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RACE
Några tappra medlemmar har placerat sig bra i debutantracen. Den 17 :e
maj på Sviestadbanan kom Dan Gustavsson lO:a i 750:ornas första heat
på sin NCR 750. Den 6/6 på Mantorp kom Olle Andersson på 14:e plats
i 750-1100 klassen med sin 750 F l. Björn Anderssort kom på 26:e plats
på en likadan hoj. På det berömda dragracet i Västerås kom det Z stycken Ducear till start. Bengt Johansson på en 900SS och Terje Rennemo
på en MHR Mille. Jonas Dahl hade drevat så häftigt att han inte hann
fram innan anmälningstidens slut.

Båda Duccarna ställde upp i Battle

Of Twins klassen och Terje lyckades bra och blev utslagen först i
kvartsfinalen mot en HD Evolution som var trimmad.

Benny Aneröd

skall inte sälja sin 7 50 F l Fabriksracer. Han skall i stället fortsätta
att tävla vilket vi tackar för.
KOMMANDE RACE
Battle Of Twins l : Den 15- 16 Augusti skall det gå ett Battle Of Twin
race på Ring Djursland i Danmark. Anmälningstiden gick ut den 15:e
Juni, men prova att ring: John Linnemann, Banegårespadsen 9, 5600
Fäborg.

Tel:

INT+ 9 651123 eller INT + 9 612148.

Battle Of Twins 2 : Den 5-6 september blir det ett Battle Of Twin race
på Ring Knutstorp i Skåne. Förmodligen kommer debutantlicens att
krävas (minst) och racet kommer bli av typ klubbmästerskap. Vi hoppas kunna skaka fram en hyfsad prissumma till den bäst placerade
medlemmen i Ducatiklubben som kör Ducati. Om du är intresserad så
skall du kontakta Björn Andersson, Grottåkravägen 54, 23600 Höllviken. Skicka gärna ett vykort.

RACE
Internationellt Ducati träningslopp pä Salzburg den l:a augusti -87.
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4-VENTI LAREN
4-ventilaren har gått i produktion. 200 stycken skall byggas för att uppfylla
r e glerna för superbike-klassen som startar nästa år. 30 stycken produktionsracers skall byggas. Båda får den nya race-ramen. Racern väger 155 kg
och gathojen 15 kg mer. Racern blir på 100 hk och gathojen på 88. Gat
hojen får bl a 3 mm klenare ventiler vilket innebär 32mm för insug och
28 för utbläs. Priset i Italien för racern är 20 000 000 Lire. Dvs ca
100000 :- • Racern har insputning och vattenkylning. Meningarna går·
isär om gathojen får detta. Men, Cucciolo antar det.

lidsperioden 19•15,-1950 vor
oerhiirt arbetsmn p!i många sätt.
Världen J§g i ruiner efter kri~ets
h.irjningar, produktions- och di'
Eilributionsnätct var _söndcrsf;Jget

och övemllt fanns ett enormt be; .
hov av varor av alla slag. :-

: Överallt röjde man upp blond

LUFTMOTST AND

iuinhögan1<1, ·-. plc)(kade --illop -ma:..
skiner och råumtcrial och ;mvän-

Tyska tidningen Motorrad har mätt upp luftmotståndet på några olika hojar.

13 igång produktionen,

Här följer resultatet med liggande förare.

de aU sin energi och rantaSimratt
D~m produkter sommon p!o detta sätt fick
fram ,·ar för det mesta av s;muna
typ som krigsutbrottet hade satt
stopp Hir.

Märke/modell

2
Cw x F (m)

Honda RS500 racer -84

0,243

41

Yamaha TZ 250 -85

0,269

46

Aprilia 50 AF l (moppe)

o, 291

49

Yamaha TZR 250

0,296

50

Men först några raderom
furmatet 18X24 mm

Erfodlig effekt för
att nå 200 km/h (hk)

Behovet var enonnt efter mer
än fem års produktionsstopp och
massförstilrclsc. Det är från den-

na tidsepok som dcit italil'nska
18 x 24 mm: s kameran Ducati
härstammar. ·

Bimota DB l

O, 319

53

Sm"ibihlsftJrmöltet ;ir som bekant

Ducati Paso

O, 331

55

Ducati 750 SS

O, 341

58

trt mot "mmlt' rfonn;~tet'' 1Bx24
m111 son1 iir mtittCr ·tör.il~·,f,tiand~

Honda CBR 1000 F

0,349

59

Yamaha FZR 1000

0,351

59

Kawasaki GPZ 1000 RS

0,354

59

Kawasaki GPZ 900 R

O, 361

61

Honda VFR 750

0,366

62

Suzuki g;sx-R 1100

0,398

67

Honda VF 1000 F

0,400

67

BMW KlOORs

0,402

67

Suzuki GSX-R 750

0,410

69

Suzuki GSX llOOEF

0,412

69

BMW K75S

0,414

69

Yamaha FJ 1100

0,433

73

Duccarna ligger alltså klart bäst till bland de stora hojarna. Som vanligt.
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2·1 36 mm. d. v. s' dubbla fonna-

nofilmrutan. :-··.·;·

, .·., . ,.. ·... , .. _., :·

lJen forsta · ·· smiihild s k<~nleran"

var avsedd mr _CXIHJ!Ieringskcmtrull Wr filmare or.h hade negativfornoafet IHX2·1 rnm.
Det var fr~ n dt~nnn app;:~rat !'Om

iden till en stillbildskamera .av, ..
sedd fiir kinofilm fiiddcs.
Oscar Bamack - Leic;~ns mek;miske fader, anså~ emellertid
au format et var för ute! för att ge
till! · edsstiillande
bildresull at,
""' '>r han dubblad<· det till .det
kla;;,iska 24 x ~l; mm.
[l etta sidvidriga fnrri1at hår sedan dess hilrt en Wrödancle domi-

nans trots en del djiirva utbf}·t·
ningsförsök t. r x. ZeiSs ~Ienax

och Hobot - 2-1x 21 rnm. Nikon
med n<igra modeller 24 :>< 32 och
24 x 3-1 mm. De st•n;tn~ förs.iiken
att rörsöka in(öra l'O n}• St;indard
stoppades av Eastman Koda k Co,
so111 inte vnr bt~reddn alllä~g;r ut
ufwra miljoner dollar på att. iim.l~a
Ol!r:teringsmaskinema.
~- 1 dök p3 st>xtiotalet "hri1dt)r.
ma ~: lugan" upp ptt all\•t~r : i Jar);nl.

Anledningama till ·fonnatets
popularitet var förnättrat filmmaterial, samt möjligiletema att göra fj~dcrdrivna motorkameror tiD
rimligt pris och i nätt utförande.
· Men historien upprepar· sig denna ~ängen stoppades formatet av färglabbens ovilja att acceptera returkopior fräri det ne~ativ
gcncri)sa formatet och samtidigt
hörjade väl konsumcnt erml · upp-

täcka att det tog orimligt limg tid
att göra slut på 72 bildrutor och
att ett bildkuvert med så många
bilder kostade en halv fönnögenhet. . . .
. .

18x24 nun komtner

E >r ;nyckcl r>älgjnrd 18x 2411tni.•s kamera[rå1t ka;1ierabristens ti-

del'llrv .,-slutet at•(ntiotalct. ...• ·..... • . ·.
Tl'olige>r elt av dc allra forsta ltah{onnatkameroma av klass.

Men nu är forruntet åter _s.:1 sakteliga .p!o väg tillbaka.
Månadens kamera är en både
ovanligt intressant och mycket
·gediget byggd hah'fonnatare från
slutet av fvrtiotalet.
Den lir. tillverkad i Italien och
namnet _Ducati _
är b~k;mt ,:tl'norn
:'motorn·kl'ln med scnuma namn.
. Den ioar lånat sina drag från Le,

icidt
. .
'
. : ~ : : Kan\eral~Ltse~~- :tyngd ~ -vittnar
0111 fint h;mdnrbctc och· ~c di gen
-metall.
Bakstycket är helt a-·tagb;ort
och <lt• till kameran mcdfi"oljande
speöalkassettema rymde 15 ex: .::·:·:::.-·.-.:: _:,- :

. P~n~~_tin~ar. .:.- ---_-.-.: .. --:,:·:.::

Slutaren är en ridå av iippcn
konstruktion ·c_ d. v. s. vid spänninJ,!Cn är 'rid;'h;pringam öppt~n.
För att förhindra ljusinsliipp tiicks
rid.ån vid spänning av en hjiilpslutarc a\· ·samrna typ soin sitler i
Ilasselblad 5011 C.
Slutartidcma 1120-1/!',(10 sekund stiills in med en ratt på ka·
merans ovansida. NormalobjektiVet Viklor :{,5/35 rrun sitler i cri
~edi!!<'n trippelbajonett och iir

Objrktir{atlningen är vtiiJdord or/r i dess ovansida silymtar at•sttindsmälarstijlcl. Ar:ii)Tkcl var f>/acemlti/1 uiin.<fcr på Jimz/m
och dc lt>å stiften vid siikarm är ,;nta!f/igrn az•srdda som fiislejiir
extrasökare.

-· -

fi>rs;inkbar enligt sarmua princip

som Lcitz El maroch lirkopplat tiU
(~_n ~\·ståndsmätare ~nligtsa~nma

princip som Leica Il.
.
!Jucatin är cri liten niitl och
myrkel hant verksm;\s~i~t tilhTr·k<ld 'kamera ._'frll'i omkring 194H

och har s:.lts ·i nwckct litet antal i
Svcri~:e.
·
i•c~ Ofri( l'a.ss/ry

Avståndsmtilar- .och söilatokttlarm samt plarcri11g au tidra/lm
på mimter om Leica Jl.
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BIKE MC-NYTT ALLT OM MC RACE MC-FOLKET MCM
Bike har g ätt i kk. Det skylls p ä systertidningen "Ca r", men Bike har
faktiskt sålt allt sämre. Detta är märkligt då de haft de i särklass mest
läsvärda artiklarna. De har dock haft svårt att kom:ma med något nytt
och elakt som de gjorde förr (det var bättre förr ? ). De har i stället
kört med en slags "vi är bäst - journalistik" vilket retat mänga som

SVIESTADSBANAN

sedan slutat läsa tidningen. De lär starta upp på nytt. Då får vi hoppas

LINKÖPIN6

att de blir mer aggresiva och inte gör "blöj-artiklar" som MC-Nytt och

1-2 AUGUST/1

Allt Om MC. De s sa tidningar riktar sig helt till 12- 16 äringar, .vilka
tydligen är de som köper mest hojtidningar. Vi skall dock inte säga
dessa tidningar. MC Nytt har ju Alan Cathcarts suveräna artiklar; Förutom
att de brukar vara lite klumpigr översatta så är de mycket bra. Tidningen
är också mycket färgsprakande. För färgsprakande enligt min mening.
Allt Om MC är ganska ointressant för en Ducatiäkare. Skrivermeet om
cross och Guldvingar samt 125:or. Race är en toppentidning för vad den
är avsedq för. Den enda svenska tidningen med färska nyheter om
race och händelser i branschen. MC-Folket försöker vara mer än vad
den är. De bör sluta med sina larviga hojtester och ägna sig mer ät
vad som händer inom organisationen. t ex läsarberättelser mm. Vad har
vi kvar. Jo, tidningen som detvisat sig att väldigt m;!ln~a Ducatister har
börjatläsa. MCM • Där kan man inte läsa ett ord om Ducati. Man kan
läsa om HD-Choppers och sönderbyggda Trajor mm. Det kan man vara
utan. Men, de har en helt suverän jornalistik. De' har även bättratsig
i hojartiklarana och skriver nu om hur man bygger en MCHK-racer. Vi
får hoppas att MCM kunde börja flukta lite på Italienska hojar ocks;!\. Då
skulle den bli h e lt suverän. MCM är den överlägset bästa hojtidningen i
Sverige nu.

KLIPP UR "RACE 11 OM F l PA ]\t1]SANO -87
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Mycket pekar på att fOrre
500-världsmästaren Marco
Lucchinelli satsar på superbike-VM nästa år, med Ducati:s nya vattenkylda Vtwin. Som· bekant vann den
helitalienska kombinationen
Battle of the Twins~loppet
på Daytona J mars. I höst
blir det mer direkta jämf<Srelser .· med fyracylinderkon• eftersom
kurrenterna,
"Lucky" är anmäld till superbikeloppet på Calder
Park i Australien.

Redan innan det 32 man
starka fä_ltet .·brakade i väg för
75 varor runt den 3,488 km
lång~>1 .· banan i Santa Monica,
st~cr det klart att hemmaidolen
Miarco Lucchinelli inte kom till
s.>tart. Den förre · 500-världsmästaren kraschade på . träningen och bröt en fot. Istället
togs hans fabriks-Ducati/
· Cagiva över av teamets
500-forare Raymond Roche.
Men fransmannens inhopp varade bara 500 meter innan han
åkte omkull .

ROADRACING- OCH REGULARITETSTÅOVLINGAR MED GAHLA
RACERMOTORCYKLAR
UPPVISNING HED GAMLA SPEEDWAY-OCH HOTOCROSSHOTORCYKLAR
PARADER OCH UPPVISNINGAR
VETERANMARKNAD
CAHPING INVID BANAN
Arrangörer:
Linköpings Notorsällskap

HotorcykelhisforJska klubben
Haongsekflonen

~\

~vFJ~

j

MEKTIPS
Ducati Club Mtinchen i tyskland har följande mektips

sin tidning .nr 4 ,-86.

Tips:
Ducati 500 Twin har en spänningsregulator av fabrikat Motoplat. KTM använder samma typ. I Österrike kostar den halva priset.
(/)

Mats Arborelius

c:::q

o

FILTRO OLIO
Skall du byta filter i din 350-500-400-600-650-750 Pantah och inte vill
betala dyra pengar för ett originalfilter så finns det bot pil. detta. Det
är nämligen precis samma filter som sitter i :
CITROEN : Dyane 6, 2 CV 6, LN 602, Acadyane, LNA, Visa Special,
Sport, Club, (4CV), Visa II Special, Club (652cc), Dyane 4, Mehari,
Confort, Ami 6, 8.
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INFÖR 1987 SPECIALISERAR VI OSS OM MÖJLIGT ÄNNU MER PÅ
SPORTIGA EUROPEISKA LANDSVÄGSLÖPARE,,, ,,, .PÅ OMBYGGNAD,
FÖRÄDLING U SPECIALTILLBEHÖR, ENDAST TILL EUROPE'ER!
REDAN NU ÄR VI DEN STÖRSTA ÅTERFÖRSÄLJAREN PÅ TILLBEHÖR
OCH RESERVDELAR TILL DUCATI.

~._____~{l~
L.-J
20

..---!

DUCA TI

DIESEL DIVISION (motorer).

w

0:::

GI LERA (motorcyklar).

lL
l
(/)

TALBOT (SIMCA): 900, 1000, 1100 (alla modeller), Bagheera (matTa) 550,
Bagheera S, X, Rancho X,

"12

11

Rancho (Matra), 1200 S Coupe '-Rallye 2,

1307, 1308, 1309, 1508, 1510, 1609, Horizoll, Mul:'ena,So1arai

z

Allt enligt förpackningen på UFI (Universal Filter Italiana).

0..
0..

Filtret har funkat i Cuccio1os test-Alazzurra utan problern i över
100 mil, så det är__ nog jättebra. Det ~tår förresten att det passar
"Ducati - Moto" vilket möjligen innebär att det även passar till Millen,
men det lovar jag inte.

Filtret har ett nummer också: 23. 105. 00 ·•

Micke "Sprocket" Werkelin

8

,_.
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Italienska Cagivafabriken har
"avtäckt" sin senaste 500-mcer V 587. Det skedde vid Italiens
GP på Mon.zabanan, där frans,.
mannen Raymond Roche, tog en
niondeplats.
Bland modifikationerna på den
nya V4:an märks bland annat att
motorn flyttats framåt i ramen,
bakfjädringen har ändrats både
for att öka väghållningen plus att
ge pl:tts för nya ljuddämpare.
Maskinen som fortfarande anses
vara på utvecklin~tadiet har

också -utrustats med en kylare,
som skall f<irhindra att motorn
går rör kall. .. . ..
._ · •
Cagiva-teamets andra: fabriks:
förare Didier . de Radiques fråri
Belgien dr3s förnärvarande med
ett nyckelbensbf?tt· Men ~
väntas tillbaka vtd Jugoslavtens
GP 14 juni _.. fylld av iver ~tt
spräcka den poängnolla han hittills har i årets 500-VM. ·
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* PASO 750 "THE CHERR'Y BOMB" FöR PROVKöRNING.

RING OCH BOKA TID,
* SPORTS NYA HARRIS RAMKIT MED VIPPARMsFJÄDRING OCH
MODIFIERAD RAM SOM MÖJLIGGÖR TOPP-DEMONTERING MED
t·10TORN _. I RAMEN,
PÅ I NGÅNG,
* LUCAS RITA ELEKTRONisK TÄNDNING HELT KOMPLETT MED
PICK UP,BOXOCH TÄNDSPOLAR, 1550:* EGEN TILLVERKNING AV SPORT TILLBEHöR -T.EX. KÅPOR,SADLAR
* MATTBESTÄLLDA TILLBEHÖR T.EX. ALU.TANKAR,
AVGASSYSTEM,TRÅDEKERHJUL M,M,
* JUST HEMKOMMET CONTI 2-1
.llilii~'"__,"!N'".KROMAT T, 900 U 600
(LIKN.Fl.ANS) 2300:* NCR-vERLrccHr RAM u
SVING T 1900 U f~ILLE

5800:-

EN VARM u HÄRLIG
SOMMAR , , , , ,
ÖNSKAR
PANTA,
ToMAs u ÄNETTE
1 ,

,

,

,
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Tor Ljunggren

OBS!
SVENSKA DUCATIKLUBBEN
c/o Micke Werkelin

Karlstad 87-04-10
Bäste ordförande,
Mille grazie för höjdarblaskan "Cucciolo"! Den blir ännu bättre
med mer information och reportage från de tävlingar Ducati/Cagiva
deltar i. Vilken ducce-medlem är inte intresserad av detta?!!
I år kommer förhoppningsvis D/C finnas högt placerade i både
500cc ( Roche) och F 1 /F2 samt endurance .·
Jag kan tänka mig att det är lite besvärligt att komma över insideinfo. men kanske med klubbmedlemmarnas hjälp ...

Hej Micke, ·din trähatt!
Skickar försäkringsprotokollet enl överenskommelse. Häll till godo.
Egentligen borde vi hRllit inne med den tilli du rättat till din klantighet i
förra nummret. Vad menar du med Kyrkgatan? SABOTAGE!
Försöker HrOrdföranden
pR nRgot sätt komma undan Kust till Kust-R genom att ange fel startplats?
SMC "s infiltratör? (Vi har allt hört talas om SMC-blaskans höjdar-repotage
om bl.a. Hr Ordförande. Ha ha ha!)
_
.
AppropS skumma manövrar, var är vRr stora avslöjande artikel "Kärringarna i
klubben..,ett problem över könsgrjinsen"?
Att du inte trycker fortsättningen av skogman-storyn kan vi acceptera, men Kärring
storyn är ju ettavslöjandeskjutjärnsrepotage. Gui llou . direkt. Fram med den.
Du kan väl Rtminstonde returneo bilderna!
Kort sagt:
1.
2.
3.
4.
5.

Videon var en besvikelse bild och ljudmässigt vilket dock _överkompenseras av innehållet.
Jag har försänkningar i Schwei':z vilka har både video och den kommersiella Italienska RAI-kanalen. Har givit dom förprickad tävlingskalender med förhoppning att något intressant blir bandat. I och
med att jag får master hitskickat blir kvaliteten bra och kanske
blir det något för nästa videoutgåva.
Som hjälp i din strid med postverket bifogar jag kuvert med poststämpel.

Många hälsningar,

Detta är ingen insändare.

Skriv en kraftfull dementi och
egentligen gRr~
Kom dit.
Tryck "Kärring"-historien.
Aga GTS"en.
Puss o Kram
Jonas s ·Lars

den uppmärksamme läsaren säkert märkte var det ingen del2 av Thore Skogman berättelsen i förra Cucciolon. Orsaken är att en viss person har hört av sig och
undrat vad vi håller på med i oucatiklubben. Jag har tagit upp problemet med Jonas
· och Lars, men de förnekade då att de hade någonting att göra med lögn-:attikeln.
Senare accepterade de dock i ett brev att fortsättningen rivs. Det är ju så att
klubbtidningarna blir vad medlenrnarna gör' dem till, så jag hoppas på många brå'.ai:tiklar
från medlemmarna .i fortsättningen.
Som

MW

Il
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När Micke ringde och sa att om inte det damp ner en skriftlig redogörelse för vad som hände vid förhandlingarna med
SMC om försäkringarna s§ hade vi gjort v§rt sista bidrag
till Cucciolo, förstod vi att klockan var slagen.
-Men det hände ju inget, protesterade vi.
-Skriv 1 dundrade Märklin. S§ här kommer den spännande berättelsen om
FöRSÄKRINGEN
lyx eller nödvändighet?
Ja, vi har allts§ representerat Er, kära medlemmar.
stolta över förtroendet reste vi till bästkus~n och SMedomen i Göteborg. Glatt överaskade klev vi upp för en trappa full med krossat glas och rester av en stol. Har de
haft avrostningrtänkte vi samtidigt som vi gick in i ett
rum best§ende av stola~bord och tre kaffebryggare§ en
Kent Andersson planch. Mötet h<J,de redan börjat trots att
vi bara var en kvart försenade• \Ii gick in i lägenheten
brevid och hämtade varsin stol och slog oss ner.
Synen var förstummande. Dominerade rummet gjorde SMC's
politruck; Chefideologen "Bjucken". Eller vad han nu kallas.
För övrigt var rummet i stort sett fyllt av märkesklubbarnas
representanter.
Oljelukten visade sig (efter ett diskret pejlande med näsan)
komma fr§n Triumph-representanten.
Laverdaklubben skickade
tv§ rejäla gossar med h§r p§ hela huvudet, Graningekängor
och pl§nböckerna i kätting.
HarleyDavidsonKlubben representerades av en riktig HD-gubbe. När han förkunnade sin
§sikt Nar till och med politrucken tyst.
Guzziklubben
m§ste p§ n§t sätt f§ttnys om att Ducatiklubben skulle komma, för snuten kom inte, utan -tran- skickade sin fru istället.
I andra änden av rummet satt ett knippe Engelsmän.·l"yvärr
har vi glömt vilka klubbar det var, men de var mycket artiga.
SverigesCentrumMotorcyklistersCentralOrganisationsFörsäkringKommitte·· (SMCFöK) representerades av Hans Hammarlund.
Han kunde mycket om försäkringar.
Efter en kvarts diskution vid skrivmaskinen har vi beslutat
oss för att inte Lämna n§gon beskrivning av BMW Motorrad
Schweden's representant.
N§väl, det förslag som Ducatiklubbens styrelse snickrat samman presenterade vi lugnt och välartikulerat. Tyvärr blev
responsen noll. Ett förslag fr§n Nortonklubben om angiveri
rönte ett liknande öde. Sedan började ett par timmars gaggande som inte gav n§n.ting. Sedan avslutade politrucken
genom att klubba igeno~ sitt eget förslag om ett gemensamt
uttalande och vi blev hemskickade.
Med hopp om förnyat förtroende
Kungälv 19/4-87
12
Jonas DahL,.~\
Lars Höjer)(

ALAZZURRA 650 GT -86

----------------------

CUCCIOLO TESTAR

Efter besöket på fabriken förra året så var vi på redaktionen mycket
spända på hur det kunde vara att åka en Alazzurra. En slags touringPantah på 650cc. Vi hittade ett exemplar hos Östanbräcks Bil och MC
i Hudiksvall och beslöt oss för ätt prova den i Tony Rutters fotspåt till
Isle Of Man. En van 900 åkare känner sig ganska bortkommen i sadeln.
Man sitter helt upprätt och har en hel rad med kontrollampor och mätare
framför sig. Det finns lampor för friläge, lyse pil, helljus, oljetryck,
utfälls sidostöd, blinkers, laddning och en lampa som lyser när tanken
börjar bli tom. Den sistnämda lyser ocksä tillsammans med frilägeslam;.
pan när man har friläge i. Det finns ocksil varvräknare, hastighetsmätare
och, .•••••••• klocka. Allt tillverkat av Veglia i glada färger. Som om inte
detta vore nog sil har man försett hojen med en kraftigt ljudande "biiip"-ton
som hörs när man har blinkersen på. Imponerande.
Vi körde först nilgra små provturer innan vi drog iväg till Isle Of Man.
Den kändes mycket mera lättkörd en 900:an och motorn verkade förvilnandsvärt smidig och stark. När vi skulle köra igilng för 3:e g!rlgen kom
företa problemet. Hojeri var stendöd på startmotorn. Nog för att man
har hört talas . om krhglande startmotorerp<i.Pa~tahn, men på en ny
hoj ?

Nej. Det visade sig att friläget inte var riktigt ilagt . MC:n til-

läter oss helt enkelt inte att göra några misstag. Hade vi dragit in kopplingen med växeln i e! hade det g!tt bra. Imponerande igen. När vi
sedan skulle lika iväg sil tvärdog hojen när vi lade i ettan. startade pil
nytt, lade i ettan med samrna resultat. Försökte därefter att smyga i
tvåan. Motorn dog igen. Vad hade hänt ?

Jo, vi hade glömt att fälla upp

sidostödet. Testlaget jublade.
Alazzurran försägs med tankväska()ch ordföraride iklädd ryggsäck och
hjulet pekade mot Göteborg. • • Vi valde mindr.e vägar för att hojen skulle
få en fin inkörning. Vivaravada max 6000 varv och märkte

ett otroligt

vrid vid 5000 rpm. Körställning var dock alldeles förupprätt vilket
i bakeneich .i nacken. Körställningen passar nog bättre för stadskörning.
Växellildan.kändes InJICket smidig och torrkopplingen var enormt lättjcibbad.
Det här måste vara en drömmotorcykel att ta körkort på. Den är mycket,
mycket lättkörd, har skarp svängradie, lätt koppling, fina bromsar och
väger 205 kg fulltankad.
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Det var inte

förr~n

vi kom till Isle Of Man som Alazzurran fick sträcka

ut sig lite p<i Mountain C ircuit. Vi varvade fortfarande inte mer än ca
6500 rpm, men hojen fick gå b e tydligt hårdare. Motorn imponerade igen,
men hojen kändes något svajig i kur v orna. Denna svajighet berodde förmodligen på Pirelli Supertouringdäcken som bör bytas ut mot riktiga
Pirelli Phantom, samt att man sitter så upprätt att man helt enkelt tar
emot för mycket vind. Svajet var dock aldrig obehagligt. På vägen hem
fick vi testa Alazzurran i full storm och sidvind. EfterSOJ'T) testföraren
aldrig åkt i sådant oväder så kan vi inte jämföra så bra, men det var
ett jävla burkande för att hålla henne i rätt fil. Än en g<ing kan vi nog
skylla lite p<i däcken. Det kändes som om framhjulet gles i sidled när
det blåste som värst. Den fula helk&pan är nog också medskyldig. Den
skruvades därför bort vid hemkomsten.

Hur är finishen ?

Jo 'rå. Riktigt bra, förutom tre saker. Avgassystemet, muttrarna till
topplocken och ena bulten till ena backspegeln. Allt detta var brunt
eller brunprickigt vid hemkomsten från den fuktiga ön. Avgassystemet
är svartkromat med ett allt för tunt skikt. Men, det byts ju ut till ett
2 .. 1 system av alla ägare i alla fall. Lacken var otroligt bra. Den här
lwi e n hade ett utpris på 42500:- av Mullsjö Motor innan han blev av

m •' d ge neralagenturen.

Ett mycket bra pris. Det var förmodligen den

mest prisvärda hojen överhuvudtaget förra året. Nu tas den inte in län-'
gr e vilket är synd. Om den tillverkas fortfarande är ocks& lite osäkert.
Om den tillverkas så är de nya förmodligen på 759 cc eftersom man
slut a t göra 650:n (det är bara kolvar och cylindrar som skiljer). Enligt Moto Vecchia så kommer modellen förmodligen att ersättas av
en touring- Ducati med Paso-chassie och en ny motor på ca 950cc .

• , ._·· ·
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Repie'e" teca• på 1 a o d' v>q ' ' l da"
av 11. Flöter Försäljnings AB.

PASO 750
CUCCIOLO PROVKÖR·
Vi fick en 3 milUng provkörning med PASO p! Isle Of Man. Det var
den engelska generalagenten som visade upp Paso, Elefant, Indiana,
LagunaSeca, F 1. Fl:an och Fason fanns för provkörning. För er
som undrar s! är Laguna Seca efterföljaren till Montjuich, Den har
samma lack, Pasona oscamhjuloch fasta bromsskivor, Den svarta
plastkåpan p! ramen bakom bakre förgasaren har ' ersatts av en lite~
tuff plastskärm son sitter helt slickad och täcker 1/4 av bakhjulet samtidigt som den tjänstgör som kedjeskydd. Detta innebär att det blir helt
öppet vid bakfjädringen och förgasaren. Rått.
Nu över till Fason. Det är svårt att säga något definitivt efter den här
korta körningen. Vi börjar med det negativa. Motorn kändes inte ett
dugg piggare än 650:n. Detta beror enligt Mota Vecchia p! att effekten
ligger mer p! höga varv p! Fason. Den har trots allt ett imponerande vrid
och g!r mucket rent förutom vid 3500 rpm d! den tvekar lite när man
ger mera gas. Det är dock s! lite att det är löjligt att skriva om. Men
andra har ju gjort det s!.....

Fjädringen är enorm. Det finns inget att

anmärka p!. Den verkar sluka upp alla ojämnheter som finns i vägbanan.
Trots den bekväma fjädringen s! var hojen helt stabil och var s! bra att '
köra att jag aldrig suttit mer avslappnad p! någon annan hoj (det är ingen
överdrift). När man sitter ~tilla p! hojen känns den ganska snäll. Men,
av n!gollanledning , den byter karaktär när man kör. Man sitter betydligt
mer framåtlutat än p! 650 GT:n och fotpiimarna sitter relativt långt bak.
Hojen känns smal och är det också även om det inte ser ut s! när man
ser den. Backspeglarna sitter helt ur vägen och är väl inte direkt jättebra. Med vidvinkelglas skulle de nog funka bra. De är i alla fall snygga.
ATERFÖRSÄLJARE:

Det är ju hela hojen. Den känns som en Ducati, låter som en Ducati och

AB Skand. Helmab
N:a stationsgatan 93
Stockholm, 08-340490

är enligt min mening den första Ducatin som är sä fulländad att varje

Malmö MC-City KB
Kopparbergsgatan
Malmö, 040-86870
Biscaya Motor AB
Hol 1257
Alingsås, 0322-30129
Bike AB
Lextorpsvägen 997
Trollhättan, 0520-72800
Lundgrens Motor AB
Matsbogatan 18
Avesta, 0226-52510

modifieringTutörn aH möjligtvisbyta ljuddämpare) är att förstöra hojen.
bet enda negativa är att priset 1 Sverige, ca 80000:- , är för högt. Om
priset var lägre är jag säker pä att den här hojen skulle kunna sälja
mycket bra vilket den enligt uppgift gör i USA. ,
-Till sist några ord om däcken. De väldiga radialdäcken ( 130/60 x 16
fram, 160/60 x 16 bak) gör att hojen känns mycket okänslig för spär
och linjer i vägen. Det kan nog vara värt att testa radialdäck p! alla
gamla duccar. De verkar göra underverk.
MW
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KARLSKOGA GELLERASEN DEN 25 JULI
Du kommer väl på året s andra banåkning. Vi tar 100:på plats. Det har varit lite oklart med bokningen, men
nu är det helt klart att vi får åka. Laverdaister är
också välkpmn.a . Det är tyvärr lite struligt med övernattningsmöjligheter. Det finns i alla fall vandrarhem
i närheten samt ett billigt hotell som heter Kanonen.
Tyvärr har vi inte kunnat hinna med att skaffa fram.
adressen till dessa. Boka snarast om duskall ha plats
på vandrarhem. Ring Svenska Turistföreningen. Vi
har banan till förfogande från kl 09. 00 till 16. 00 den
25 :e Juli som är en lördag. Kom, och ta med din
Laverdaåkande polare.
NYA ADRESSER

.JfiCKOH
JaCkCir-ilå:::vi _- annonsernde on1 i förra nun1ret .är beställc.la . De -·- kdiilriler :att

kosta ca 600:- +frakt. Dc specialdesignas och görs i Italiotlspccielll
för oss. Färgsättningen blir väldigt originell , rött/vitt/gröT\t. IJllcåtilogoiJ (den gamla) skall sitta p:1 ryggen och eventuellt en liten p;~ bröstet.
Fabrikatet är Jelly-Sport och materialet ärl'bävernylon". Ärmarna blir
avtagbara så att n>an kananvända jackan somväst. SVITAL i Stockholm
är·. det som . beställer ~e m !l t oss • • Prisetär •faktiskt. imrcket1ågtiTI1edtanke på jackornas kvalitet. Vi beställer 20 stycken ochd e flesta är re dan
förbeställda. Om du snabbar dig sil. kan du fil. ett e.x . Sätt iT\ 250:- pil. postgiro: 604452-3 och ange storlek(endast L &

XL). Jackornaväntas

hetn

i början av Juli. Förhoppningsvis . Man vet ju aldrig. Italienare oC:hlevc-

Sandis har flyttat (kassören). Ny adress:
Micke Sandström, Lövholmenvägen 21G, 147 00 Tumba (samma tel s om förut).
Partikel-Janne har flyttat (medlemsregisteransvarig). Ny adress:
Jan Johansson, Hjortronvägen 19 , 196 31 Kungsängen. Tel: 0758/76887

SPONSORS TOR SPORT
Med den här •tidningenliggerdet en "tävlings blankett" somman kan vinna

•

en DB l:a på. Vinsten på .detta .lotteri går oavkortat till den blivande

4-ventilaren

tle•Of Twins-klassen iEn gland •. Du görengod görning om du

Enligt rykten sit har 4-ventilaren nyligen testats pit Miaanabanan i Italien

på detta. Gör sil här:

med en märklig ram med gemensam fjädring för fram och bakhjul eller

l. Fyll i dc knepiga frågorna. 2. Skicka den ifyllda blanketten till Micke

något liknande konstigt.

werkelin Pyrolavägen 52 181 60 Lidingö. Sätt in

TRÄFF
LO-distriktet i sydöstra Sverige har inbjudit märkesklubbarna till en

477 l3 71 - 4 eller 11:- i frimärken. OBS Senast den l Augusti.
Cucciolo, som lir en l äsarvänlig tidning, hjälper h cir till med rätt svar:

träff på Öland. Tyvärr har pappret om när och var träffen äger rum

1. DB! har en V-twin • . 2. DBl görs i Italien. 3. Framgaffelnäriavtyp

11:- på postgiro

kommit bort på redaktionens stora kontor. Du kan ringa 0480/19580

"teleskop". 4 . .Desmodromisk betyder "positive valve action". Fyll i

till Torbjörn Rigemar om du är intresserad.

svaren och skicka in blai1ketten snarast. Glöm.inte pengarna.

PRESSTOPP: Pappret har blivit framstädat. 1-2 augusti, Högsrum ipl
ca l mil från Borgh~lm. Bl a spelar Kung Sune o Göteborgsrockarna.

I3ISCAYfl
Det. snackas mycket om olika "godis-firmor" som håller på med Ducati.
I Italien har vi Gio. Ca. Moto och NCH. I englancl har vi Sports Motoreyeles

ENGLAND

och Newton. Bara för att ta nilgra exempel. Efter ett besök på Bis ca ya

När man åker i England så passar det bäst om man har XTC låten "English

motor så är det bara att buga för att vi har en sån' enorm godisfirma på

Roun dabouts" i huvudet. Round and araound and araound and araund . • • • • • •

nära håll. Vi besökte [liscaya p;1 vägeT\till Isle Of Man. Egentligen var

NORI<SKT RACE
Bue David-Andersen ställde upp i den internordiska debutantklassen 501-1300cc
på Anderstorp den 28-30 maj. Han korn där på 14:e plats med sin Ducati TTZ 600.
David har enligt ihärdiga rykten så lt generalagenturen f ör Ducati till en a nnan
nystartatl firma som skall heta någonting med Desmo. David l är dock vara med
som delägare i den firman om Cucciolo har fil.tt rätt uppgifter. Erik, som var
med pit Isle Of Man, lär vara i full gång att designa logen till den nya firman.
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det långt efter stängningsdags denna m!l.ndagskväll. Ändå höll Panta på
att skruva meden mille inne i verkstan ',Firm an ligger i en bondgård
i Hol n:ira Allingsås. Ganska ovanlig, m<!n mycket idylliskoch stämningsfull, placering på en hojfirma. På hyllorna ligger mängder av godis till
Duccarna: 2-1 syste1n, NCR~ramar, Verlicchir amar, motordelar mm mm.
Utanför stel den illröda P å son. Vi rekommenderar .ett besök på Bis ca ya
vägarna förbi.

Besöksadr.

HackeForsvägen

1

Linköping

T e L

013/1 5

5 5

(säkrast
C-3 l l e r

-18)
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Motore: Ducåtibicilindrico a V di 90• ,quattro tempi, ratfreddato ad aria, distribyzione monoalbero desmo comandata da cinghia dentata.Aiesäggio percorsa mm ~8
x 61,5 x 2 = 748,1 cc .. Happortodi compressione 10,4:1. DuecarburatoriDeU'()r~
to PHM 41. Lubrificazione forzata coll
pompa ad ingranaggi. Accensioneelettronica Bosch. Awiamento elettrico.
Trasmissioni: Primaria ad ingranaggi,
rapp.1,97, finale a catena rapporto2,466
(dentiJ 5/37), fri;ziope multidisco a~egpo.
Cambip(icinqu~ marce . .. .· . ·
> . ·.··
Ciclistica:telaioa traliccio, in tub i d'acciaio
al cromomolibdeno 25 CrMo4, inclinazione cannotto 25•, avancorså 105 mm,, interasse 1.380. Forceila anterioreteleidrauli- ·.
ca Marzocchi M 1R a regolazione esterna
<

Hos · Ducati-special i ste n, ALIJ:E:N

RACING,

f i nner du allt till din Ducati.

con anti-dive esteli da 41,7 mm. Sospensiona posteriors a forceUone oscillante ed
am1119nizzatore ~VS4 .oleopf1f3l1matico
unico centrale. Ruote Bi.motCi inl~ga leggera componibili da 3.50-16 ante 4.25-16
post. Fren i: anteriore a doppio disco flottante
Brembo da 280 mm., post. a disco singolo
da 220 mm. Pneumatici Michelin radiali tu. beless 130/60-VR 16 ant. e 160/60-VR 16
post.
. ··. < .
·.
Dimensioni (in mm) e pesi: lunghezza
max 2000, larghezza~30,altezza 1.120,
luce a terra160, pesoa secpo 160 kg. Capacitå serbatoiocarburante 211itri.
Prestazionidichiarate: Potenza max 80
ev a 9.000 .giri, coppia max7,4 kgm a
6.800 giri. Velocitå massi.ma 230 km/h.
Consumo Cuna 7,51t/1 00 km. ·

Dessutom kan jag e rbjuda d ä ck till lägsta
pris e i , både s l icks och standarddäck,stå lflätade
bromsslangar till all a mä r ken,Brembo b r omsar,
Ma rzoc c hi gafflar och s t ötdämpare,J e b ' s hjälmar,
snabbskruv till kåpo r o ch mycket annat till
bra prj_ser!
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HAR E' DE TEKNISK.ADATAN PA BIMOTADB l RS
{JO 'RADEN HETER FAKTISKT SA) SOM ÄR SNODDA
UR MOTOCIC::LISMO. DB l:AN <FINNS NU I HELA3
VERSIONER: D Bl, SBl S & DB l RS •. J) E VERKAR
SÄLJA MYCKET BRA I JAPAN. & USA, MEN INTE I
ENGLAND DÄRJ-tf.C-PRESSEN SKRIVIJ'NER DEN
HELT.> DEN ÄR SÄMRE ÄN Fl:AN I ALLT UTOM
DESIGN, SÄGER MAN OM DEN VANLIGA DBl:AN.
DETTA TYCKER MAN BARA FÖR ATT DEN INTE
GAR LIKA FOR T SOM JAPSAR NAS 750:0R -sADE EN 23
MEK PA SPORTS MOTORCYCLES.

---------------------- ITALIENSKA l25:0R -----------------------Efter att ha bläddrat en hel del i Motociclismo det s e naste året så har
jag imponerats mycket av de enormt avancerade 125 :orna som kommit
i Italien d e t senaste året . .Det började med att Cagiva kom m!'!d sin
125:a. Gil era svarade då med en vårsting som nu kommit ut i e n ännu
värre version: KK 125. Aprilia kom nyligen ut m ed en riktig "bomb"
som heter AF l. Cagiva har dock inte somnat. Man presenterade nylig e n
Fr e ccia 12 5 C9. Den slår ut de andra i designen och ä r förmodligen den
råaste 125 :an för tillfä llet. Om e ffekten r äcker till v e t man dock inte
ännu då den inte provkörts och m ätt s upp av Motociclismo.
A PRILlA AF I 125 ä r en encylindrig 2-takt. Effekten uppges till 26 hk

och toppfart e n till 150 km/h. Baksvingen är enkel och drevet sitter p.!.
u tsidan . High Tech.
GILERA KK 125. I-cy12-takt. 28, 19 uppmätta hk och 157,6

uppm~tt

top-

pfart av Motodclismo. Imponerande.
CAGIVA FRECCIA125 C9. 27 hk, 150 km/h. (prel data).
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Alskar man motorcyklar
·
så gör man!

AutoAifa
för Reservdelar Trimning .o.
Renovering

Vi säljer Aeroquip stålomspunna
bromsslangar
RESERVDELAR FÖR ÖVER EN HALV

kontakta
Charlie Linnceus

AAuto Alfa1i

MILJON

NU satsar vi hårdare än någonsin på DUCATI reservdelar, vi skallsetill att DU som "DUCC E " ägare
al ltid får dina reservdelar i tid. Vårt motto: En
DUCA TI står aldrig still.
Vi har ocks å fått herri 2-1 Marshall system till DUCATI
600som Dufår betala 1.995:- för och till 900/1000
vill vi ha .2. 295:Powerfilter (liknarKN) till900/l000 vill v i ha 138:-/st
för.
· • ·...·... .• • ·.· .· ·· •• ·•·• ··.
. • • ·.
.• . •..·.·..·
Du vet välatt till äldre Ducatilämnar20~'• ra batt .pil kosm etiska d etaljer silsom tankar. sa dlar, s idokilpor • . skärmar, ramar och liknande detaljer.

eMölndalsvägen 34 • Box 14103 e 400 20 Göteborg e
Tel.

031 830 930
27
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Tel. försiiljning040/?1

0~35

Rnsmvr.ldsi:lqor 0~0/?15100

BÄTTRE BROMSAR!

@

Asbestfria
skivbromsbelägg för MC

@brembo
skivbromsutrustning för MC
2-SITS SADEL
Ovan har ni en 2-sitssadel
till F l och Laguna Seca.
2-1 SYSTEM TILL PASO
Nedan kan ni se ettnytt 2-1 systel11. sorn finns till Paso.
Det tillverkas avKijima Motor i <Villanovaoch sägs
reducera vikten jämfört med originalsysternettill60o/o.
Det skall också förbättra pre standan. Hur mycket sägs
dock inte.

~
~PROOUCIS

stålomspunna
bromsslangar

Finns hos Din
välsorterade
MC..handlare
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ISLE OF MAN
Isle Of Manresan bien, trots halvtaskigt väder, en mycket bra och rolig
resa. Detta bereor till den största delen på att vi blev ett så bra gäng
som reste tillsammans. Det är ju otroligtatt nästan 30 personer i
mycket spridda åldrar kan hålla ihop utan ett enda gnissel i två veckor.
Det trodde jng var omöjligt. Allt, problem, motgångar, spydighTt~r . mm

Engelsmännen var sig lika. Såg ut som svin, körde som svin, men var
mycket trevliga. De engelska hojarna var sig lika. Honda med Ducatimotor, Ducati-chopper, Norton med Rover V8, Yamaha ratbike som
var täckt med lOmm svart smuts. och som hölls ihop med hjälp av stål-

togs med humor ochleende. Fantastiskt, Det var mycket s<;>m hände.

tråd och tejp. Den sistnämnda stod utanför den värsta puben "Buchy's"

Riktigt mycket. Du kommer att få läsa om det i den stora tidningen i
vinter. Här följer en liten sammanfattning.

där de värsta Rockers-gängen höll till, Denna hoj var det värsta jag

I racen gick det inte så bra för Ducati. Det hade vi inte väntat h e ller
efter som det inte fanns något fabriksteam med. Tony Rutter gjorde

sett tills någon ställde dit något som förmodligen var en Honda av mindre modell. Den var så jävlig att någon, förmodligen ägaren, spytt
över hela motorn. Vi mådde illa när vi såg den.

comeback, men körde Suzuki och Honda. Vi var mycket besvikna på

Reseledaren vill här passa på att framföra ett stort tack till alla som

det. Sär skilt att han svek Ducati i F2 trots att han var anrnäld på en.

var med på resan. Även ni som bodde på andra hotell.

Ännu värre var att han åkte Honda. Vi var besvikna tills V"ifick höra

MW

anledningen. Tony hade opererats ä nnu en gång för sviterna efter den
svåra vurpan för 2 år sedan då han bröt nacken. Han gick medkryckor
och fick lyftas upp på motor~ykeln {förlåt, Hondan).

Att han inte åkte

på Duccen berodde på att han fick ont då fjädringen inte är den

allra

Lidingö 87-06-09

bästa på den gamla ramen med Canti-Lever fjädring som han har. Han
blev förlåten. Han placerade sig givetvis inte särskilt bra, men det
var en prestationatt ställa upp i 3 {eller var det 4 ? ) klasser i det
tillståndet. Han bevisade i alla fall att det inte var sluttävlat för h8.ns
del. Ducceträffen och Italienträffen besöktes och var lika avslagna
som alla märkesträffar brukar vara på ön. Bara till för inbördes
beundran. D. O. C. hade inte ens tröjor eller dekaler till försäljning.
Dåligt. Ölen var god, Steve Gibbons Band var bra, L;;trsHöjer blev
full på sin födelsedag och tappade rösten, Agnes hoj blev påkörd av
en Van.,,.
Listan kan göras oändligtlång om vad som hände, Vi blev
i alla fall ganska berömda på ön. De flesta hade sett, hört eller hört talas
om våran närvaro. Tony Brancato hade kört en stor buss till Grand Stand
fylld med slitage och krockdelar till Ducati. Bussen blev väbesökt, Särskilt av Jan "Partikel-Janne" Johansson , som fått låna undertecknads
reservmotor, mekat fleradygn i sträck, missat båten !Göteborg med
entimma, tagit båten från Esbjerg, kommit ett dygn för !lent till Birmingham, fått kortia i tändningslåset på vägen mellan Birmingbarn och Heysham. Janne tillbringade många tirornar i depån för atttäta vissa smärre
oljeläckage som hållt både kedja och bakdäck välsmort under helare san.
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Öppet brev till Team Tours.
Önskas publicerat i MC-Folket och MC-Nytt samt klubbtidningen Gucciolo
Jag har en del synpunkter, varav enär mycket allvarlig, på hur ni
ordnade årets resa till Isle Of Man. Jag är ordförande i Svenska
Ducatiklubben och deltog tillsammans med ca 40-50 medlemmar på
resan. För några fick resan en olycklig avslutning som jag skall nämna
senare.
Vi börjar från början. Informationen från Team Tours till medlemmarna
var bristfällig. Denna dåliga information kom att påverka hela resan
negativt. Det framgick bl a dåligt om hotellet i Birmingbarn var betalt
eller inte , och de enda kartor som följde med var en hyfsad till MCmuseet i Birmingbarn och en dålig till hotellet i Birmingham.
Incheckningen i Göteborg gick hyfsat även om det verkar onödigt att
behöva stå en halvtimma i kö för att få sina biljetter. En vägbeskrivning till hamnen skulle nog hjälpa många.
Till hotellet i Birmingbarn blev detmycket svårt att hitta pga den dåliga
vägbeskrivning vi fått. Vi hade delat in oss i 4 grupper varav endast en
hittade fram utan hjälp, i alla fall nästan utan hjälp. Birmingbarn är en
mycket stor stad, Mitt förslag äratt till nästa gång boka ett hotell nära
stadens utkant pä samma sida som museet ligger. Nu tog vi taxi den
3 mil länga vägen genom stan till museet för att vara säkra pä att hitta.
Överresan till IBle Of Man fungerade bra förutom att båten var försenad
som vanligt-. Till skillnad mot för två år sedan dä jag åkte förra gängen
så lastade man motorcyklarna lungt och metodiskt, 10 åt gången. Ef11ersom vi inte fått någon beskrivning om var någonstans vårt hotell skulle
ligga så fick Vi köpa kartor och leta på bäten. Hotellet var hyfsat och
hela veckan på ön kan, trots halvdåligt väder, inte bli annat än bra,
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Värre var det med hemresan. Det är här jag tycker att ni på Team
Tours gjort den största missen. Vi var sammanlagt 75 svenskar som
var bokade till en båt som skulle avgå 04. 30 den 6/6 och ankomrna till
Heysharn ca 08. 00. Sedan skulle man ha 3, 5 timmar på sig {avlastningen
tar en halvtirnma) att köra drygt 20 mil till Newcastle. Detta går ju bra
om man inte får några problem på vägen och om man hittar till harnrien.
Nu var det dock mycket värre än så. Båten blev försenat! .1.5 timma vid
lastningen i Douglas {vilket inte är sil ovanligt). Förseningen berodde
silledes inte pil att det blilate full storm. De första körde av bilten i
Heysham ca 10. 00 och de sista en halvtimma senare. En av våra medlem~
mar ordnade så att Stewarden på Steam Packets bä t ricgde till DFDS i
Newcastle och meddelade om förseningen. Nu startade en vansinnesfärd
genom England. Ingen ville ju vänta i 4 dagar tills nästa bilt skulle gä.
I ösregn och full storm vinglade 75 svenska motorcyklister fram över
mororvägen i allt för hög fart med tanke pä vädret. Vi passerade flera
som helt desperata stdd och mekade vid vägkanten. Det var tur att det
inte var sä mycket trafik. Vi lyckades hillla kvar färjan i Newcastle i 45
minuter. Då hade ca 50st av 75 kommit fram. Detta tack vare att Elenica
i vilran klubb snackat med stewarden pä Steam Packet. Tack vare att han
var hjäpsam och tack vare att DFDS var hyggliga att vänta. Annars hade
15 st hunnit. De 25 som inte hade hunnit irrade antingen omkring l Newcastle eftersom de inte visste var hamnen lilg, eller sä hade de fätt problem längs vägen. Det var bl a fl e ra veteranmaskiner som inte hann
tack vare deras låga marchfart. Det sades ocksll. att en veteranhoj hade
sprängt- motorn på vägen. 4 av Ducatiklubbens medlemmar kom ej fram
i tid . •. 2 st på grund av startproblem pga fukt. En vurpade och klarade
sig själv mirakulöst men fick sin MC obruk;bar. Den 4:e var kvar och
hjäpte den som vurpade.
i
Jag vill plistå att ni satte människors liv pli spel genom denna vansinniga
bokning och dåliga vägbeskrivning. Detta är stor skandal. Det finns inga
ursäkter i hela världen som förlåter er denna miss. Niborde ju ha lärt
er efter alla är ni ordnat dessa resor. Jag hoppas i alla fall att jag med
mitt brev kan få er att bättra er till kommande är. Vi är nog mänga
fått avsmak för .Team Tours resor för läng tid framät.

ITALIENTRÄFF EN
Italienräffenblev en besvikelse.Vi haderäknat med minst 70 personer
och det kom ungefär hälften. Detbörjade bra pil Bromma med massor
av Guzzi, hyfsatmånga Laverdor och hyfsatlll~nga Duccar. Brommadagen var lyckad och bl a visade Föters upp Fason och 750 Elefant.
Märkesklubbarna fick äka en liten paradvid 10. 30-tiden vilket dock
var lite för tidigt. Folk bör jade strömma In vid 13-tiden.

Italienträffen

vfr det ~äremot sämre ställt med. Detkomhyfsat mångaDucati, ca
20 stycken. Ett Moto-Guzzi gäng pil ca 10 hojar ville inte stanna för
att. deras .ordförande inte. vardär. Märkligt. Ingen Laverda deltog trots
att de meddelatos .s pä Brolllil)a att ~e skulle komma. Nu kom det bara
2 Laverdor alldeles innan maten och drog iväg igen. Den ena var Ubbe
som ni kunde läsa om i senaste Ducatibladet och den andra var Hans Blomqvist från Flöters som kom på sin Laverda 1000 -71. En prototyp o.c h därmedvärldens enda 7l:a. Modogt att äka på den. Det dök så smäningom upp
10Guzzi somräddade kvällen frän total katastrof. Det blev väl lite av-

s~agettack vare de.t ta. Givet-vis .s<1 • regnadedetocksä på senkvällen. Det
blev/lalla fall god mat och mycket ljug runt borden längt fram pli småtimmarna.
KINNEKULLE
Aterigen fiasko. Regn, regn, regn, regn.

Vi för tacka de tappra 25

Ducatister som kom och äkte, trots vädret. Ek()~omiskt gick det back,

mend~\filrvikompensera ~enare. Torbjörn Lindgren kom och körde
medsill Ducati 125 GPitacer -55. Hans bror körde pil Lisa-Ducatin.
På bilracet nästadag så regnade det ännu mer. Racet blev bättre
än förraärettrots att bara 6 bilar ställde upp. Karlskogateamet vann

Micke W erkelin , ordf i Svenska Ducatiklubben
Pyrolavägen 52
181 60 Lidingö
FÖRKLARING

i är igen. Nu i en otroligt preppadFiat. Ekonomini detta race gick
ihop {den fär inte Jlilverka kl\l.f bel1s ekon()mi). Jag tror dock att det
dröjer innan vi kan ordna n <i got sänt här . igen. Intresset är litet , och
nu kan vi ju hjälpa till med att ordna flera Balttie Of Twinsrace i

stället.

Som framgilr av brevet till Team Tours sä hade vi en strulig hemresa
frän Is le Of Man. Erik som vurpade och Anne- Line som hjälpte honom
kom till slut med en bilt till Bergen. De kommer från Oslo, så det var
ju inte helt fel. Jonas Asberg och Micke Blom som blev kvar fick i gång
sina hojar och kom ca 6 timmar försenade till färjan. Utan .p engar. De
fick tag på ett Bed & Breakfast som de fick betala på krita. Sedantog
de båten till Esbjerg i Danmark nästa dag. Till råga pä eländet sä var
de förföljda av ,jet häftiga stormoväo:iret hela tiden. De hade dock gott

Brittiska korthårskatter.
Tel. 0371/132 35, 132 17.

resesällskap av den stora Ducatifantasten Håkan Bjelkengren som gav

3 2 dem m<inga goda räd.
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• f·ach,ru.· . . th:n rn:tnul:u.· rur~ o.;port-1 _\ rt·
0\!lh\rL'\ ck:- h;t\ t' 1\\ l l scr:Jril iC and Ji:-;t illl"l
arrro:l~hC'<: lhl' tirs! <:Oill!..."iJcs With thL'
(i 'l t(irand lourin!!J dassilkation nfthl·
autunwhik wNIJ ~~nJ puts forth mnhHt\des rhat <tn.: l.i'l. com!'oriahk. not par·
til·ul;1rh dcnwnJm~ to lin: with an J hwuJ
in appc.al. ., ht: B~ t\\· R90S and thl' Ciu zt. i
s ron : l re archct~ pal. Duc:Jti\ Sport roars
in from a dilkrcnt dirt:c...·tion--comhHI
is trad eJ for ;.lppeJrancc and handling 01nd
it i ~ cxpected that the (\\\"ner will lc;trn
to li\'l' with. anJ cope wi th. a ~cnuin~ly
racc- h red seating position . c1rhuret ~n~
with no air cleaners. kil-k Slarting. hon c~Ho-hackache dip-on handlchars. little
~ea r pudding <:~nd too much ex haust noisc.
Ccrt<tinlv the R~l\\' and the Guzzi are
nwrc pråclit·al und mor e rcalistic·-- hut the
DuL"ati Sport, harshness and all. ha ~ its
own appeal.
And thcn thert- i.s the Duc:1ti Super
Sp(_lfl. a bike th:ll stands at the f;uthcst
rcaches of t hL' Sf't'rling wprJd -- thc...· dcllni tin~ factory-huilt care racer. 1t is set apart
from its rnore prosak hrother (the Sport)
hY its hrakcs {dt}uhle disc in front. sin~lc
dlst rear). ils fil1erelass. ils front for k. "Jts
suspension. and its- engim:- 1he on h· d csJntl-val\'e hi~·hore- pnwerplant av;iilal"llr:
in the motorcyde world.
Brie fl v. dcsmtl f short for desmodrom k)
rcfcrs 1;1 a process hy whkh the intakc
and exhaust \'ah·es are mcchanically
~1pcned cas in all four-strokc engincs) und
mcchanicallv dosed (other four-stn1k c
en gines use ~aln~ springs) . Val ve opening
is atlendcd 10 in the manner of h(lth its
750 si blings: a ·ram 'irl the ·cylinder head
pivots a rocker arm. _w hich presses
(through an adj usting Winkler t'ap)
against the top of -the __ vulve slem. Val\'e
closing is taken ·care of hy an addilional
lo be on the t·amshaft. an ttdditional rock er
and an adJiti una l adjuster. The closing
lohc cornes in contact with an in\'ertcd
roder .arm: th e forked end of lhe rock er.
which hears against and heneath another
<Jdjuster connected with a hardened wire
keeper lo the "alve stem. pulls the val ve
towards the valve seat: and the \"alve is
dosed. Since the opening lobcs on ·the
cotmshaft must work in precise concert
with the closine lobes. und since the cntire
val ve actuatini mechanism does not have
the tolemnce inherent in <J valve spring
molor. adjus1men1 is conslant. wmpli·
cated and time-consu ming. To adjust the
dosing dearances. for example. the head
must_he rcmo\'ed from the engine. the
opemng rocken; and rock~r pins musl he
removed , lhc dosing rocke rs and pins
must be removed. the helper !ipring must
he removed. and then lhe closing rocke rs
and rock er pins must be re-i nstalled and
the clearance (.002) must he measured .
Oifferenl-length dos i ng ad juslers are
<IValiable lO Set th e dearances.
Ducali·s familiarilv wilh desmodromic
valve actuation datCs hack to the late
Fifties. when $ingle c...·ylindcr triple over~

~Cth<:randprodun:d a· -:;oo~·'-' dcs_illli .' lwln.

w lw~<: - ~'-''~!c.'P'~l_C_TH Y'!i_r~~- ,~.lt:d _.\, · i th t hat
\lr.:.th ~ :_J~tl ;.\~~\~ 1 11 :'.\;~_h 1.~~-s pnng~· f . \\' _hc_n
i>Ul'OIII>LkL'IdcJ ..ttt panil·1patc lll _.':lhL' 197:!
lnH1Ia racc t hl' 750 '''Hl was llttt:d c..ltJI with
11 ~ ll\\'11 1.ksrtw ·\ ·al w !!r.:.ar"iuh.lturiH:J ltltl:>-l'

_:i~Ji r~~_- th t~ - ~s~_f_;:ro;ilfra~~i_n-.g C4l.:irmcnt in The S_s -Can._dc,,J painlt:s~l~ with_-_;i·n~ •~an:ct anlalllcst~tti-GllJ Ilalian rh . moldeJ in ~t •
t h~: _:.·'\'1rhL ·1 ~'- '':Dc~nll'._.- -_750>riJdcn _:h\ srtuatron ::.P_c ru\tb _<Jf iJl1ng do n't ath~<:t _i t. the -tin'~·rglass fu.CI.tånk. .
P;, ~I_:_ Smart ani.J _Brum) ~pagg~<tri .- _ l_ i~ ish~J thl· hma~ .c :ngagcmc_nt .po1nt.l1.( -~h e d ute~
"Dc ta ils ··shm ~ tails ... sneer tht' Dur.:~ t l
_lirst .;mJ :sc<:~l'nd.:::.l\_ -:ycar ):uer.the ·. ~u per . make~ ·u ·eus' :to h~ : srnot) L_IL unJ -:l_ ikc _th i.: ltwds. ·:Tdl _- us·_,;irn.lUt the Cn~in-e .Sporl_:7~o-- h~~·ainc :t,-;,:il.atlc ·t:llth_(High in ' - rc-~a . or tl~c ·i sO .DuC<tfi ·-Iine ii.. ·Cnt,rnw\Js .· -l!'s· :· 1 · ~~t~iutcl~.: :tr~n~"hxin!!. l~om olf-il.3h-

~~~~~~~·1· '·~~1d_~';;lf\t~·- t~~\~1t~::~.~ ~·~-~,p:~;~-~L,~~~~ -~~-\ii~-i~:l~~.:-'~ii~;an. ge:.

r.:-.~

mid~range

~~~ ~ooo

·.l.t 'r.qucin.'_.'k. . :·. l·.i t :1 pu. .
hl
l:rubmg
rpm 1antl
.
~
.. .
- _ -.
_.
.
morcJ a~.cclcratn,,_l .-. EqUipp_cd likt> the r~~t
h1fnl·_·a.n.d...-u. ~~-;,\. rc sid.- l'<.·a·t _(h·<. a h.'..,·,lulc: :t_o p -.- -. Bu_Lsomchow _- V(lll knt 1_\\-: that ~ _lhHvinC 0 f 1 D k ?~;j() · 1 - · u R h 1
l; .• ,,.,;r c·).·,,_.,.,· ll···a··ll.<>ll. ·'.-.•,, ~~ 11 1_,- :with .tr:11Ji1.<is noi what ..it -<.loö heSl:
t JC _. . ~c__ · ::_ ~-- s_ ~~: !tl:·a__)-ptnm
yw --=-~~
(il. l il"'" !· •.,,.1,·,·" ·.<·•. ,,,.~ _""
..
holted ·to the iriside of the. prim;.u·~· gt.:·J r
\\'hen Dr ..:l:-;thill.Ta!!l.itmi huilt ·:_ thc:· 1972 Fast. . nwun.tain rtJads _: ~_ __ah h h. Sprung the ss ·Cri!!inc is sn<Jt<:h-lree. w i!lin!:. tr:.H.:Inlol.;t twm.s. he l.hdn-:-1 reall\ h.;ln.· .a Iot son_lCwhat stiflhll1 :·rc.m ainsel.'urc at hi2:h tahk )nd... _ high ~ turning. ~\"hat ti~c 1 t~~:
1.11' ti~~-~ _,,_ ~ _pr~parc: _tri~.:k - ~ -~i_p _i _ri~S_ .:~ö~ .·~~~nl·y :: src.i:ds. an~ l<l -~-, 1 mpc~sah.: _T~lr_ i t~ IH_~:inCh
lt:1_1ian_s ~~t thC -D~cati fotct_ory ha\'cn't s~n1
fn1i1t ·rim :_(the --GT_.-_a nJ the :Sport ·h;i\:c ·on the _ -lihcrglass .~h~\ han~ ptlsiti\·dy );.:,\·.1 9~ ind1 fmntsl: the .SS is anunparallcled ishcd 011 the en!.!IOC. The dc:snw wck..cr-s.
dc_liehl in _ fa~l sweepe ~s. Ccrwi~h- i t' s f!Ol are __ poliShcd =_.:11
_;d_ shifTln.Jcd to a ~n..lr"~
:·:· as C;lmfortaOic <~s.-:thc: _Hi\-1 \.V. Spt;r_i or 'l h c _. _ Cychnl~,.- Jor: prec.:is~ 1oca1ion. the inta.L.c
GU?:zi Spori. -hut the d_ illci-ciu.:~ in -prCcis.c ·. :.~nd cxhaust ports have been Jctailed and
response. hl stecring inputs and pr_eJictahlc match Cd to thcir :manifolds... the ronnc-,:_t.
;ti
·_tracking thr~lUgh_90 m ph t'(1rncrs _nwrc in g n 1ds · ~a\' c_.he·e.n pulishcd. and t h t.'
.::_thun _- t:ompi.:.nsa t_cs __f~) r il.: l t' s ·s_idc-nw-~r: cr:1_nksl_l:i fl _is·.su·p rnned _no~ only:-l'y 1-a ''
· housed shirting mecha nism ( idcntical ·on m;1mm·t}th ball hci1ring assernhlies hut -f,;
oillthrcc Dr.iCali 750s'l .·iS the most nccuratc a pair of roller. hearings . .Joca ted in ·. the
;,OJ clunk-frcc in tnOh 1 rn·din~. all thre·c _ ~ene~~~t~>r. :m d primary -_l·nycrs: lt'~ -an u l: 'di~csiln:')'~-i~~:~rful a_n~ .«:o~sisi~~Ll!lC- ~-n : ·: -tinl-:itC-quality- engine in -c'"ery. m3jor n .·~inc docsn~l \"ihratc. Glrhurction is faull· spccl. i\_ _quihhlc r_ _and •a :·: nig'g lcr would
l~ss. E\·cr)' · ~ontrol lln lhc SS~. _cn?ry point t:ritidz.c the material and .: dc.sien tlf thepi: (l_Hll_a<:t hct.":~cn t h~ ~i k e Hnd t.hc rider. Y;J)vc Seats and h~ ·mi!!ht sav tlwi" the va h · e
-.' evcrv r.uriitln!! ·action ·.anU n·u:incc -is so guides . :Jfc h lo shoft . .:!nd hc . . ~vO~hJ ·qut l e
.silkV. so-:_ ~clln...cd ~md .·.' Stl uniritr.Usive thal reasonaDiy allack the dcsi~n and cnmf't'-i.·o·u· hee.irl 'tö feel after a time th<ll some- nent" the Ducati's breaker-point asS-t:"mt'tf·! hmv lh~ SS is · · · magic.
hut thesc <~re all minor consider:Hioo~.
BothcrcJ hY dctails~ You'IJ hc hothcrcd Besidc.'\, none of the m has an\· 2 enuine
hy· the Super. Sport. Stress crar.:ks spre<.~d effec...·t on performance-only mainiCn:mce

......

-.

\

And as we suggesled earlier in this
piece. D~cali _maintcnance ~cs pcciall:- _t.-.n
a Super Spon-can get to h~ u 1~-karat
drag. The \"alvc adjustmcnt _proccdure has
already heen reh carsed. Setting the ig:nition timing requires a dial indicaH_,r.. ;,
degrec whcel. and. if you 're pid~- snme-limes as much as four hnurs (lxath :' s.ets.
of point!' mount nn a single back~n~
plate ) ofwalking from on e side ofthr h-:iic
to the other. Too. the front c:.Jrhurcr.t.;.r.
fairing. sea t and tank have l<l hc rcmo"'·ed
_to get ,good eye-purdwse on the pl~ i nt~
And the points · should hc du:åcJ ev~-:
thousand mi les or so. bec<IUSe the qua1il~
of the components is hurdly ur lt1 Japanese standards.

DESMO!
THE FIVE-LETTER
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MASTERPIECE
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mili:e.f modifred frotlt lzub.

hcad cam dcsmo 125s (one cam opened
the exhausl. one opencd the int.akc. and
one dosed both valves lhrough a pair of
forked -end rockers) we re hu i h to co mpete
against the lwin-carn MVs. In 1967 Oucati
produced a small ba1ch of 250- 350 sin·
gle~overhcad-cam desmo roadraCC'fS, 1969
saw Dueati make available 250 and 350
stre_et dcsmo _singles. and in the early Sevent1es DucatJ lashed two 250 singles to-

~----~~--~~~~~~==~~~~~~~ll.J
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~ lrl'Cl U.'-l' 'nr h1r Pr,-lJu.cUtln rö.~c.:lll!.~- Ho,,d
rathL'r _,bodd~.- p;_tilll on the lank. ~:.H . ~'r
tht· Ddrof-(,, ,_4(_Jnuil >rum per' \~·i t h t hl·. lt:JH.krl. ·1 h c fu sc.· -Pin; is mounteU up~iJ'c.-.
_tjd..l_i:fS. _ :_t.;f~_nk· :11pt:n :Jh_t• thr,•ttiL· : (_l_fl_l.·t: :_lt 1:·. lJ(~\\ fl ~~Il~_ is --~\r~~~ ·,; , ~ thC pnni shm~nt • •f
:-.Lj lllr! f<l\\. :· ~;t~tlllnl' __ : lf~l\\11 _lh l.' ._Pllrt:o. an~
lllUS\' _·,,·c.:athcr. <.-\ -_ huic ha .;. i"u.:c n crutJ'-~j,
k ir~--- it"llusu:dl\ start tir:-> t lim t:. <~Il d :-cttll' likJ· ..·i;) . . . ,he rc~-~ -r - ·i nncr-fcnJcr w m :.~ \.~-.·
Jown s ho_
.f il\ hl._a _1_1~~- llilluou~~ - ~ -i~uid _id~C< _ Wtml j(li _thc rca (~rakc Ii rH: . :\nd !here ·...

-------CYCLE

Th(• D(•smo :f bailill'ick: produclian racing. f:f1rncr hending. llnd d1argin~ tmwrd rts YfXJO -rfm redline.

chassis. ExcePi for lhe ..heads and ·eran k~ .frOm every altaChmcnt point of fiberglass
shaft assemblies. the engines wcre stock to chassis. The bollom of the fuel tank
GT· 750s. and cxcepl for the b rakes and leaks in two places. The f ro ni fender can·
a little lighlening the chassis we re likewise. not he made to fil properl y. The sea t is
The Super Spor! chassis is identira l. lhcn. latty. The tachometer. piraled from lhe
to the fmme thai Smart uscd to win l mola. Sport, has the red Iine set at 7800 rpm
and except for carburetor size. co mpres- whcn it ought to he at 9000. The fairing
siun ratio and cam lift the engine in lhe fits asymmetrically. Rust is inlruding
SS is likcwisc identical to the l mola inotor. through the surface of the fra me\ rather
And what :m engine it is-either for shoddy paint (thai do~sn't match the

Still. the T rue Bclievcr cun leam to ih·e
with th e Super Sport. desm o \':th·es and
all. Hc can be thinking ahout the hike·s
tot al ram iliarity with high-speed _cor_n-c:-r-s
while he's battling the points: he can m.arvel at a two-cvlinder four-strokc: 750cc
engine th at is ~apahle of turnin~ IO.(WJO
rprn. murtlcrs and al l. whilc he.'s fu sst n~
with the dcsmo bits and pieces that permit
such other-world ly engine speeds. And if
a fly in the Ii herglass distrc sse~ his apprt:eiation for detail pcrfection he can thinl:
to himself. weil. hell- at least i t"s an Ilatian
fly. and an importcd.one at that.
~-
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------------.- - - - - - - - - - '- - - - ;... AR SM Ö T E- TRÄFF- - - - - - - - - - - - - - - Du glömmer väl inte träffen den 21-23 augusti.
Den 2l:a samlas vi kl 14. 30 utanför Cagiva-Husqvarnafabrigen i Öde s hög (mellan Mjöl by och Jönköping).
·
Själva träffen blir i Taberg.
Vägvals: E4:an. Tag av mot Torsvik-Tabergs centrumjärnväg sunde r gång-Asasjön- Duc c e skylt.
40:an. Tag av mot skogskyrkogård-Hovslätt centrum""'
Asa sjön- Duc c e skylt.
Tag med liggunderlägg & sovsäck (skicka gäJ:na). Frukost
på söndagen och tak på huvudet kostar 120:Betala in p å pg 4771371-4 (märkt Ducce -87) senast den
30/6. Du får komma redan på fredag em.
TBR P~rus Ande rsson, Tubbebo, 56203 Månsarp.
tel 0393- 4 024 L
ISLE OF MAN - RESENÄR: Tam m e d foton (även dia)
till årsm öt e t så kan vi ha lite visning och snack.
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TRÖJOR & MÄRKEN

---------------

l. Diskret grå Collagetröja med klubblago på vänster
sida på bröstet. strl S - XL
120:2. Syndigt svart T-shirt med Desmo-systemet stort
på bröstet. L & XL
7 5:-

3. Flåshurtig Pantah-Collage i Coca-Cola stil. Vit
med rött tryck. S - L - X L
120:4. Likadan T-shirt S- XL

5. Röd Pantahdekal, 12 cm lång

6. Vindtunneltestade klubbdekalen (o v al)
7. Tygmärke enl ovan
8. A erodynamisk jacknål enl ovan
Tvåtaktshatarnas vänner-dekal
B eställ och b e tala in på postgiro 604452-3
Fr å gor ? Ring Petta 08-7 5869 3 3

75:25:-

5:25:25:10:-/ lOst.
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FYNDBIDAN
~~
Säjes
Ducati 125 SS (Sport Special) -61 i originalskick.
Allt original. Endast ca 300 mil.
Lennart Stridh 031-309477 eller 031-618000
Säljes
9. stycken sprillans nya 350 single mototrans. Trumbromsar, alu-fälgar, 12-Volt, brytarlöständning.
Pris 5900 DM
Kracht Mottorradseru-ice~~ 2350 Neumunster, Brachenfelder Str 22. Tel (O 43 21) 2 10 43 (talar svenska).
Säljes
Originalkolvar och BIKE årg 83-84 säljes alldeles
för billigt.
Johan 031-149009
Säljes
2-1 system för 900 Ducati fabrikat Rayner, nytt.
Låter precis lagom, så att man kan köra.ända hem
även på kvällen.
Sven Bengtsson 0521-17939
Säljes
Till 900 ss. Trådekerhjul fram/bak, org skivor,
org Borrani kompletta 6000:- • Org ensistssadel
1100:- , Tank med liten buckla 650:031-842495
Säljes
Pantah 600 -82. 2-1 system och nya Metzeler däck.
Leif Eklund O174-20204 Pris 28500:Säljes
2- l system till 900 & Mille. Kromat Marchall, 500
mil sedan nytt. Ca halva nypris.
Uno 0303- 17835 Kvällar
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N YII F: T ER
T -S JHT\T l (,()l, Li\ C I·: P.. · TH t\ N SPA R AN T DEKA L
MED:

9 00 Sup e r Sport . Röd tröja med vitt tryck.

DUCA TI (gamla logon). Bl å tröja m e d vitt tryck.
Collag e kostar 120:-, Tshirt 75:-, dekal 25:Storlek .SMA LL - F: XTR A LA R GE (d e k a l 12cm)
Be st ä ll & b e t a l a p å p g 604452-3 .

Bor di v i sar s t o lt up p d P n nya Gna ttr o Va l vo l e gat- Duc a tin

