(den nya Elefanten med 904cc och insprutning), Moto Morini 400 
Dart, Cagiva Freccia C12, Freccia C12 Supersport samt diverse Cagiva 
off -road och Husqvarna cross-enduro. En imonerande samling hojar 
alltså. Det var mycket trångt i montern redan på fredagen, förmodli
gen var det kaos på lördagen. På en vägg satt en stor affich som 
berättade om Svenska Ducati Klubben. Skall vi ha en monter nästa 
gång? 

2.0 "2.1 



I övrigt var det tunt med roliga grejjer. Aprilia visade några hojar, 
Laverda visade några, Guzziimportören visade två hojar (inte 1000 
Daytona), BMW importören visade några Gilera, bl a den mycket 

snygga ~OO< Saturno -som dock får en plump i protokollet för det 
otroligt fula kedjeskyddet-. Guzziklubben hade en monter med en 
eyk~l och Spader D<nn ( tjejklubb i Sockholm) hade _en monter som 
-är' värd - ett -_ stort omnämnande. För att få sina Ducear att smälta 
in i monterns färger (klubbfärgerna), hade Karin och Monkan tejpat 
alla lackade ytor på sina hojar -Fl & 750 Sport- och sedan målat 

med .svart pcl1 . .Vit färg!!! Ni kan _ väl höra av er till Cucciolo 
originallackenklarade testen när tejpen åkte av? 

11.. 

. '' ',' ' .. ... . 

I övrigt vår det inte mycket kul. i oiil ·· man __ -- inte -- tycker japsarnas 
senaste jättevespor är kul förstås, Man kunde höra lite småfniss 
i japsmontrarna. Apropå Laverda förreseten som nämndes här ovan: 
Sula har börjat sälja det han ser ut att sälja: HD! ·_-- I övrigt var 
det väl bara MCHK som hade en monter värd att nämnas. En toppreno
verad HD -29 brevid ett orenoverat vrak var effektfullt. I övrigt: 
Gäsp, jag åker hem. 
1\'IW 



CUCCIOLO TESTAR CAGIVARACERN 
· ·:-·.· ,• 

Cucciolö fick under Bol Dor tillfälle att iprovköra Marno
las GP-racer. Fabriken hade för vår räkning tagit med 
dennes maskin ock han infann sig även själv Tör att ge 
svar alla våra frågoroch funderingar som vi eventuell t 
skulle kunna ha. Testförarna är alla rutinerade förare 
och de har under två säsonger nu tävlat inom tvåtakts
racingen så de borde vara väl kvalificerade att göra 
en professionell och välbalancerad bedömning. 

När vi anländer står racern. ·redan uppställd och Parti
kel- Janne gårgenast fram och börjar diskutera tekni
ska lösningar med Mammola, som som det visar sig inte 
heller ärnågot tekniskt snille. Vi passar under tiden 
på att testa provobjektet på den berömda asfaltsträckan 
På rakan noterar provförarna att Cagivan förvisso varvar 
ur men attden inte är speciellt snabb. Senare vid den 
tekniska dessikeringen lyfter vi på ~n .av kåporna och 
upptäcker då att växelföraren monte.rats felaktigt så 
att l~gsta . vä:x:e~n blir högst ochvice versa. Närvi på
pekar ide·tta för .Mamolla ·blir han aldeles likblek; Nu 
förstår vi att vi löst problemet varför det ·gått så 
dåligtför Cagiya i -89 års säsong. 

l'l Dfao· r' t vsaomr dnelt. kan. J ä~a i texten' Cagi van inte gick så 
aldr1g lont att byta om. 

Medan .. Partike~-Janne u,ndersöker Randys rac er så passar 
~estforarna pa att ge n~nom några som vi tycker intell
lgenta frågor. Vår första fråga blir: 

-Hur många växlar har den ? 
-Alla. 

Ett som man k t 1 an yc"ca u t tömmande svar. Vi fortsätter frågandet 



-Finns det inget centralstöd ? Det hade ju t.o.m 
värstingarnas värsting, 75088 på sin tid. 

-???, 
Han-hade tydligen inte hört talas om DUCATI 75088. 

-Oljetryckslampa då ? 
-??? 

Då vi tycker oss fått veta det mesta vi vill veta, 
ställer vi vår avslutande fråga. 

-Har ni jackat kolvarna ? 
På detta svarar Randi undvikande och vi tror oss därför 
med största sannolikhet kunna säga att detta blir den 
modifiering man gör till årets racer. 

Jannes tekniska ruta 
2 Hjul ..• . ·· ... •. · 
Motor: 4-cylindrig 58°y-motor med gemensam vevaxel. 
Förgasarna är 4 st. Morini 35mm i magnesiUffilegering. 
Effekt: 150hk 12000varv- minst (Det beror naturligt
vis på hur mycket man gåsar) 

,_, 

P I RELL I PHANTOM RÄDDA T 

Enbart tack vare Cucciolos upprop och efter att man på 
Italienska Gummi AB blivit överösta med protestblan
ketter som skapat fullständigt kaos i posthanteringen 
har man på Pirelli beslutat att tillverka Pirelli Phan
tom i ytterligare minst två år, eller så länge däcket 
säljer bra. Att vi Ducatister varit desperata kan man 
ju förstå när man t.o.m. varit beredd att begå helgerån 
genom att KLIPPA I CUCCIOLO ••• 

Om det var själva protestskrivelsen och den massiva 
proteststormen avgjorde saken eller om man skrämdes 
till eftergift av protestblankettens framsida där två 
"drägg" står halvnakna med var sitt ölglas, på detta 
vägrade man att uttala sig. 

Cucciolos utslängde 
från Älvsjömässan 
efter en intervju 
med: 

ITALIENSKA GUMMI AB 

Distriktschef 

Bredängsg. 55 633 46 Eskilstuna 
Tel.vx 016-125350 · 
Telex 817 5006 
Telefax 016-125359 

BiHel. 010-77 7112 

~~€m~~~n~hfYv~år klubbrabatt (30%) hos: 
Alvhem, Älvängen Tel.0303-36003 



NY MOPEDSÄSONG 
DAGS ATT ANMÄLA S I G 

Så är det åter dags att anmälla sig till ytterligare en 
säsong i moppecirkusens förtrollade värld. 
Kommer årets säsong att bli ännu tätare ? 
Förskonas vi från någon dödskrach i år ? 
Vågar förra årets mästare ställa upp i den allt hårdare 
konkurrensen ? 
Kommer publiksiffran att passera 100000 ? 
Blir Partikel-Janne sist som vanligt ? 
Ja, frågorna är otaliga men svaren på frågorna vet vi 
inte förrän ännu en säsong i Battle of the motorveloci
peds är till ända. Anmäl dig därför redan nu till det 
första racet i Maj-Juni på anrika Aspö Ring, Skövde. 

Anmälan sker till: Finnkopp 0502 15103 
Pinnoccio 0502 14285 

Presstop! Första deltävlingen 26 maj, Aspö ring Skövde 

Mopedtrimningen inför årets säsong är nu i full · 
Foto: Tore LennaTtsson gang. 

2.6 

STYRELSEN SVIKER. 

Den nya styrelsen sög i mc-mössan redan tidigt under hösten en 
möjlighet att realisera sin ide "Culture, moral ond ethic-tour'. 
Följdoktligen togs kontakt med personer i huvudstaden. Dessa fick 
av styrelsen i uppdrog att undersöka det kulturella utbudet. 
Högst på önskelistan fanns teater eller krogshow, En suppleant i 
styrelsen( en televerkare frön Suntokstan) lovade dyrt och heligt 
att styrelsen skulle ställa upp mongrant am något trevligt arrange
mang ordnades. Följonde två månader tillbringades i telefonen antingen 
vtlntandes i telefonkö till nöjesetablissemangen runt Stockholm eller 
diskuterande med styrelsens representant. - E'det SA dyrt? -Tror ni 
allo vill se Jer ka? -Jaså du bokode 15 platser? -Kon du avboko dem 
tror du eller? -Utsålt?? Det ör det aldrig i'Tidoholmsparken. 

Resultate av månader av hårda förhandlingar blev ett restaurangbesök. 
Nya problem uppstod. -Hur många kommer dö? -Ja styrelsen är ju fem 
och en 8-10 •ctplado öldrickande stockholmare finns väl, och så dyker 
det väl upp ett por till. -Ja boka 15 platser. Till slut bokades dessa 
platser på en italiensk restaurang, Stolen, rekommenderad av ett annat 
Stockholmspor. 

Lördagen den 13 januari kl 18.00 skulle vi sammonstråla utanför Stolen. 
dit knappt någon lyckodes hitta pgo en felaktig odr~ssuppgift som 
lämnats. Detta vor dock troligen ändå inte anledningen till att så 
gott som hela styrelsen uteblev. Den enda som dök upp vor en föskrämd 
suppleant--rrö Suntokstan.-Nej hon hor just köpt en skrivmaskin för allo 
sina pengar och kossärskon är nog i England tror jag och sekreteroren 
sko tenta pÖ måndog ~ch ordf ••• jo, •• han sover ju rött mycket ••• så det 
blev bara jag kvar. ~e tappra försöken att försvara styrelsen var dömda 
att misslyckas. 
De 15 plotserne räddodes dock ( ·vi blev nöston 25 tillslut) ev ett 
gäng sköninj~r,förbluffonde nog från en konkurrer6nde mc-tidning. 
Det blev intressanta diskussioner chefredaktörer emellan och vapen
vila slöts i ölet och postans namn. 

Moten var som väntat fin och numera vet den ~64e till sätt och urs~rung 
italienske kyporen att en Ducoti ör en italiensk motorcykel. Efter 
moten väntode utgång och halva sällskopet bröt upp tidigt för att spara 
inträdespengar och slippa stå i kö. Journalister hor det ju inte så fett. 
Resten av sällskopet skingrodes för att gå på olika ställen men på 
grund av köer och dylikt hamnade vi till slut på samma ställe som 
just hade stängt. En liten topper skara ändade el · småningom kvällen 
på en engelsk pub, drickondes ansenliga mängder Gam~eldonsk vorvad 
med Tequila. Tilläggas bör att styrelsens ENDE representant åkte hem 
och sov. Att missa ett sådant h~r evenemang vor styrelsens försto och 
hittils största fiasko. Vilket blir n~sto?? 

Den Enade Fronten För Styrelsens F~rlö1ligonde. 

Z 't 



-· . 

30 

l .. 
il' 
('\J 
:r 

o 

e 
~ 

l .. 

l .. 
. 

E! 

~ 

> 
~ 

'Ö 
QJ 
e 

l 

il' 
N 
:r 

l .. 
il' 
N 
:r 

.~ 
e 
o 
\0 

l .. 

l .. 
il' 
N 
:r 

e . 
g.~ 

e 
wo gs\0 

. 
r-i 
QJ 
8 

8 :r 

CUCCIOLOSKULTURSIDA 

Si världen förklarad 

-i vetenskapens ljus fördunstar all vår oro 
och smärta 

Nu är inte långt mellan människors hus 
men långt 

mellan hjärta och hjärta 

- Nils Fer lin -

PREMIÄR!! 

Ett nytt blad vänds i Cucciolos historia. 

Tiden är mogen för en breddning ay läsvaran. Vi slår 
på trumman och stöter i trumpeten och startar: 

.·· .. · ........ :.:. 

cuccioLos :KuL±uRs IDA 

Här kommer resentioner av litteratur och musik varvas 
med tips, uppmaninger och-kängor. 

Vi väntar på dina debattinlägg 

Kom bara ihåg att detta inte är något forum för den 
jolmiga populärkulturen, utan här tar vi upp det 
väsentliga i tillvaron. Vi fnyser föraktfull t åt "kuta 
och kör" på · folkan, ''är ni inte riktigt frisk" och 
"mammut jägarna". 

Vi applåderar Shakespere, Pirinen och Karin Boye 



Vän! 
Vi vet att du finns därute i vintermörkret, du 
kulturpersonlighet. Ta och skriv till oss och dela med 
dig. 
Skriv om rockmusik eller din favoritförfattare. 

Gå på vernisage! 

Vi sollar, väljer och vrakar och garanterar att ingen 
skräpkultur kommer i närheten av Cucciolos 
t ryckpressar! 

Cucciolos kulturredaktörer är; 

Stadshypot~l( 
GÖTEBORGs OCH BOHUS LÄN 

HUR MAN SÄ TTER I HOP S I N DUCA T I 

Så här nånting tycker ja en Ducati ska se ut, som alla 
vet var det mycket bättre förr så därför skall man ha 
så mycket lagom gamla prylar på hojjen som möjl~gt. 

1. Bromsen fram skall helst vara ett B-backat Dresta 
med många lufthål, leder g gulligt korta ekrar. För 
dom som inte hi t tar ett Dresta, dom får nöja sig med 
Grimeca eller Fontana fyrbackade trummor; att sätta 
skivor på en sådan här hojj e förbjudet, så kallade 
gjutna hjul lämnas till PLM så dom kan göra ölburkar 
av dom! 

2. Däck Pirelli Phantom ....... gamla modellen så klart! 

3. Fälgar Akront eller Borrani. 

4. Gaffel. Här kan man använda nästan ha vad som helst 
bara man tänker på att ha gummibäljar på den. 

5 · Motor ska vara den gamla opålitliga 750-modellen 
med dom klassiska runda kåporna, här kommer utseendet 
i första hand. 

..:. •' ' .. • ... . 

6. Rör. De e ett svårt kapitel. Conti'na hindrar ju 
tonerna att komma ut ordentligt men å andra sidan 
mycket vackra; nä de får bli MCM meggisar me underbart 
showkrom o ljud som väcker döda! 

7. Tank ska vara en såndär i glasfiber som man kan se 
bensinnivån genom plasten. När man skall lacka 
tanken så måste man tänka på att få in en fluga i 
klarlacken. 

8. Sactel ensits förstås med plats för en stödbira i 
ankstjärten. 

9. stötdämpare bak ....•... inge nytt skit 

Har ni hajjat .•. bra 
med vänliga hälsningar Carla! 



------·· 
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ORD FRAN ORDFORANDEN 

Words from worddriver 

Nu är det vinter. Sverige är klätt i sin sedvanliga 
vinterskrud. Gröna gräsmattor, grå himmel, regn (åt
minstone i sydsverige). 

Det är härligt med vintern. Man slipper bekymra sig 
om det slitna bakdäcket, man slipper ha 50 mil i regn 
utan regnställ framför sig. Och man slipper tänka på 
vad det där oljudet i motorn kan ställa till med. 

Ja,som sagt kan man i godan ro svepa yllefilten tätare 
omkring sig, lägga ytterligare ett · vedträ på brasan 
och vända ännu ett blad i boken som tomten släpade hit. 

Nog romantiseratl!! 

Allvaret och våren närmar sig och det är dags att börja 
aktivera sig. Har du några förslag, tips, ideer om tre
vliga aktiviteter? Då är du välkommen att höra av dig! 

Vi ser fram emot en aktiv sommar-90 

JONAS 

Vi läser j rapporterna från Milanosa1ongen: 

DUCATI 851 blir ännu bättre, Den tredje upp
lagan omdÖpt till s. ·· P. (Street Production) blir en ren replica av 
88- års Superbike racer. 888 cc 121 hk.·~Oppochnergaffel, fyrkolvsak 
från Brembo med olika stora kolvar och flytande 320 mm skivor av 
gjutjärn. Kommer någon att hamna i Sverige? 

Våra Italienska kolleger har int~ heller legat 
på latsidan. 

Cagiva kommer med en bomb (nåja, rykten har 
viskats om) En ny Elefant som är en replica ~v Paris -Dakar modellen 
men,kära läsare, motor från Ducati 900 supersport ...... Luftkyld 
tvåventilare ~ed oljeomspolade cylindrar och därmed två oljekylare . 
Insprutning från Weber- Marelli, bekant från 851-an. 

· Om hästkrafter tiger man meri påstår istället 
att denna Elefant 906 är den första bamseenduro som knäcker 200 
vallen Från fabriken medföljer en sats med ett chip för att trimma 
in insprutningen. 

Laverda vill förstås inte vara Bämre utan kommer 
med en Krigare, 700i.E. El Cid ..• 

· ·· · Tvåcylindriga Atlasmotorn med insprutning från 
We ber (självfallet) 190 knutar påstås de t helt frankt. Någonting 
för dom stora pojkarna. Bitshöjd för jättar ordentligt tilltågen 
tank och djupt nerdragen kåpa. 

Från Aprilia väntades den omryktadestånkan .med 
fem ventiler,istället orsakade 600 Pegaso närapå tumult ; Ännu ett 
ökenskepp , en variant av 600 Wind, Istället för nya. motorn kom 
en oppenergaffel men 46 hästar ur den gamla(?!) windmotorn Mr int• 
att förakta. Kuggrem med balansaxel och fyra ventiler. Skogsnissar, 
bara a t t välja., .•• PS 

På Milanomässan visade Roberto Gallina sin 
egen superbik~. Detta oberoende av övriga planer som Team
ledare. I bästa Italienska tradition bildar e!l stålrörsram 
skelettet på den nya racern. Vilda rykten har varit i omlopp 
om motorn, v~sexa med . fem ventiler och 1000 cc blev ,till sist 
en radfyra nära släkt ined S-u--i. Fast inte alldeles. Blocket 
och vevhuset är Japanskt arvegods (750 GSX'- R) På detta en :: 
egen fyrventilstopp med dubbla kamaxlar. Precis som Birnota 
och Ducati får den nya motorn insprutning från Weber-Marelli. 

Måtten avviker från ursprunget och uppges till 
71x47,lmm. En serie på 200 st. planeras för att möjliggöra 
start i Superbike VM. 

PS 
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PARIS- DAKAR 

Det gamla kära Paris Dakar rallyt har avverkats ännu en 
gång. En nyhet för i år är att tävlingen bytt namn. Det 
är inte ett "rally" länge utan nu heter det "Paris 
Dakar maratonet". 
Nu skall vi ta en titt på vad som hände i år. 

Vi börjar med hojarna. Den Italienska fabriksmaffian 
representerades denna gång av Gilera och Cagiva. Det 
var första gången ut för Gilerafabriken, som ställde 
fram två körsbärsknallröda 600cc enstänker (vackra så 
man .... ).Redan vid starten i Paris . på julaftonen stod 
det klart: Gilera slog knockout direkt på motståndarna 
ifråga om vackraste fordon! 
Men frågetecknen tonade upp sig. Skulle 600cc räcka? 
När motståndarna schaktar sig genom drivsanden i 
170km/h? Pallar en förstorad saturnomotor ökenrace? 

Deras konkurenter, våra vänner Cagiva hade säkert varit 
inne på en del av dessa frågeställningar när de satte 
ihop sin cykel. 
Deras vapen måste med all säkerhet strypas för att få 
ställa upp i Svenska superbike-cupen! Tänk att ställa 
upp med en strypt off-road där! 
När Cagiva dök upp vid starten var det 900 insprutade 
desrnakubik som vrålade. Aldrig tidigare har så här 
mycket effekt setts i en offroad. (Enligt upgift är 
standardversionen den första off-road som spränger 
200km/h vallen. Men här är det förståss nåt ,mycket 
vassare.) 
De Japanska motorcykelproduktionskombinatei ~alde att 
ligga lågt denna gång. Endas t Yamaha hade··: fabrikare 
med. 
En jättesvärm med privat-team, mer eller mindre 
professionella, ställde också upp. 

väg bar det! rymdsatellit tv-kanalen Eurosport 
serverade tävlingen direkt varje kväll hem i tv-soffan. 
Man kunde kväll efter kväll se vilken maxact råstyrka 
Cagiverna besatt. De bokstavligen rågasade ifrån mot
ståndarna ända från Paris till Dakar. Tyvärr hade de 
vissa dagar grus i kompassen, med irrkörningar som 
följd. De var de i och försig inte ensamma om, och de 

n 

l• 

vann hela tävlingen stort! 
Vad sägs om 1;a, 3;a och 7;a? Deras service-hoj kom 7:a 
i tävlingen! Som tur var behövdes inte service-hojen så 
mycket. Ducatimotorerna gick som klockor hela tiden. 
Det verkar som om det var lite si och så med .disiplinen 
hos meken som körde service-hojen; han passade på att 
vinna en dagsetapp mitt i värsta öknen! Tänk om Cagivas 
tävlingsmaskiner fått stopp, och inte fått någon hjälp 
p.g.a att meken rejast ifrån dem ... ! 
Visst är Italienska mekar charmiga. 
De Två Gilererna visade sig mycket snabbare och 
driftsäkrare än väntat. Hela tävlingen låg de två och 
pendlade runt 10;de plats. En alldeles speciell 
dagsetapp kom de 1:a och 2:a !! Mer om detta längre 
fram i texten. 
Som alltid i Paris Dakar maratenet var det hårda tag. 
Eurosport hängde i helikoptrar likt hungriga gamar. 
Cirklande, spanande, väntande på att något smaskens 
skulle hända. Och tv-tittarna blev inte lottlösa. 
En .höjdarscen var när Cagivas andreförare skulle kicka 
1gang sin hÖgkompade 900 vid ett tankstopp i öknen. 
Luften darrar, han kickar, solen står i zenit och ger 
järnet, han kickar, kickar .. Tillslut vacklar han. han 
får ingen .· luft längre. Benen ·. bär .inte honom länge, 
han sliter av sig hjälmen .. Då ser vi plötsligt hur 
sandblästrad han är i ansiktet och på halsen. Huden är 
illröd. Sand rinner i svetten. Han kvider. Hoppas 
Eurösport fotografen bjöd honom på ett glas vatten. 
En annan höjdarscen, kanske den bästa, var •ett annat 
tankstopp i Libyska öknen. 
En arab fyller upp tankarna. Sedan upptäcker flera 
team, bl.a. Gilera och Cagiva att de fått disel. Allt 
inför tv-kamerorna. Hade inte tv-kamerorna gått så hade 
antagligen Cagivas försteförare dödat araben på plats, 
nu nöjde han sig med att vråla "--- you ------ now you 
have destroyed everything!! Ahhhhh! Ahhhh!" Araben 
förstod inte engelska, med verkade berädd att dö. 
Hojarna fick vändas upp och ner. Ut med diseln och in 
med bensin! 
Samma dag blev ett bilteam av med sin bil, under 
vapenhot, ute i samma öken. 
I slutet av tävlingen kom den hårdaste dagsetappen i 
historen. Det hade regnat i öknen, och det hade då 
bildats "skare" på sanden. Under denna "skare" var 
något som kan liknas med kvicksand ... 
I tv'n kunde man se hur hojarna dundrade fram på 
skaren, som naturligtvis plötsligt brister. Det såg 
p-;:mskA lustigt ut, för sedan kunde man bara se __ ~<3._<;l(3_ln 3CJ 



och styret .. Bara till att börja gräva och försöka 
glömma att dagens specialsträcka är 20mil. När 
Eurosport sände dagsrapporten kl 23.00 på kvällen så 
var hälften av startfältet rapporterade saknade! Som 
lök på laxen hade arrangörerna gjort ett stort fel i 
kar torna som delats ut.. . Förarna hittade inte 
målgången! Kom ihåg att nästa dagsetapp börjar 07.00 
nästa morgon, och då måste man vara i tid, med nyservad 
maskin. Inget för pateätare med andra ord. 
Det var denna dagsetapp som Gilera kom l;a och 2;a! 
Mängder av fordon fick bryta utefter maratonet. När det 
så att säga var stopp skickade föraren upp en 
nödballong, och vips så kom en helikopter och hämtade 
honom (eller hennne, det var flickor med också). 
Fordonet lämnades där det stod. 
På bilsidan vann Peugeot som vanligt. De har vunnit 
alla år de ställt upp. I år blev de 1;a, 2;a och kanske 
3;a (minns inte riktigt). 
Fabriken har nu proklamerat att de inte tänker ställa 
upp nästa år. Istället skall Citroen som ingår i samma 
industikoncern köra nästa år. Redan medan maratenet 
fortfarande pågick började Cittrafolket värva Peugeots 
personal till sitt nya team. 
Kanske kommer Ci troen att hel t fräckt lyfta av plast
karossen från Peugeots vinnarbil och lägga på en ny 
som liknar en Ci troen (kan nämnas att Peugeoten har 
varit samma bil i alla år, Fransmännen har bara bytt 
plastkarossen beroende på vilken standardmodell de vill 
ge sportigimage det året). 
Vi förutsätter naturligtvis att Citroen dessutom byter 
ut hastighetsmätaren till en av badrumsvågstypen, på 
bästa Cittra maner. 
Om man skall spekulera i vilken modell som plast
karossen skall likna, så hoppas jag det blir den gamla 
fina paddan. Eller möjligen CV2, nej kanske CX;en blir 
bättre .. 

Nej nu skall vi inte prata bilar längre utan går snabbt 
över till 

Lastbilar! 
Det finns två 
tävlingslastbilar 
lastbilar. Alla 
förbrukar måste 

typer av lastbilar i maratenet; 
och service-reservdelstransport

fordonsförnödenheter som teamen 
fraktas med fordon som "deltar" i 

Hos· Ducati-spebialisten,ALDEN RACING 

finner d\.l al.lt ti 11 din Ducati. 

Dessutom •karl j~g erbjuda däck .till lägsta 

priser, .bAd~ ~llckk ..•.• och standardd~@J<,stålflätade 
bromsslåhgåriitilf alla märl<en,B~embC><.l>f-C>rnsar, 
Marzocchigäfflar och stötdämpare,Jeb"s hjälmar, 

snabbskruv till kåpor och mycket annat till 
bra priser! 

Besöksadr. Hack8rorsvägen 1 

Linköping 

Tel. 013/15 55 94 

(säkrast kl. 16-18) 

eller 11 36 90 



tävlingen. Transportlastbilarna är ganska standard
mässiga 4 eller 6-hjulsdrivna terränglastbilar. 
Tävlingslastbilarna är däremot M O N S T E R med all
hjulsdrift, massor motor, allhjulsstyrning (!) och 
metervis med fjädringsväg. När man såg hur de grävde 
ner sig i sanddynerna är det ett under att de kom i 
mål. 
.Vann gjorde Italienska Perlini-teamet som framfördes av 
totalt gaspedalgalna Italienare, tillika signalhorns
fantaster. De bjöd verkligen på show; motor och signal
horn alltid på max! 

Kontentan blir: Skaffa 
skit, men Paris Dakar 
omistligt! 

1.11 

satellit-tv! 
varje kväll 

Utbudet är mest 
i en månad är 

Lars Höjer 

HJÄLP SÖKES 

Det ligger ett ganska stort arbete bakom varje 
nummer av Cucciolo. Utöver de som bidrar med 
artiklar och sätter ihop tidningen, så finns flera 
personer i hela landet som hjälper till med att 
ordna fram adresslistor~kuvert och liknande . 

Sedan en 
Kungälv .. 

. ', .. ·: · ........ · . ·.·. :·: . ' :. ... ·._.-. 

tid< ~å J:rycks iochi skickks tlctllihgen från ·•·· 

Det har fungerat fint . förutom att det h.ar blivit 
lite för tungt med arbete för ett par slavar ~å 
or ten. Detta .. · föranleder att vi försöker få tag på 
några som kan hjälpa till. . · .· .· . .·.· .· ·. ·.· .. 
Vad som saknas är några som kan hämtade tryckta 
tidningarna på tryckeriet, stoppa i kuverten, för 
att sedan kör iväg al tihop till posten~ 

Västkustbor ! 
Vad väntår ni på? Det hela brukar ta ungefär 2 
timmar per utskick om man är två stycken. 
Naturligtvis är det roligare ju f ler man är. 
Detta skall göras 6 gånger per år. 

Ställ upp för Cucciolo och klubben! 

Anmäl ditt intresse till Lars Höjer; 0303/91925 



KULTURPERsONLIGHET I AKTION 

Visst är han fin, allas våran professor. 

Bilderna är från 24-års rejset i Linkciping. 

Harry kämpade med regndäck,fristadsställ och graninge 
kängor ... 

Foto: Lars Gunnarsson 

!.J C 
J ~) 



DUCATI MOTORCYKLAR 

* 750 Paso 
Röd och härlig.Nytt avgassystem 
Pris * 59.000:-

* 750 Sport 
Läcker och billig sportmaskin. 
Pris * 69.900:-

* 906 Paso 
6 växlad.Vattenkyld.Urstark 
Pris * 78.800:-

* 900 Super Sport 
Värdig efterträ,dare.Klassisk Sport 
Pris * 78.800:-

* 851 Sfrada •-······· DubbelsadeL 4 ventilad.Ursnabb. 
Pris * 109.000:-

* 851 Sport Production 
888 replica.Öhlins gaffeLHypersport 
Pris * 134.000:-

Pris * 43.900:-

Butiken öppen: 
Telefax 0322-30180 Tis.-Fre. 13-18 Lör. 10-13 
Telefon 0322-30124,30129,30159 OBS! Måndagar stängt. 

:.._ __ ~ ___ __l._....L_ _______ • ,, 

DUCATI RESERVDELAR 
- --- · ~-- ~ 
~~--- -.. ~]i~ 

::J!Jt/Hfl 32 
==r=--' 31 

~ . 

Hol 1257 , 441 93 Alingsås 
Telefax nr 0322-30180 
Telefon 0322-30124,30129,30159 

BUTIKEN ÖPPEN: 

s 
.. 14 

"" 
(\;~/[__;~ 

·J • ), -,...... . 
Vi' 

Tis.- Fre. 13-18 ,Lör. 10-13 
OBS! Måndagar stängt 
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SOMMARENs GRILLFEST, RÄDDAD! 

STYCKNINGSSCHEMA FÖR NIPPONOXE. 

l. halsrev 
2. framlägg 
3. hög.rev 
4. märgpipa 

S. entrecote 
6. bringa 
7. bringa 
s. file 
9. Id! l ap 

10. biff, T-benstek 
11. rostbiff 
12. lilJa fransyskan 
13. tjocka fransyskan 
14. ytu:r- och innanlår 

l s. baklägg 

il collo 
la canella 
le coste della noce 

l'osso buco 
la schiena (il falso filetto) 

il petto anteriore 

d:o 
il filetto 
il petto posteriore 

la bistecca 
lo scanne11o (il rosbitfe) 
la eoscia 
il soccoscio 
il culaccio, il soccoscio 

il cosciotto 

-- -. . ' . 

i 1989 etter at det over lengre tid hadde blitt ytret enske 
om en egen forening for · Ducatister . . Foreningen er et sam~ingspunkt 
for de . som e i er og kj0rer Duc a t i - e n ten på ve i -' eller i race - ·og 
også andre som er . interesserte i Ducati - eventuellt som potensielle 
kj0pere. 

Målsettingen for iforeningen e;: Ä markere Ducati - å bidra tilå hold e 
flest mu}ig sykler på veien ·.'":. å g i Ducatister mulighetfor ~t ·.· scsialt 
fellesskap med likesinned e g j en nom turer /treff/stevner. Andre ·aktuelle 
viktige områder vil kunne knyttes til foreningens aktiviteter etter 
medlemmenes ··0nsker og .behov . 
Ved det f0rste m0tet den 02.08.89 fant en ut at en ikke . ville forme 
et formellt styre. Det v~ r enighet om at enkeltmedlemmer kunne ha hånd 
Olll oppgav er for • en s~ song ,av . gangen . . Det te .bet yr at -,.i pr ev er .ä l egg e 
aktivitetene . opp på et realistisk nivå - _u ten å vrere for . ambisiese 
og hvor enkeltmedlemmene har frihet t il å gj0re det en vi lut av oppgav~ 

ene .• • ...•.. · •. · •. · ... .... ·.···<•··•·· i)> . ·.· .. . ·•·•·· ... ·.·.··•·•· .. <i <··· .... ···•·•· .. ·)i.··········.• 
Noen oppgaver er fordel t: - . forberedelse til fester - arbeid med · turer 
og treff - kontakt/informasjon om racing - medlemmsoversikt/utsendelse 
- Ducati-register - redigering av stoff til MC-presse - kasserer -
utforming av logo - referatskriving - kontaktperson for medlemmer ..: 
kontaktperson for uteulanske klubber - skriving av invitasjoner-for

mannsoppgaver. 
Samlingsted vil kunne variere fra samling t il samling Og har naturlig 
s~nunenh~ng med ät f() reningen skal ivareta interesser til medlemmer 
også utenfpr det pentrale estlandsområdet hvor de fleste .Ducati '.s er 
'l"egistrert. / 51 har meldt sin interesse for foreningen. Det er sendt 
ut tilbud om medlemskap tiLdisse. Hvor ofte en vil treffes er helt 
avhengig a\' medlemmenes in teresse .,. og for .de som . har <en oppgave er 
det te basert på den positive entusiasme og på den enkeltes overskudd. 
Det te er grurmen til at vi har valgt å ikke prioritere et klubb-blad. 
Formen vi har valgt - er informasjon til medlemmene sammen med ivitasjon 
til meter/treff o.l. 
OM - SVENSKA DUCATI KLUBBEN - OG - NORSK DUCATI FORENING DESMODROMENE. 
Noen av den''eldre" garde av norske Ducatister har over tid hatt kontakt 
med Svenska Ducati Klubben blant annet ved deltakelse i BOIT - hvor 
det også er blitt noen fine plasseringer. Vi håper på en forsatt positiv 
konkurranse-ånd og på samarbeid fomvrig om formål som tjener Ducatistene 
interesse. 
Noe program for 1990 har vi ikke <satt opp. Ved den f0rste samling den 
09 .. 12 .89 vi] ···· vi star te med å finne ut av hvilke aktiviteter som har 
st0rst interesse for neste sesong. Noen aktiviteter har allerede vrert 
nevnt: Deltakelse på BOTT' s i Sverige - Forarbeid for eventuellt bane
leie på det nyåpnede motorsenteret V /Rudskogen-0stfold fylke ..,. Vårtreff 
i Norge - Deltakelse på andre av Svenska Ducati Kl ubbens arangementer .. - -

På gjensyn - for foreningen 

Erik Nons Lid 



MORGENSTEMNiNG - FELLESTUR 

so 

FEST HOS GURO OG ~ISTEIN I HEGGEOAL 

NORSK SAMLING I BOTT-TELTET 
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ITALIAN HELP NO- 4 

Hej > M.~cke! Jag >mår superfint l Jag ·har försökt. att .·· .ordna mer stöd 
till er från fabriken, men du vet hur den il<nasiga . situationen på 
fabriken är. Det är verkligen dålig PR de gör för oss. På ~icilien 
hade Team · Lucky ingenting, inga dekaler, inga afficher och bilder. 
Jag vet inte på vad de spenderat alla pengar. Förutom detta har 
jag haft stora problem på min resa och jag vet inte vad jag skall 

· göra om de inte hjälper mig nästa gång. 

Semestern är över och det är dags att gå över till ''Pompone" service. 
Jag åkte till Pergusa på min Cagiva 750 för att se på superbike 
racen på Pergusa. Det var första gången jag fick beskåda 851 :or i 
en officiell tävling och därtill med de två superförarna Roche och 
Monti. Mitt hjärta slog med 12000 rpm plus ... . Jag hade . också nöjet 
att få träffa Mr Conti och Mr Franco Farne med vilken jag snackade 
i över en timme om hans gamla dagar som Ducati-förare. 

Från Sicilien åkte jag till Grekland och sen till Israel där jag tillbrin
gade sju dagar som gäst hos Ducati Club IsraeL Detta land blev en 
mycket vacker upplevelse, och med idet digra programmet de ordnat 
med sightseeing varje dag med moracykelguider gick inte en minut 
till spillo. Ett stort och vänligt tack till Mr Eli Ziv, orförande 
i den israeliska Ducati klubben, som gjorde allt möjligt. Tänk också 
på att det inte är lätt att vara motorcyklist där helt enkelt därför 
att skatten i Israel är ungefär 230% Det är helt otroligt. Jag vill 
också tacka importören "Sela Motoreyeles Ltd" som lånade ut sin 
verkstad och erbjöd sin hjälp under min vistelse. Min resa tillbaka 
genom Grekland, Jugoslavien och Ungern, en total stäcka på 8000km, 
var mycket intressant. När man åker Ducati möter man många olika 
förare, och som vanligt hade jag en helvetes bra resa. Tack Cagiva, 
tack Ducati. 

BESÖK PÅ CAGIVA 
Tisdagen den 31 oktober. Med Mr Fiorenzo Pennatis hjälp (MORO) 
kunde vi arrangera ett besök som började med en utsökt lunch på 
Marios restaurang ett stenkast från fabriken där du alltid kan hitta 
folk från fabriken, fabriksförare, stallchefer och väldigt ofta Mr 
Castiglioni. Vi var åtta stycken. Produktionen av småhojar varinte 
så inressant, men när vi gick igenom racing avdelningen och såg 
Mr G. Milani .tickade våra hjärtan fortare. Alla racehojar var klara 
att transporterås till Spanien >där Haslam • och Barros skulle testa 
dom. Vi såg också en GP-hoj med kolfiberram. 

BESÖK HOS EN SAMLARE 
Vår vän Fiorenzo hade ytterligare en överraskning åt oss. Vi åkte 
till Mr Taglioretti och blev förtummade av åsynen. Där, framför 
våra ögon, stod minst 200 hojar, om inte flera, och för ~tt nämna 
några så fanns däe bl a: Mondial Bialbero, MV Corsa och >en . av 
de berömda (4 eller 5) GP Ducati 125 Bialbero ... Jag kan inte berätta 
allt man kan se där så jag föreslår att du åker dit. Ägaren såg 
först lite reserverad ut men började efter ett tag berätta storys 
om hans många tävlingar, hans vedermödor att hitta reservdelar etc. 
Jag hade faktiskt . svårt att lämna detta Mecca. Du måste se det! 
Adress. AUTO-MOTO TAGLIORETTI, Via Abbiate N.9, 21050 Varese 
tel 0331-360180. 
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KLUBBPRYLAR 

ÖRONPROPPAR 

Nu när våren närmar sig och vaxpropparna börjar släppa 
då behöver DU hörselproppar. Beställ nu för säker 
leverans av testvinnarna i Cucciolos hörselproppstest. 

KLUBBTRÖJAN GRÅ COLLEGETRÖJA MED KLUBBLOGON TRYCKT PÅ 
BRÖSTET. STORLEKAR S , L , XL PRIS 50:-

COLLEGE T·SHiaT 
OBSERVERA ATT .ALLA STORLEKAR INTE FINNS 

STORLEKAR M,\ 
BLÅ MED VITT TRYCK 

Pris 130:-

s TORLEKAR M, LXL 
Pris 130:-

vrT MED GRÖ.NT TRYCK :::=================::::: 
Mike Hailwootl 
·. reptina 

RÖD MED VITT TRYCK 

RÖD MED VITT TRYCK 

sTORLEKAR 

Pris 
-

STORLEKAR 

Pris 

M,L,XL 
130:-

M,L,XL 
130:-

STORLEKAR 

Pris 

STORLEKAR 

Pris 

STORLEKAR 

Pris 

STORLEKAR 

Pris 

l 
85:-

M,L,XL 
85:-

M,L,XL 
85:-

M,L,XL 
85:-

DEKALER 
RÖD TEXT PÅ 
VIT BOTTEN 

-~ 
~U:JJ~n:lllrll 

VIT TEXT PÅ TRAN
SPARENT BOTTEN 

DEKALER MED OVANSTÅENDE MOTIV, SER UT SOM TRÖJTRYCKEN 

MEN CIRKA 15-20 cm. LÅNGA BEROENDE PÅ MODELL: 

KLUBBDEKALEN GRÖN VIT RÖD 5:-/st. ELLER 40:-/10st. 

TYGMÄRKE SOM KLUBBDEKALEN 25:-/st. 

KLUBBNÅL OMKRING 15mm LÅNG 25:-/st. 

ÖRONPROPPAR TESTVINNAREN I CUCCIOLOS TEST. ÄR FÖRPACKADE 
PARVIS. PRIS 5:-

LOGO SERVICE 
ON DU VILL LACKA OM FINNS MÖJLIGHETEN ATT S.KAFFA TANK 

OCH KÅPDEKALER I VILKEN STORLEK OCH FÄRG SOM HELLST. 

DE LEVERERAs UPPSATTA PÅ MONTERINGSTEJP SÅ ATT DET BLIR 

RAKT OCH SNYGGT. PRIS FRÅN 125:-/st 

BESTÄLL GENOM ATT SÄTTA IN PENGARNA PÅ NEDANSTÅENDE 

POSTGIRO. SKRIV PÅ HTBETALNINGSKORTET VAD, HUR I·lÅNGA 

SAMT DEN STORLEK DU VILL HA. HAR DU FRÅGOR Gr1 NÅGOT 

RING PETER TEL 08 758 1765 

POSTGIRO 604452-3 



NUMRETS 
ROS 

Numrets ros går denna gång till MC-nytts chefredaktör, 
Tommy Bernquist. I dagarna fyllde han 40 · 
Våra gratulationer! ar. 

NUMRETS 
RIS 

Numrets ris går också till MC-nytt. Dock inte till 
Tommy Bernquist, utan till hans medarbetare Clifford 
Johansen. Orsaken är att Clifford har kört ner 
Bernquists Volvo 740 kombi i en å!!! 
Clifford fick under dramatiska former räddas ur 
nÖdsituationen av en tillrusande grävskopa!! 

MEKTI PS I 
Hårdabetade kopplingar 

"Easy clutch" är en liten UsA-tillverkad mojäng som 
har visat sig fungera bra på min gamla 900 ss. 

"EC" består av en utväxling ställbar i tre olika 
lägen, och en kort wirestump som monteras mellan 
orginalwiren och handtaget. Det är dock mycket 
viktigt att båda wirarna justeras perfekt för att 
kopplingen in te skall dr agga när den kopplas ur, 
eftersom den kraft man vunnit samtidigt förlorats , 
väg. 

Kostnaden är ganska hög (ca 400:-) men man sparar 
mycket svordomar i stadstrafik och på krokvägar där 
man måste växla ofta. 
Jag har köpt den på "Cottans Motor" här i Nyköping, 
en affär som inriktar sig mest på cross, men det 
borde gå att få tag på "Easy clutch" i liknande 
affärer runtom i landet. 



Det är också 
en liknande 
bevisat. Man 
själv placera 
snyggare. 

möjligt att om man är händig tillverka 
anordning, vilket en kompis till mig 

kan också om man tillverkar wirarna 
den under tanken, om man tycker det är 

Jag vill samtidigt redan nu passa på att be om 
ursäkt för att jag nästa säsong istället kommer att 
köra min Moto Bussi California. 
Hoppas att ni har förståelse för en åldrande mans 
behov att räta på ryggen ibland. 

medlem nr: 37 Hans-Ola Lövgren 
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MEKTIPS I I 

Man kan kopa koppar, fjädrar och brickor från 900 ' a 
eller Mille, med torrkopplingen och ändra på 
tryckplattan så att dessa bitar passar. 

De nya kopparna skall ha hålet 026mm för att passa, 
men dessa har ju större diameter än original så att 
hålen måste tas upp offset för att gå fritt gentemot 
kopplingscentrumet. 
Innerdiametern på kopplingskorgen är 87mm (på .min i 
alla fall, mät detta på din egen först) . . 

Jåg . .g.Jorde lmlll frigång från koppen tt±i<k()PPlings
korg:en . yil~et ger · 85mm max mellan 2sf koppå.r i illiätt 
över centrum. Då koppen är 0261Dm kommer centiuiii på ·. 
kOppen åt t hamna på 29. 5mm radie från tryckplattans 
centrum (85/2=42.5 42.5-13;29.5). . 
Jag gjorde nya hål på radien 29mm med . en plan 
försänkareoch tryckplattan uppsatt idelningsdocka. 
Kopparnas kragar mås:te sedan slipas av så kopparna går 
fritt gentemot förstärknings{ibborna i tryckplaUan. 
Märk sedan koppar och hål då de blir individuelllt 
avpassade till varandra. 

Använd sedan standardlameller och skivor. 
Glasblästra gärna skivorna när duändå har isär 
grej jo rna. 
Eventvuellt måste ett mellanlägg tex bricka användas 
under den stora brickan så inte fjädern bottnar ... 

Kent Jörnewall 



kraft och känsla 

DUCATI. 906 PASO 
vätskekyld 2 cyL V-twin 90°, fyrtakt. 

904 cc, toppfart 230 km/tim, 
88 Hk/B 000 rpm. Pris 76.000:-

2 cyl. V-twin 90° fyrtakt. 748 cc, 
toppfart 215 km/tim, 75 Hk/B 500 rpm. 

Pris69.000:-

DUCATI 851 SUPERRIKE 
Fiir ytterligare 

inf. ring. 
2 cyL V-twin soo fyrtakt. 851 cc, 

toppfart 240 km/tim, 1 02 Hk/9 000 rpm. 
Pris1 08.000:-

Generalagent · Nordbecks Motorimport · 260 35 Ödåkra . Tel 042/20 58 00 

i . . 

.. •,, ' 

', : ··-. : · .... · 
.,~ .... ...;w,,~ .. ·.r::l.' ... ~;...,~~;... 

CAGIYA FRECCIA · 
Marlimidens bästa 125:a 
enligt test l SuperBilie nr 
9110-88. 
Nu har C10 R blivit C 12 R. 
Den har fått 7 växlar och 
blivit om möjligt ännu 
bättre och snyggare. 
Beställ nu för säker 
leverans! 

f' AKTA OM CAGIVA HlECCIA C t? 11 
Motor 1-cylinddg vallenkyld 
tvAtakl. 
Elfekl : 31 ,5 hk vid 10 SOO \larv 
Vä,.,ellåda: 7 lägen. 
Framgallel: 35 mm M_arzocchi M l 
Bakljädllng · ProgrosSIV "Solt 
Damp'' mad M ar.tocchi-dl1mpare 
Bromsar : GOlden Brembo ok och 
skivor, 298 mm !ram och 240 mm 
bak 
Däck: 100180-16 fram och 130170· 
17 bak. 
V ikt : 123 kg torr. 
Tankvotym: 16 l 

·· ·· Topplart : T1Utäckhgl 
C irkapris: 34 900·· . . 

Snyggare, kraftfullare! 
Molo Morini Dart 350: för 
dig som inte gillar 
japanska dussinhojar. 

F AKT A OM OART 350· 
M o tor: 2 ·cvlindrig. lvllkyfd, fyrtakls 
V ·motor med Desmo-venl iler. 
Fbrgasare : Dubbla Oett'Orto 25 
Elfokf 34.5 hk vkl 8 SOO varv. 
V!huollf.d;\· fl 11\tJtll l 
Framgatlol: M:.rJ:ucclll. 
Baklj:idring · Progressivt ''M ormi 
System" 
Bromsar· Brc mbO med 300 mm 
skrva lram och 240 mm skiva bak 
Vtkt: 150 kg torr 
Topplarl : f ll lräckhg! 
Cirfl.apris: 48 300 • 

Molo M orini tillverkas av Cagrva·gruppen, Europas största mc-tillverkare. där även Oucati och Husqvarna molo rcyklar 
i tJgår . . För VtlOJiigare i tJform;u ion kontakt a din mc·hanrllare 

fttt;l NORDBECKS MOTORIMPORT AB 
PRODUCTS·SIVEOEN 260 35 ÖDAKRA Tel: 042-20 58 00 Fox: 042-20 56 47 

,, 



· ::t:!fackfolk ~~föredrar ·. 

• >\~f+tS~!~1, 
Drag nytta av deras erfarenh,et och .. ;: · .. 
gör-som fackfolk .:- byt tilf MET-, · 
ZELERl .. _-,.,:.,> : · · ··· · .::.· ·::.·." .. :.,:.,, .. ,_'::.'.'\. 
För en · lång rad tävlingai. och. 
många ·. glcida mils :. n81eskÖming'' 

. har : METZELER visat :sig ' vara ett · 
. >·,··::pålitligt •och , sökert dock, ·som · gör : .. . , : ·, ·· 

:,., körningen tilJ e~ nöje i .QIIa vÖglag • . :. ~ '• 

Ducati Club Sweden 
Lars Ekeman · · 
Sandviksvägen 5 
16240 Vallingby 
SWEDEN. . 

12th January, 1990. 

.. ... .. · .. ······· .·.·· .. · · .... ·.·.·.··· ·· ... ; ·.··.: ... ··.·: .· ·.·· ... · .. · / i .. · ....•..... · i ( 
Dear Sir~ .. • ' ' ,. i ·· > .· .,_.· ·. 

I äm writ:l.ng in tlle h.ope that youmight b~ing this letter · 

to yo;.:::?::·s~~a:::::~o:~ing . June ····· or \t~·1s···· year · ·· ånd • .•• 0o~l~ 
be very grateful 1! any of your memberil would be willing 'l;o 
provide accommodation for one . ()r two night s or my 'tri p. 

The towns,,I will be traveAins · through ~e Gothenburg, 
Lulea, Aaele, Ostersund, Kora, Stoclcholll, Ialmar. and Mall!lö. 

!or 
750 

I have been a me~ber of the D.O.C. ot Ifew South Wales 
over 10 years and have owned a 250 Desmo, 459 R/T, and 
SS, the last !or11 :years • 

Th&nk: y~u !~r yo\11' co-operation• 

.. 

Tours ·· raithfully, 
· .. ·· ... ·: __ •· .. ·. :·_. _···. __ :·.·····.·.··.·.·.··.·.·.·. :·:.·_.·_: __ · :-..:-:: ·· ·.:_:: __ :::_-_·_ •... -:_ .·-.·.· .. ·.•.·.·.:_·-::.< :-· :-.. ::-.. _·:-._.· ... ·.·•• 

-i~t~1 

PHONE: 



Cucciolo fick, tack vare Ulf Norbeck, förmånen att få snacka med 

CUCCIOLO TRÄFFAR GIACOMETTI 

Tack vare Ulf Nordbeck fick Cucciolo förmånen att träffa Cagivas 
försäljningschef Giacometti. Då gäller det att få fram alla frågor 
man har på lager. Något kanske man glömde, t ex om Indianan gått 
ur produktion (vilket den troligen har). Giacometti hade i alla fall 
följande att säga: 
DUCATI: Efter man köpte Ducati fick märket genomgå en stor moderni
seringsprocess vilken nu är genomförd. Vi skall alltså inte vänta 
oss några större förändringar den närmaste framtiden. Man skall 
behålla Ducatis image med Desmo vilket innebär att den nya 4-
cylindriga Ferrariutvecklade motorn hamnar i en Cagiva. 85l:an 
skall göras i tre versioner: Den vanliga (strada), Sport Production 
samt 20st värstingar som blir dyra och bara för racing. Detta inne
bär att flera privata team kommer köra Ducati i Superbike nästa 
år. Fabriksförare nästa år blir Raymond Roche och Giancarlo Falappa. 
Davide Tardozzi skall köra · Ducati i ett privat team. ··· Merkel · kommer 
troligen inte att köra Ducati. Enligt Giacometti skall 750 motorn 
fortsätta att produceras. 750 Sport och 750 Elefant finns kvar. 
CA GIVA: Det är alltså åt Cagiva som Ferrari utvecklar en motor. 
Det. blir en .. r:ak tvä~ställd fyrcylindrig motor. Nu kan man alltså 
stryka alla .felaktiga .rykten. Cagiva är ute efter att köpa en MC
fabrik i England, eller snarare att uppföra en fabrik med ett gammalt 
klassiskt namn. Cagiva vill liva upp MC-produktionen i hela Europa 
ser därför gärna att det MC-historiskt betydelsefulla England åter 
blir MC-producenter i stor skala. 
HUSQVARNA: Husqvarna var märket som fick genomgå en förnyelsepro
cess efter Ducati. Man har nu ett mycket konkurrenskraftigt program 
för cross och enduro. Fyrtaktaren finns även som 350 och kommer 
som 600 nästa år. 
MOTO MORINI: Här skall man sätta in en förnyelseprocess i år vilket 
kommer att bära frukt om ett år ungefär. Mot o Morini skall bli 
"mellanklassmärket". Vi kan alltså få se en Morini prototyp färdig 
om ca ett år, samtidigt som Ferrari-Cagivan skall vara klar som 
prototyp. Spännande. 
MW 



Säljes 
DUCATI GTV 350cc 1981. Körd 600 mil. säljes eller bytes mot encylin-
drig italiensk eller engelsk maskin. · 
Einar Lindqvist 0141-11572 

Säljes 
En fin DUCATI 750 Fl -85 som gått bra i 2000 mil måste, av olika 
skäl, säljas. Mitt pris är 59000:-, vid raska affärer lämnas rabatt. 
Har komplett "race kåpset'' till Fl för 1500:-
Kent 042-72635 · 

Säljes 
DUCATI 750 Fl -86, 1865 mil. Perfekt originalskick, Pirelli MP7:or, 
·lackskyddsbehandlad. 62000:- eller högstbjudande, ej byte. 
Tor Arb 054-161180, bost 054-165493 

HONDA CX500C -80, 6800 mil. Blå flake, bes. sep. -89 u.a. 10000:-
Sylvia 0570-18475 · 

Köpes 
Motorcykeln som vände upp och ner på allt i hop: HONDA CB 750 
FOUR års mod 69-70. Ej ombyggd, gärna originalskick! 
Anders logvarsson 031-279718 

Säljes 
Campagnola hjul par. Bak 4.00Xl8 med 260 .. 1SR • skiva . ... Fram 2.SOX18 

. med 280 originalskiva. Passar alla 900 och Pantah m~d . original.fYCi<ut
jämnare. 900 sadel ensits med dragkedja samt ensitssadlar "plastbit", 
bromshandtag för separat behållare 15mm kolv. 
Kent Jörnevan a:031-597031 h:031-256089 

Säljes 
Mick Walkers böcke~: "SINGLES" och "TWINS". Verkstadshandböcker 
Haynes och Clymer, till 1-cyl Ducati. Pris 150:-/st. 
Oscar Ekstrand 0451•65058 

Säljes 
Delar till Laverda 750 SF. Bl a vevhus och ram med papper. Många , 
andra delar finns ... 
Oscar Ekstrand 0451-65058 

Säljes 
Ducati 750 sport -89. Röd, 1600 mil, nya däck, 
nyservad, 2-1 avgassystem. Håkan 0457-14136 

Köpes 
NCR-KAROSS (tank/ sadel), CERIANI framgaffel 38 (GTS/ GT) OLlEKYLARE 

NCR el liknande, BREMBO-ok std. fram/ bak, SKIVOR med alu-centrum 
fram/bak, laddrelä + div el/tändprylar, allt till 900 mod. skriv helst/ 
el ring: 
Torbjörn Lindgren, Pl 4651, 38700 Borgholm, tel:0485-54247 

Köpes 
DUCATTbroschyrer 1960-70 cirka, allt av intresse, ev byten finns ..... . 
bra betalt! Hör av er för vidare info! 
Torbjörn Lindgren, Pl 4651, 38700 Borgholm, tel:0485-54247 

Säljes 
PASO 750 -88 vit. 
Kjelle Pettersson 0764-65084 

Säljes 
DUCATI 750 Ft -86, 1865 mil. Perfekt originalskick, 
Pirelli MP7:or, lackskyddsbehandlad. 62000:- el. 
högstbjudande, ej byte. 
Arb. 054-161180, bast. 054-165493. 

~~~~ REPLICA · -85. 2900 mil, nya Conti replicor, · Öhlin, fin. Dyr. 
Morgan Larsson h:0371-12433 a:0371-12015 

Säljes ··•· ·········•.·· DUCATI 600 PANTAH -82. Toppskick? Pris 25000:-
Claes Erik h:0158-20586 a:Ol58-10101 

Säljes 
DUCATI so -82. 4000 mil, totalt nyrenoverad, allt nytt, portad mm. 

Pris 33000:- eller högstbjudande. 
Peter 031-493011 

Säljes 
860 GT -75. Påbörjat renoveringsobjekt säljes pga tidsbrist. Pris: 
10000:- skr (c:a 2.000.000 lit) 
Binge 08-422672 

Säljes 
DUCATI 750 SPORT -89 300 mil. Säljes eller bytes mot billigare 

italienare. 
Magnus Flink 0476-12607 



.·..:: ··::_.:: ··· .· 

lll ClUJCCJI()lO 
Fine Iiatidh Food"i> 

12 DENMAN STREET 
PICCADILL YCIRCl]S,LQNDON}ij.1. 

Reservations: 01-437 0302 
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