


RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE RACE 

Ni har väl inte undgått att 
läsa och hö:ra om Marco 
Lucchinellis vinst i första 
F 1-loppetpå Misanobanan. 
Han gasade ifrån hela fäl
tet med bl.a. Joey Dunlop 
på Honda~ Detsåg länge ut 
att bli trippelseger för "oss'' 
eftersom det låg två DBl:or 
efter Lucchinelli. Tyvärr 
så pajade den enes motor 
och den andra vurpade i det 
mycket hårda tempot. Det 
här måste vara en av Du
catis allra största segrar 
på många år. Helt i klass 
med Smarts seger på Imola 
och Hailwoods seger på 
Isle Of Man. I den andra 
F 1-deltä.viingen blev Lucc
hinelli oplacerad vilket 
tyder på att han bröt lop
pet. Anders Andersson le
der nu F 1- VM och det har 
ju ryktats att han skall 
provköra för Cagiva •••••• 

I Sverige har det också 
tävlats på Ducati. I första 
debutantracet på Sviestad
banan gasade Bosse Lind
gren ifrån samtliga i 1300-
cc klassen på sin Newton
Ducati. Han startade sist 
i heatet och körde om al-
la "ja ps 11 

, snyggt. Ola 
Jansson (blivande medlem?) 
kom 6:a med sin Mille. 

Nästa debutantrace gick på 
Knutstorp. Där kom Bosse 
Lindgren på en hedrande 6:e 
plats. Panta .Wallin gjorde 
en orn.taladinsats på en Bi
scaya-Ducati (d.v. sCagiva 
Alazzurra 650) L750-klassen 
där startfältet i övrigt be
stog av Sukisuki GS750R. 
Efter träningen var han 
knappt inställd på att få kom
ma till start i tävlingen. 
Han blev mycket överaskad 
då han fick r~da på att han 
hade 4 .:e träningstid och att 
han därmed fick starta i 
första startledet. Han brom
såde tyvärr omkull efter 
rakan då han passerat 6 
konkurrenter varvet in-
nan. Han låg ca 8:a vid 
vurpan. Blivande m.edlem 
( ?) Sellerup hade 5:e trä~
ingstid i F 1-racet med sm 
Harris-Ducati. Han ställde 
tyvärr inte upp i tävlingen 
p. g. a. batterifel. 

Roland Poll från MC-Huset 
hade fått låna Björn Ander
ssons F l:a men ställde in
te upp p. g. a. vädret {regn) 
eftersom han inte ville ris
kera att vurpa med Björns 
ho.i. 
Det ryktas om att Göran Alde 'n 
köpt en Ducati Montjuich som 
ev. den gamla Ducatisten Vesa 
Kultalahti skall provköra och , 
0m den är bra, kanske tävla med 
några gånger. 



BAN!( ÖRN/NG 
Knutstorp-banäkningen blir som bekant av den 27:e Juli. 
Avgiften kommer att tas up pä plats och beräknas bli .ca 
100:- per deltagare. Ambulans kommer att finnas pä plats. 
Boka in detta i era semesterplaner nu sä ses vi pä Knuts
torp. Om ni har frägor skall ni kontakta Björn "ventilslak
tarn" Andersson Grottäkrav. 54 23600 Höllvikentel : 
040/452112. 

Skrotbilsracet är uppskjutet tills vidare. Det kommer inte 
att gä pä midsommardagen. Dä gär nämligen B-timmars 
pä Anderstorp. Där skall vi samlas sä mänga Ducatister 
som möjligt redan pä Midsommarafton. Vi ses. 

F (Racet pä Imatra i Finland gär den 2-3 Augusti. Dit 
kan man äka och förhoppningsvis heja fram Luccinelli. 
Imatra ligger ca 25 mil ost-nordost om Helsingfors, 
alldeles intill den Ryska gränsen. 

DUC AT IG RE JOR 

KÄPOR HAILWOOD,BAKDELAR HAILWOOD 2sits l sits 

VI HAR ÄVEN ANDRA KÄPOR PASSANDE DUCATI: 

RING FÖR VIDARE INFORMATION: 

ORION PRODUKTER 0502/103 80,107 07 

SENASTE NYTT 
~~&~ 

Originaltönten Agne Friman 
har köpt Pirelli Supertour i ng 
till sin sportiga Pantah. 

''Anonym'' 

Tommy Lindkvist, som tyvärr 
lämnat styrelsen, köpte en F l 
~~lt nyligen. Han verkar myc
ket nöjd med F l:an, men 
rykten säger att han nämnt 
saker som ljusbägar, släp
vagn, Aspencade, sidvagn, 
3 toppboxar , stereo, ni
väreglering, kompass •••••• 

Björn Anders son var i Stock
holm för ett tag sen och 
peppade upp stackars Peter 
Lindkvist s ä. att hans ej in
köt·da .950 NCR-Ducati nöp. 

Pä ·Gotland finn s det en kur
va på en mycket krokig väg 
som man kallar för Cullman
kurvan. I kurvans utkant kan 
man fortfarande hitta rester 
frän en Hailwood-käpa. 

BERGSLAGSTRÄFFEN 

Vi som jobbar med träffen i 
Bergslagen som gär av sta
peln i Augusti har en del ön
skningar. Det är att ni som 
vet att ni skall vara med här 
betalar in anmälningsavgiften 
till oss senast den 31/7 -86. 
Vi har ett behov att fä veta 
hur mänga som kommer till 
oss för däkan vi ordna och 
planera om maten som går 
ät under träffen. 

För nya medlemmar som inte 
fätt meddelandet om anmäl
ningsavgiften i tid gäller föl
jande: Tag kontakt med tele
fon sä fär vi veta att ni kom
mer och betala vid ankomsten. 
Pris •I50ke per person. Sätts 

·in pä postgiro 477 13 71-4 
(Ducceträff -86). Hälsningar 
Yngvep Per Arne, Stefan, Jör
gen & Mats. 

KOLLISION 

Tyvärr kolliderar våran 
träff/ärsmöte med sista 
SM-deltävlingen i Lin.
köping. Detta var helt o
avsiktligt frän yäran sida. 
Yngve & Co som arrangerar 
träffen kollade i tävlings
kalendern innan. de bokade 
stället vi skall vara pä. 
I tävlingskalendern fanns 
inte Racet pä Sviestad med. 
Nu gär det inte att boka om 
för väran del, och knappast 
för Linköpings Motorklubb 
heller. Vi bör dock disku~ 
t era p ä är s mötet om vi 
skall ha ärrnötet vid en helt 
annan tidpunkt nästa är. 

MW 

Auto Arkiv i Sunne häller 
pä att ta fram en dekal med 
Desmosystemet pä.. 
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SKROTBILSRACE 20/4 

Som du kanske vet så höll vi på 
att snöa in på Kinekulle Bed & 
Breakfast. Det blev inget race. 
MG'..n fick i alla fall chansen 
att spana in konkurrensen. 
Björn Andersson & Co had~ en 
Alfasud TI lackad som en F l:a. 
Las se Höjer liksom vi själva 
i styrelsen hade en vanlig snik
Alfasud. Per-Arne Bergman &. 
Go hade en Fiat 850 Special. 
"Team Gubbjävel" dvs Agne P 

Charlie & Co hade en Alfetta 
med kuslig effekt under huven 
sades det. Det modigaste tea
met kom ditkörande i en reggad 
Lancia Beta som de skulle täv
la med. Den stora · outsidern var 
nog Saaben i alla fall. Den hade 
TURBO. Många protesterade 
mot förekomsten av denna "ut
ländska" bil. Flera ekipage 
skulle ha kommit, men de fast
nade nog i nån' snödriva. Det 
var stora problem att ta sig 
hem från det inställda racet. 
Våran chaffis och Amazonägare 
Peter Lindgvist, fick lägga i 
l:an i uppörsbackarna. 

SVIEST AD 3/5 

Vi var ca 20 Ducatister som 
kom till körningen på Sviestad. 
Där fick vi en genomgång av 
Göran Alde'n om regler och 
spå 1.val innan vi gav oss ut 
på banan bland de ca 50-60 
RR-förarna som också hade 
träning. I börja!l var det lite 
snopet attp när man tyckte 
man låg nära en kurvas ytter
kant, bli omkörd på ut sidan. 
Det var också ytterst pin
samt att bli omköprd av 
-86:ans Yamma 350. ·Men, 
efter ett antal varv hrydde man 
sig inte om de andra så myc
ket. 

Några Ducatister satte fak
tiskt upp ett imponerande 
tempo. Ett stort tack till 
Göran Alde 'n som ordnade 
att vi fick vara med och köra 
på kanske Sveriges mest 
välskötta bana. 

MW 

FÖRSÄKRINGAR 

' Det drar ut på tiden med våran Ducati-Skandiaförsäkring. 
Detta beror på att någon klubb missbrukat sin special
försäkring enl. Skandia. Jag kommer dock att få besked 
mycket snart om Skandia accepterar våra stadgar & reg
ler. 

.... 
CD 
en 



BULLER 

APROPA BULLER 

. Polisen har helt nyligen fått 
normar att gå efter vid bul
lertest av MC~ Dessa nor
mer kommer även att gälla 
vid kontrollbesiktning hos 
AB Av. Bilprovning. En MC 
får bullra högst 105 dB(A) vid 
en kolvhastighet på 11m/s. 
Detta mot svarar 443 5 r pm på 
en 900:a och 4125 rpm på en 
Mille. 

Jag känner till 2 st mätningar 
som utförts av Polisen. En 
mätning gjordes på en Hail
wood MiHe (i Strängnäs 
tror jag) som troligtvis hade 
Conti. Den andra mätningen 
gjordes på min egen 900:a. 

Millen klarade provet med 
två tiondels dB(A) till godo. 
Min 900:a däremot hamnade 
något över med 106-108 
dB(A). Min hoj gick något 
orent vid mättillfället. Des
sutom tycker jag att mina 
Conti låter något hårdare än 
andras. Troligtvis så ligger 
900:orna något över 105dB(A) 
p. g. a. det något högre varv
t alet än Mill en. Om vi är 
snälla mot poliserna så slip
per vi nog nöter i alla fall. 
Det talas om att skärpa reg-

. . ' ... · ... ', · . ·: . .. 

ler~;< till ~~~ti;f~ . . Myndig
heterna vill ha en gräns på 
100 dB(A) vilket till och med 
poliserna är emot. En BMW 
K 100ger 99, 8 dB(A). 

Det har snackats om att 
HD med räka rör skulle 
klara sig. >I>~.H~ i ~r fel. En 
HD med raka Föl' ger mer 
än 110 dB(A) • . Jag tycker 
i alla fallatt viinte skall gå 
med på~öter om vi åker om
kring med Contiljuddärnpare, 
trots bullerförsäkringen. 

Varytaletdå kolven går llrri/s 
på . övriga Ducear är: 

500 parallell-twin: 6346 rpm. 

600 & 500 Pantah: 5690 rpm. 

650 & 750 Pantah, Alazzurra, 
. F l, Paso, Indiana: 5366 rpm. 

Samtliga varvtal prutas ner 
till jämnt 100-tal. Nu är det 
bara att gå ut och uppskatta 
ljudet på dir: egen Ducce. Tur 
att vi har bullerförsäkring. 
Det är f. ö. 30st som betalt 
avgift till bullerförsäkringen, 
och än så länge har ingen 
ersättning behövt betalas ut. 

DUCATI SINGLE§ 

Nya & beg. reservdelar. ... · ~ . 

Racer och trimprylar tar vi hem på beställning. T.ex. Kamaxlar, högkomp. 

kolvär; Dell 'orto 30-40 mm., avgassystem med megafån.. eller Ccmti typ för 

gatbruk,· fotpinnar, clip on, brytarlöst tändsystem, även 12 volt m.m. 

fabriksracer (replica) Tank, sadel, kåpa och framskärm. 

Mick Walkers singel och Twins böcker, verkstadshandböcker, owners hand

böcker och reservdelskataloger m.m. 

Har du ingen singel? Om vi får lite tid på oss, är det möjligt vi kan 

hjälpa dig. T.ex. 200 [lite, 250,350, 450 roadster, racer eller varför 

inte en scrambler? Också andra lite udda Italienare kan vi ta hem. 

"iusr AJ// g 
Nav till ekerhjul för 900:an. Kompletta begagnade ekerhjul. Grimeca 

och Fontana bromsnav. Fälgar (Borrani och Akront med hög kant). 

Ring eller skriv för information. 

!Vostalghia nloto 
BOX 25 240 32 fLYING[. Tel 046 - 520 15 
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SNUT PÅ 900 SS 

(eller hur man spräcker en - fälg) 

stämpla ut. Störta hem. Packa. Iväg till färjan. stanna. 

Tanka. Pompa däcken. I-väg. Pusta ut på. båten. Gagga med 

svensk turist. På BMW. 

-Va? Tält med stereo! verktyg! Reservdelar! Åka båge långt? 

-Holland 

-Själv? 

-Aten 

-Inga verktyg? Inga reservdelar? 

-Va? Nä. Papper till hojen. Glömt. 

Franska Schweiz. 
Macho. Travemijnde-Neauchatel/ Non -stop. Vägarbete! Smack! 

Fälgen sprack. Köra femti. Ringa. Revendeur Ducati. Les 

Geneveys. Nära Neauchatel. över gränsen. I kanton .Jura. 

-Finns fälg? 

-oui, allez! 

Köra femti. Framme. Les Oeneveys. Många vita bågar. Cafe .. 

racerkåpor. Små eleganta packfickor. Bara Ducati 900 SS 

En. Två. Fem. Åtta. Alla vi ta. nimmlen 'l Nä. Police. Va? 

snut köra 900 ss. Alla snutar i kanton Jura? Vii·? Hela 

mc-kåren kör 900 SS· I alperna. Vita. Läckra. sitta ner. 

-Puh! 

Fick fälg. Vidare. Mot Aten. Polisskola. Kanske. 

10 
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Tack Micke för det jobb du lägger ner på 

tidningen. 

Thomas Lunden 
Pionjärgatan 44 

Linköping 
Medlnr 185 

ooa Herr Chefsredaktör.en ======================== Linköping 24/1 

PANTAll ROLLAll U TAll 

pant I i tr l flämta, flåsa, stöna, .pant for breu.th: 

kippa efterandai 2 om hjärtat, slå häftigt, 

bulta 3 pant fo:r (after) å.ld. <längia (trä;.gto.) 

efter II tr säga (stöta fram) flämtande, flämta 

(~tö nO.) fram I II . flämtaode, flåsande, stön 

::.·-::- -- -.- : 

rullande, rullning, rullande gång 8 muller 

dunder, rullande, . roll of canon~, roll of thuri.der 

III 2 · ~~ åska o d dundra rulla 

Utah (jota:) stat i västra USA kr~11g 13tora Saltsjöu. 

Källor: stora engelsk svenska ordboken Eseelte 

eamt Lilla Focus 

:..------ Il ----'--.;_ 

Krav om rättelse: I Cucciolo Due, pagina trentasette, . 

finner jag una ~arta geograficad 'Italia. M~n utan 

Dologoa och Borgo Panigale är markerade, yärt hem. 

skall Ducatisti klara sig utan denna ~onoscenza? Italiens 

pärla. Capri och Venedig att förglömma. Ducati Mecco.nica, 

alltid olio och benzini, pant and roll, &aahhhh ••••• 

1 1 
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1 A 

DUCATI I SKALA 1:12 FÖR BOKHYLLAN 

Ett Japanskt bolag, Tamaya, tillverkar Jet olika Duccar. 900SS -79 , 900 MHR -80 

och en NCR-racer som nu går att köpa genom Ducatiklubben. Detaljrikedomen är 

fantastisk med Brerobo-ok vajrar och dekaler samt en perfekt ritning. Dom tillver

'kar även andra motorcyklar som de eminenta sportmaskinerna Honda CX500Turbo 

och Honda VF 750 F varav den förstnämnda finns i mastodontskala 1:6. 

LÄMPLIGA VERKTYG 

Plywoodskiva eller liknande i lagom storlek att arbeta på så man inte , kladdar ner 

fina köksbordet eller skär sönder det. En vass skalpell, finns väldigt fina med ut

bytbara blad i pennstorlek. Pincett, liten avbitare, liten skruvmejsel, ett antal pan

alar , det finns billiga med ekorrh&r, glöm dom, de lämnar damm och h& r i 

.Tag rekommenderar M&rdh&r eller nylonpenslar -ca l5kr/st- storlek 00, 0), 02 

för mindre detaljarbeten d& dessa nästan inte ger n&gra penseldrag i resultatet 

samt att de ger fina jämna linjer vid frihandsarbeten (endast om man inte provsma

kat det Italienska lantvinet innan). Plastlim p& tub helst Brittfix ell,er Humbro l med 

farligt lösningsmedel i d& detta svetsar ihop plasten. Bostic utan lösnin~srnedellos

snar snart. Flytande plastlim pil burk med pensel i är egentligen att förlldra dådet 

inte lämnar n&gra klistertrådar. Använd sparsamt. Tänk på att ha fönstret öppet 

eller annan ventilation. Plastspackel typ STUCCO, en suverän Italiensk produkt, 

att spackla mittskårar på ex vis tanken med. Förtunning skall man ha att skölja 

penslarna i. Var noga att ha tv& burkar med förtunning i. En för silver och andra 

metallicfärger. Annars får du silverstänk i dina svarta gaffelben. Använd inte 

.Aceton (kan smälta dina nylonpenslar). Ett blixtlim typ cyanoakrylat är bra att läg

ga en mikroskopisk droppe när man tryckt fast kablarna, annars har dom väldigt 

lätt för att ramla av. OBS Limma inte ihop fingararna (droppa l sådant fall på Ace

ton och lirka). En silver tuchpenna är toppen att reparera krom med t. ex p& ljud

dämparna när de är hoplimmade (där man skurit loss dom fr&n gjutståmmal'na). 

Se dock upp med silvertuchen. Då man en gäng millat kan man inte måla över d& 

det lätt blir grötigt och ser ut som färgen rest sig. Slippapper typ vätslip så fint 

som möjligt nr 1200 & )500. 1000 kan gå bra. Tänk pil att repor syns väldigt lätt 

genom din knallröda Hailwoodtank. Tejp är bra att ha om man ska maskera något 

och ha en jämn yta. Använd vanlig genomskinlig så får man inte sil höga kanter. 

Färger som gllr ät till en MHR är följande Humbrol som finns i smil burkar om ca 

6 ml och en sådan räcker till flera modeller. Blanksvart GZ l, Mattsvart M33 • 

Silver Il , Aluminium (en metallicgrå färg som ser ut som obehandlat gjutjärn), 

Guld Metailie typ Humbrol Meta! Cote , Röd Humbrol G 19 och Brunswick Green 

G3, blank klarlack plus lämpliga nyanser för kontrollamporna. Flera av dessa 

färger finne pil sprayburk. Om man bygger om en 900SS kan man använda en 

silverblå bilfärg på spray som kan finnas pil tappen. Tänk på "H d-3nna och Hum

brols färger inte kan läggas ovanpå varandra. Billacken gllr inte heller att mas

kera dil den sitter kvar på tejpen. Mattvit . 

Bry dig inte om ritningarnas nummer till färgerna. Glass= blank, Flat =matt, 

Semi <-lass = halvmått. Mixa 50/50 blank och matt i t. ex en medicinmugg. 

NU TILL BYGGET 

Bygg hela rnotorn, men sätt inte på Ve,vhusvimtilationen, oljefiltret och förgasarna . 

Mäla förgasarna, kamdrivningslocken och stängkåporna i siver. Bäst resultat på 

motorn fås om man blandar silver +aluminium cå40/6o. Rör om en stund, det 

kan ta ett tag att fä blandningen bra. 

Bygg ihop ramen utan att sätta i motor, batteri, likriktare, vevhusventilations bur

ken (A33). Sätt <lit stöd (limma ej) och kilpho!lllarna. Sätt dit bakskärmen om den 

skall vara röd. Behåll bakskärmen lös om den skall vara mattsvart och mäladen. 

Limma fast käpfästet (C 15). Ett bra resultat kan nu er hällas om man sprayar för

siktigt med rött över ramen. Vrid och vänd den sä att den blir röd överallt. Spraya 

Z tunna lager med rött • Lät torka ett dygn mellan lagena och ytterligare ett innan 

du tar i den. 

Bygg ihop tank, fastback utan sadel och käpa. Spackla dessa med Stucco i skarvar 

och slipa med våtelip. Tvätta sedan i tvättmedel och varmt vatt<,n innan mälnlng. 

Framskärmen kan man mäla pil samma gäng. Kåpan bör torka ca 3 dygn innan man 

maskerar för den gröna färgen. Använd annars med silverfärg där det står aluminium. 

Mäla fälgarna innan däcken sätts på. Glöm inte distansen vid (6). Annars hamnar 

hjulet offset och ger ingen bra väghållning. Svingarmen A22, AZ l & A l kan även 

sprayas tillsammans med övriga röda detaljer. Använd silverfärg pil motorkåporna 

B 19 och BZO. Måla stötdämpare (AZ) i silverfärg, men använd s iverpennan till 

kolvstång en. Om man vill kan man spara Marzocchi-dekalerna till framgaffeln 

{en pil varje ben). Glöm inte att måla genomslagsgummit mattsval't. 

Bromsoken kannaturligtvis mlall antingen .rnattsvarta eller guld d. v. s. vanliga 

eller Golden Line. Mål"; öyre .ochundre gaffelkr~n.orna mattsvartamen ·sätt inte 

på reglage. Mllla gaffelbenen blanksvarta och maskera när detta torkat så du kan 

mäla mattsvarta gummitutor till gaffelbenen. • Silverpennananvänds till kromrin-

gen och gaffelbenbultarna. Skruva sedan fast gaffelkronorna och justera dem rakt. 

Montera sedan .gaffelbenen. • Limma samtidigt framskärmen och skruva fast hjulet~ 

Justera sedan rakheten. När allt torkat kan du lossa gaffelkronorna så att man kan 

svänga. 

Tryckt. motor och svingarm. Montera stötdämpare och förgasare. Den bahe för

gasaren kan bli lurig dll man måste montera vajern och fä allt ihop rakt. Montera 

vevhusventilationen innan bakre förgasaren. Själv slopade jag den fula burken för 

viktens skull och drog slangen ner vid stödet. Mäla och sätt dekaler på mätarna. 

Observera Hastighetsmätare och varvräknare. Mllla kontrollamporna med finas~e 

penseln. Montera styrhalvorna så att de sitter "rätt" • Montera dekaler, tanklock 

oo::h sadel (om du är osäker, följ anvisningar sid 8). Den händige entusiasten kan 

måla kåpklasrand och runt lampan mattsvart (kan lätt bli kladdigt). Mäla rött på 

insidan till bakljusglaset. Insidan på blinkersen målas försiktigt med en tillspet

sad gul tuschpenna. Mäla inte silver på kåpan enl ( 14). 
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I övrigt s il är det bara att följa ritningens färgkoder, men byt ut aluminium mot silver 

eller polished aluminium. Dekaler kan klippas "jä ms med" för att slippa extra yta som 

gä rna blir gulaktig, Hela kåpan, tanken: och fastbacken bör tvättas i tvilllösning efter 

dekalerna torkat någon dag, Man kan även spraya klarlack över dekalernavilket dock 

kan ge en gulaktig yta, Man kan ocksil fylla lite klarlack i bensinslangarna så att det 

ser ut som bensin. Ta silverpennan och dutta försiktigt pil alla skruvar i ex. vis 

bromsok, kåpa ram och fast back ••••• 

Väldigt uttunnad svart färg kan droppas pil silverfärgade insugningstrattar ~il det ser 

ut som häl i näten, 

T änk pil att vid plastbyggen har man alla möjligheter att t. ex göra eget snabbtanklock 

eller byta ut de fula Silentiumljuddämparna pil MHR till egentillverkat Z-l eller ersätta 

med svartmillade tätt böjda mässingsrör. Man kan ocksil ta Contimegafoner frän 900SS 

och göra Z-1 pil denna eller ta väck sidokilpsfästen pil MHR-ramen och ta v äck kilporila 

pil fast-backen eller ta väck fästena pil ramen till 900SS och slopa sidokilporna eller ••••• 

Slutligen, Ta god tid pil dig, Ha tålamod sil får du ett bra konstverk till bokhyllan 

eller 3 som jag. 

Det finns även en roadracingförare som extra tillbehör att mll.la s om dig själv. Se 

vidare Bike nr 5-85 och Tamlyas katalog -84 och -85, Är det något du undrar över 

sil. kan du ringa mig. 

160 Kent Jörnevan 031/Z87514 

D n här häftiga modellen, som tidigare inte gick att köpa 
i ~verige, kan nu köpas av Ducatiklubben genom ~-ent 
Jörnevall . Modellen kostar ca 100:- /styck o.ch forutom 
NCR-Duccen så finns även 900 Hailwood Rephca och 
900SS. Om du är intresserad så skall du kontakt~. Kent 
Jörnevall östra Palettgatan 8 421 66 Västra Frolunda• 
'""'-~ n-:11 /?Q7t:.1 Ll ollot n~ 1/r:,Q71h2 
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. EN TRIPP TILL NORGE 

Hej • 
Jag heter Jonas Dahl, nr 46, och bor i Uppsala. Jagtänkte berätta om när jag och min 

kompis Lars Höjer, nr 4, ilkte till Norge. Vi började planera i god tid redan den 19:e 

November. Vi bestämde resdatum till den 2l:a November pil grund av chansen till 

snöiga och hala vägar med maximalt milnga dikeskörningar. 

Den 2l:a November kl 02. 00 på natten började vi meka. Lars försökte spänna kedjan 

men spännskruvarna var redan maximalt tillbakaskruvade. Kedjeslaket rörde sig trots 

detta om 10-12 cm. Konstigt tyckte Lars, kedjan var ju bara fem säsonger gammal. 

Efter kedjemekandet monterade vi bort centralstödet. Stödet var nämligen väldigt oprak

tiskt , tyckte Lars. Norge är ett skogsrikt land med mänga träd att luta Pantahn mot. 

Nu var det bara gaswiren som behövde lagas. Efter 50cm stilltrild var det problemet 

löst. Min 900:a fodrade en större genomgilng. Tändningslåset med dito kabelhärva tej

pade vi fast pil avgaskröken. Där skulle värmen förhindra driftstörningar på grund av 

fukt och kondens •. Sedan monterade vi skidorna som jag köpt pil FMV. Efter det krokade 

vi pil en liten boggivagn med elverk pil. Den skulle försörja 900:an med ström eftersom 

inte generatorn fungerade. Den stora vita Krauser-toppboxen bultade vi fast p! en sits

sadeln. 

Naär del ta var klart sov vi i ca 32 minuter. Vi skulle nämligen starta tidigt. Kl 4 på 

morgonen bö1·jade Lars springa igilng sin P;mtah. startmotorn lilg nämligen i gar.aget, 

ocksil där av praktiska skäl. 

Efte.r nilgra kilometers ilkning märkte jag att ·skidorna var till stor nytta. 220 km/tim 

var inga problem pil dom smala Bohusvägarna trots 40cm nysnö. Väl framme i Norge 

bestämde vi oss för att fika i Tromsö. Efter fikat klev vi ut i kylan och pilbörjade 

startproceduren, När jag hade kickat i tvi! och en halv timme märkte jag att elverket 

var borta. Nilgon klilfingrig Norrman hade tagit det,_ kanske för att pumpa olja, vad 

vet jag ? Lars hoj gick inte heller att starta ty remvaxet hade frusit. Efter en kort 

genomgilng av läget rekvirerade vi en lastbil för hemtransport. Väl hemma smorde 

vi bägge kedjorna som en förberedelse för nästa säsong. Då skall Lars ocksil ha 

skidor, de ni • 

Av Jonas Dahl ,. nr 46, 
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Vi håller på att kolla: intres
set för att hyra ett helt ho
tell på Is le Of Man nästa år. 
Hör av dig om du är intres
serad. Mer information 
kommer i nästa nummer. 

theCLASSIC 
Haloorssons 

LJUNGKVIST 

c:J(Sservice 

THE LOOK OF THE FIFTY'S 

TJENA! Efter evinnerliga klagomål på "Clown
designen" på moderna skinnfodral som jag har 
hört av för många, tröttnade jag. 
Så nu är det gjort. 
Jag har nu till salu ett: 

HELT HAL V ARSSONS ställ med 
HÄNGARÖVV, 
"l[NDERLAPPADE ÖPPNADRAGKEDJOR, 
RAFFLADESTUDSMATTOR 
och SVENSKT SV ART GETSKINN! 

så det e bara ut å dra'rom slaka. 
För det är SAFETY -stuff på't, mao. klart dugligt 
för ex. vis bana. 
Ring å beställ, måttsys för en extra peng. 
Kan jag göra en hemtagning på tio ställ så blir ni 
IT!.indre fattiga för nu kostar kalaset 4750 bagis per 
pas e. 

PS. 
DUCA TISTER, det där med SMC medlem var 
faktiskt inte SÅ skämtsamt menat, utan upp till 
70.000:-, borgensfritt finns att hämta! 
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~ODRÄTT 

l. Vackraste som finns 
~. Får köras med B-kort 
3. Läckra Italienska MC-

stövlar 
L Bäst 
>. Riktig karl äter inte ••• 
). Värd på Ducatifabriken 
r. Använder EJ riktiga 

Italienfreaks 
3. Tysk MC 
~. Japansk plastgris 
10. Hotar ekonomin 
II. Ducatiklubbens lilla 

tårtsmula 
12. Hade bl. a. en 950 Sports 
13. Engelsk Ducatidiggande 

journalist 
14. Lätt, starkt material 

som används i hjälmar 

o 

VAGRÄTT 

I. Det värsta som finns 
2. Amerikanskt tröskverk 
3. Motoriserad Gyn-stol 
4. Fin förgasare 
5. Trimmar Ducear . 
6. Alltid gött med en ••• 
7. Har vi för lite av i klubben 
8. Håller inte för regn 
9. Kör dom fl e sta på 
10. Populär leksak i USA 
Il. Italiensk hjälmtillverkare 
12. Mullrar gött 
13. Japansk kedja 
14. Engelskt ord för "gäng 11 

Korsordet är hopknåpat av 
173 Ronny Andersson (Raceman) 

NCR-KAROSS FÖR DUCATI 900 
Både för mono och 2- bent. l+ l sit sig. Levereras med 
äkta flygtanklock, bensinkranar och sadelstoppning. 
Pris: 3400:-
ING\lAR LARSSON tel: 08/824508 

DUCATI LOGO-SERVICE 
Nu har du chansen att dekaltrimma din bil, eller få mat
chande logo på din tank eller kåpa. Svenska Ducatiklubben 
kan erbjuda logo i alla storlekat upp till 1 meter höga bok
stäver i 80 olika färger. Samtliga tål klarlack och levereras 
uppsatta på tejp för att få bokstäverna raka (se bild). Pris 
ex: Texthöjd upp till 6cm (33, 5cm lång) 112:- styck 
texthöjd 6-8,4 cm (längd max 47cm) 124 :- styck 
Samtliga färger finns även som ark så att du kan skära till 
stripes eller fartränder. Priser från 20:- (strl 70xiOOcm). 
Kontaktperson: Peter Lindqvist Kometvägen 5 9tr 18333 - - - ..... ,_- .... , .... - -



A~gående.den tänkta Italienresan såvetviinget .nytt. 
V1har sk1cl~at ett brev till fabriken för över en månad 
sedandär vi frågar om vlkan komma föra~thl a 
lämna ~ver gåvan till Fabio Taglioni. Vihaririteifått 
s"':ar pa detta och skall därför. skicka ett telex . snarast 
V1 ber där} ör er at.t kontc;ktaos s i styrelsen om ni pla.·~ 
n:.:raratt aka . ~er .ttll Itahen under den aktuella tide!l• 
R1n~ eller sknv tlll Micke Werkelin så skaltvi ordria 
en hsta på de som skall åka så vi kan informera om 
det k~.n bli något extra arrangamang för oss på fabriken. 
Den tankta dagen för besöket på fabriken är Måndag 
den 14 Juli. en 

1rO:forg 
"Pantah "-dekal, röd på tran p. botten, 15 x 10 cm {se sid 
105 i "Ducati Twins 11

• Sammatext kan även fås på T-.shirt 
och Collage {SMC-kvalitet, vad som n11 me11a.s meddet ?). 
Priser: . dekal 15 :- , T.,.shirt 60:- , CollageJlO:-

''SvenskaDucati Klubben''-dekal. Den nya C>v<1leri !ned 
aerodynamiskt snedställdafält. Finns äye!1 som tygmärke. 
Priser : .dekal 5:- tygmärke 25:-

Wål som ovan, längd 15mm, pris : 25:-

F2 tröja med segerkrans och text : Ducati world champion 
formula two, vit och långärmad • Finns endast i medium 
& large. Ni som har beställt någon annan storlek oc~inte 
fått denna får tyvärr vänta. Vi har lite "problem 11 med 
firman som gör tröjorna, därför kan vi tills vidare inte 
be ställa nya. 
Pris : 120:-

"Tvåtaktshatarnas vänner"-dekal 10x80 mm 
pris: 50öre/st eller 3kr/10st +porto 

T-shirts är på G liksom dekaler och tröjor med andra 
modellnamn än Pantah. 

Betala in på klubbens postgiro 4 77 13 71-4. 
Ange storlek vid tröjbeställning. 
l 



BULLERFONDEN 
Ducativardagen blir allt svårare. Nej nu skall det inte 

muttras om försäkringspremier, Lelles, köra i jeans, elaka 
besiktningstjänstemän och dylikt. De stora problemen för 
oss Ducatister är helt andra. Inte nog med att snuten tjac
kar fler radars och att vägverket rätar ut kurvorna, nej, 
tydligen skall inte motorerna få andas heller. Bullerböter! 
Det som gör det så upprörande är att det varit varje knuttes 
självklara rätt att bullra sen urminnes tid. Fråga morfar 
nå 'n gång om han hade ljuddämpning l 
Nu startar vi Bullerfonden. En sorts försäkring mot buller
böter pga avsaknad av ljuddämpning. Bra va? 

Försäkringsreglerna: 
st Endast Ducatimaskiner kan försäkras. 

S2 Försäkringstagaren måste vara medlem i Ducatiklubben. 

S3 Försäkringen gäller endast när försäkringstagaren 
kör en bullerförsäkrad motorcykel. 

S4 Försäkringen gäller endast i Sverige. 
ss Försäkringstagaren kan försäkra flera maskiner på 

sin försäkring. 
S6 Försäkringen gäller till 861231. 
S7 Försäkringen gäller endast mot böter pga "ljuddämp

ning ej _effektiv. 
SB Går fonden bankrutt upphör alla försäkringar att 

gälla. 

Försäkringen kostar 40kr. Som extralyxgottebit får man en 
decal med texten "Bullerförsäkrad Svenska Ducatiklubben". 
Pengarna sätts in på Pg 20 40 12-9. Betalningsmottagare 
är "Ducati buller". Uppge vad du har för en cykel och 
reg.nunrner, tex: Darmah AOC 123. Att du sen skall skriva 
ditt eget namn behövs väl inte nämnas. 
Vad sker när du fått böter då? Jo, skicka höteslappen 
eller en kopia på den till Sven Oullman, så skickar han 
pengar till dig. Enkelt och bra. Bullerkontot är helt 
skilt från Ducatiklubbens ekonomi, så tar pengarna slut 
så blir det inga mer utbetalningar. skulle det bli pengar 
över så överförs de till nästa år. 

Frågor? Ring till Sven Oullman 031-232221 
Eller skriv till 

Sven Oullman 
Parlllllätaregatan lA 
417 04 Göteborg 

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS 

Under senhösten skall våran påkostade tidning kom
ma ut. Den skall inehålla längre stories & rescber til
telser mm mm. Ta och dokumentera med kameran 
vad du håller på med i sommar. Vi uppmanar särskilt 
Ducatiklubbens T ·e "er att skriva. 
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