ÅRGÅNG 33

2014 -4

SKINNKNU
TEN
TUNA TOURING MOTORCYKLISTER

TTMC´s STYRELSE...

Christer Sundström
Ordförande
070-508 71 67

Stefan Hallin
Kassör
073-558 51 71
Ulf Carlsson
Medlemsansvarig
Vice ordförande
021– 555 73

Charlotte Hellman
Sekreterare

Linda Lundin

Anders Fredriksson

Kent Hellstén

… och valberedning

Peter Pettersson

2

Tuomo Marjamäki

Red´s ord
I skrivande stund så har vi utetemperaturer på 28° på
dagarna - så det finns inga ursäkter för att INTE åka hoj
nu.

Tomas Eriksson

Det börjar så smått komma in lite material från er medlemmar, denna gång
en stark artikel från Tomten om hur skört livet är och att man ska ta tillvara
på varje dag.
Det har även kommit en rapport från de två första slottsturerna.

Jag vill påminna om några saker som bestämts när vi åker kortege:


Vi byter ALDRIG spår om någon avviker.



Vi fyller INTE igen uppkomna luckor i ”högerspår” bakifrån.



Vi håller kortegen samlad, det åligger alla att se till att den som åker
närmast bakom dig ”hänger med”.

Nästa medlemsmöte är den 21 augusti klockan 19:00, ”kupan” i Hällby
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15 % på delar.
016-13 49 19. www.ad-eskilstuna.se

Ansvarig utgivare
0720-47 04 22

En tråkig sak har råkat hända.
Min telefon har kraschat och därmed så försvann en hel
del foton på sånt som jag hade tänkt få med i tidningen,
men ni får stå ut med att det är mindre med foton i
denna utgåva.

ORDISORDET
Tjolahopp alla TTMC-medlemmar, när ni läser detta så har Enduro-VM i
Enköping varit, samt även Rally-SM i Kolsva. Jag hoppas att ni varit ute i
skogarna och stöttat alla kämpar.
Ole har arrangerat tre slottsturer, tyvärr så har det varit dålig uppslutning på
dessa turer.
Men vi får hoppas att försommaren har bjudit på många fina hojturer.

10 % verkstads arbete. 5 % på material.

021-47 08 570 . www.arosracing.se/

Representanter från TTMC har närvarat på trafikens dag på Tuna Park och vi
var även inbjudna av Studiefrämjandet till ”Folkbildningens dag”, som gick
av stapeln den 18/5 på Rademachersmedjornas innergård. På så vi kunde vi
visa upp oss för nya målgrupper, och många kom fram och hade frågor samt
kollade in cyklarna.
Nu är planeringen inför RUSK 10-12 Oktober på Sågarsvedet klar, och allt
verkar flyta på väldigt bra med uppdelning av ansvarsområden.
Hoppas att alla medlemmar är intresserade av att hjälpa till på RUSK, med
både stort som smått.
Nu när midsommar är över så håller vi tummarna att vi får långa o fina
hojdagar med intressanta resmål i sommar.
Glöm inte bort klubbmöte den 21/8 klockan 19:00 i Kupan.
Gasa lugnt i sommar sverige

/Mvh Ordförande
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Vi vill gratulera
Och så har vi några stycken som blir ett år äldre.
Om det saknas namn i födelsedagslistan, så är den lista jag har 4 månader
gammal. Jag har fyllt på några namn som inte fanns med i min lista.
Mindre bil 2000:-/vecka alt. 600:-/weekend . Combi bil 2800:-/vecka alt. 800:-/weekend
016-14 44 70 . www.avis.se/hyrbil/Europa/Sverige/Eskilstuna

Tiden går, ta till vara på den, hör ni!

Tack klubben!
Jag vill tacka för blommorna
jag fick på min födelsedag.
/Jan-Erik Kårefjärd

6 Juli - Lars Bäckström
19 Juli - Lise-Lott Thurén
22 Juli - Pia Lavén (jämnt - 60 år)
23 Juli - Bengt Johansson
27 Juli - Annica Axéll
27 Juli - Hannu Lehman
30 Juli - Fredrik Karlsson
2 Augusti - Kurt Granlund
5 Augusti - Jan Bidebo
20 Augusti - Carl-Henrik Lavén
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Mek kurs på MC-verkstan
SMC södermanland ihop med MC-verkstan i Eskilstuna genomförde en
kurs i hur man sköter och kollar upp sin hoj.

15 % på reservdelar dock ej originaldelar.
016-48 28 88. bds.se

Det var en grundläggande kurs som genomfördes vi två tillfällen i våras. Den
första av kurserna var dedikerad till tjejer och den andra öppen för alla.
Oljebyte (+filter för motorolja) i motor och även bromsar gjordes, byte av
kylarvätska samt varför det är viktigt att byta kylarvätska. Kursledarna gick
igenom hur man kollar olika lager själv, såsom: svinglager, styrlager, hjullager mm.
Det var en uppskattad kurs hos deltagarna, och inga frågor från deltagarna
ansågs som konstiga - så det var ett upplägg som passade även den som inte
hade rört ett verktyg alls. Jag kan säga att jag lärde mig ett par bra saker,
och då har jag renoverat ett par bilar och skruvat en hel del mc med.
Jag hoppas att detta inte var sista gången som denna kurs genomfördes.
/Red
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TTMC på Folkbildningens dag
Den 18/5 var TTMC inbjudna till Folkbildningens dag på Rademachersmedjorna. Inbjudan kom från Studiefrämjandet och organisatör var SV
(Studieförbundet Vuxenskolan) Sörmland som ville visa alla sina
samarbetspartner som man har under sina vingar.

Folkbildningens dag var en form av öppet hus i det fria, fast på innergården
av Rademachersmedjorna.
Det var många organisationer och föreningar på plats: politiska förbund,
hemslöjd, spelmansgillen, dansgrupper/föreningar, med mera.
Denna dag var ett bra grepp av SV Sörmland som på detta sätt öppnar upp
för nätverkande mellan de olika föreningar, klubbar, grupper och politiska
organisationer som man har knutet till sig i någon form.
Vi var 7 stycken som var på plats från TTMC och visade upp vilka vi är, och
många kom fram till oss och ställde frågor.
/Red
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15 % på reservdelar dock ej originaldelar.
016-244 60

Representanter ifrån TTMC uppställda på plats vid Rademachersmedjornas innergård i
”ottan” innan dagen sparkade igång på allvar. (Kenta letar moln, tror jag :) )

Slottsturerna

Av Ole Forsblom

Det jättebra alternativet av Ole att dra igång slottsturer gillade jag (Red)
skarpt, synd att jag själv inte fick köra hoj, annars hade jag åkt.
Här nedan kommer Oles rapport från de första två turerna.
Den första turen skedde på morsdag, och var kanske inte så välplanerad
tidsmässigt, våra mödrar är självklart viktigare än en sväng på hojen.

Verkstadsarbete -10%, Däck -25%, Oljeprodukter-15%, Reservdelar-10%, Kläder-10%, Tillbehör-10%
016-51 35 25. www.mc-verkstan.se. Rabatt på fordon = Varierande beroende på objekt.

Uppslutningen var två ekipage,
mig själv inberäknad.
Bengt Nygren anslöt med
passagerare på sin fina
BMW och gjorde mig
sällskap.

Vi hade en trevlig tur som tog oss först till Strömsholms slott, och sedan
vidare till Ängsö slott, där vi fick oss en härlig räkmacka på strandfiket
bortom slottsparkeringen.
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...Slottsturerna
Fiholm kände vi "alla" till så vi tog oss mot Sundbyholm. Vädret stod oss bi
även denna vackra sommardag.

10 % på ordinarie priser
016-13 02 70. www.naraochkara.com/

Den andra rundan, gav ingen större uppslutning den heller.
Samma ekipage, som vid den första. Nu hade jag en passagerare med mig
som med engagemang tog del av allting som bjöds av både konst och
kultur. Vi hade alla fyra jättetrevligt.
Grönsöö med sin egna must tilltalade oss med ett soligt varmt sommarväder. Trots några få droppar regn, tog vi oss modigt
an färden mot Mälsåker, som pga fotografering hade "fri entré" - bara det.
Gripsholm passerade vi genom en quickstop
på parkeringen för att snart njuta av
Taxinge-Näsby´s enorma utbud
av kakor, bakverk och smörgåsar.
/Ole Forsblom
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Ta till vara på livet
Av Lars Bringfelt

”Tomten” kommer tillbaka.

10 % på vad som erbjuds. Alkohol är det ingen rabatt på.
016-965 71. www.sundbyholmsgasthamn.se

Att man är odödlig är ju ingen ovanlig tanke. Har man i stort sett aldrig
varit sjuk på 65 år så har väl den odödliga tanken återkommit ofta.
Man tycker ofta att folk gnäller och beklagar sig i tid och otid, men när
man själv sitter där blir situationen annorlunda.

I slutet av september i fjol kände jag en smärta i magen på vänster sida strax
under bröstkorgen. Äh, det är inget speciellt blev första tanken. Smärtan
tilltog dag för dag. Av naturliga vanor trodde jag att det var förstoppning.
Jag inhandlade diverse preparat på apoteket, men inte ett skit hjälpte.
Det blev dags för en semestervecka till sol och värme. Det kanske skulle
göra nytta.
Plågorna ökade ytterligare och de sista nätterna kunde jag inte ligga ner,
varpå jag satt halva natten på balkongen och lyssnade på vågorna. Väl hemkommen trodde jag vardagen skulle bli som vanligt igen.
Men tji, jag kunde inte ligga ner och sova. I fem veckor satte jag i en fåtölj
och sov.
En fredagsnatt brast det. Det blev akut ilfart till lasarettet kl. 2 på natten.
En doktor klämde på min mage och jag skrek. Prick kl.8 rullades jag in på
röntgen. Bulletinen blev någon sorts blodsjukdom.
Konstigt, då borde ju inte smärtan vara så koncentrerad, tyckte jag. Jag blev
kallad till skiktröntgen där hela kroppen skulle undersökas. Svaret dröjde
några dagar och jag fick träffa en läkare.

Lymfom! Något som jag aldrig hört talas om förut. Det var en tumör som
satt i lymfkörtlarna i magen. Detta var en måndag, och doktorn sade att vi
sätter in behandling i form av cytostatika redan på nu på onsdag.
En sköterska gav mig några piller (Kortison) som jag skulle ta två per dag.
De första tog jag omgående. Nu var det första natten på fem veckor som jag
kunde lägga mig i min egen säng och sova. Cellgifter, fy faán det är cancerbehandling blev första tanken.
Fortsättning nästa sida
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...Ta till vara på livet
25 % på hela sortimentet samt kaffe ingår till glassen.
11:00 - 18:00. 016-13 24 57. www.slagstaglass.se

Behandlingen skulle sättas in med fyra veckors mellanrum.
Läkaren skrev ut en jäkla massa piller som jag skulle peta i mig. Efter
andra behandlingen konstaterade läkaren att tumören inte hade krympt.
Nu skulle det sättas in grövre karduller. Cellgifterna slår ut så mycket
annat i kroppen. Jag rasade ner ca 22 kilo i vikt. Hår och skägg rök också
men lite får man ju offra. Efter den tredje behandlingen av den starkare
sorten och en massa undersökningar gjordes igen för att läkare skulle
kunna gör nya utvärderingar.

Jag hade själv känt mig bättre sista tiden. Det var dags för ett utlåtande
av läkaren igen. Jag fick högsta vinsten på livets lotteri. Hans besked var
att tumören höll på att försvinna. Det blev många glädjetårar i min familj
den dagen.
Nu fortsatte behandlingar och en del undersökningar, proverna visade
fina värden. Jag blev kallad till Universitetssjukhuset i Linköping för att
tanka ur blod som skall reparera min benmärg som kallas
”stamcellsbyte”.
Den 6/5 låstes jag in på en steril isolerad sal.
Där skall mitt immunförsvar först tas ner till noll, sedan skall mitt nya
renade blod pumpas tillbaka in i kroppen. Förmodligen öppnas inte
celldörren på ca tre veckor.
Sedan har jag en tid framöver där jag måste vara väldigt försiktig med
min omgivning för smittorisk.

Fortsättning nästa sida
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...Ta till vara på livet

15 % rabatt på besiktning, ej registreringsbesiktning (gäller i hela landet).
0771-44 22 33. www.carspect.se

Jag kommer inte att kunna njuta av några träffar eller någon MC- sommar i
år. Jag vill också tacka alla som hört av sig under min sjukdomstid och tacka
för alla tummar som ni håller. Men jag kommer att skriva som vanligt, så så
lätt slipper ni mig inte.

/”Tomten”
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Mera resmål - afterwork
Jag låter denna sida finnas kvar i tidningen. Kan vara bra att kunna titta till
och se om det finns något bra resmål att besöka när andan faller på.
Sidan kommer inte att vara statisk.
Måndagar:

Westerqvarn kommer att köra sina veteranfordonsträffar mellan
17:00 och 20:00 med start 12 maj.

Fiket på glasbruket i Rejmyre är populärt utflyktsmål med gott
hembakat bröd och nystrukna linnedukar. 17:00 - 21:00

Onsdagar:

Bilträff i Nyköpings hamn. 17:30-21:00. Olika teman varje onsdag, se
hemsidan för mer info. Info www.automobilsallskapet.se eller ring
070-2141464

Grillning och kaffe hos Mashed Kidneys MC i Skultuna

Persåkers Racing i Åkers Styckebruk har kvällsöppet med fika och korv
för entusiastbilar och MC-burna
Torsdagar:

5/6 påbörjar Vilsta Sporthotell sina bilträffar (förmodat 18:00)

Slussfiket i Norsholm där det är från 5-10 hojar till hundratals
beroende på vädret.
Alla dagar:

Björndammen (mellan Strängnäs och Malmköping), trevlig miljö att
sitta och fika vid vattnet

Skärgårdsvåfflan på ”Femöre” i Oxelösunds skärgård - kolla öppettider
innan ni åker. Under juli månad är det 11:00 - 19:00, alla dagar i
veckan.
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10 % rabatt på reservdelar och tillbehör.

Tisdagar:

Veteranfordonsträffar på Djulö camping, Katrineholm, från 18:00
startdatum 20/5 och preliminärt sista tillfälle den 26/8.
Info 070-5480922

Varje Tisdagskväll är det MC-träff i Mem (där Göta Kanal börjar) och
där finns ett fik som är öppet på sommaren.

Skärgårdsvåfflan (på Femöre, Oxelösund)
Min kära sambo hittade stället ”Skärgårdsvåfflan” genom Facebook, och vi
sa att vi skulle ta med barnen ner och se vad det var för något.
Så in med ett par barn i bilen och iväg bar det.
Först funderade vi på att åka hoj ner, men med dryga tjugo mil avklarade
dagen innan och vetskapen att vi skulle tillbringa dagen efter denna trip på
hojarna, så sparade vi rumporna på oss och lät hojarna vila just denna soliga
fredag.
Skärgårdsvåfflan ligger precis, som namnet antyder, ute på ”Femöre” i
Oxelösunds skärgård.

Vi förstod att annonseringen om fiket/restaurangen via
Facebook hade gett utdelning för de som driver det, för det var
väldigt mycket fordon och folk på plats (inte så mycket hojar dock).
Placeringen är nästan perfekt, ett gammalt trähus med en badplats 30
meter bort från serveringen.

Man kan välja våfflor med mer fikainriktade tillbehör eller matvåfflor
Våra val föll på tre olika ”Fikavåfflor” och en ”Skärgårdsvåffla”.
Fikavåfflorna ser ut och är verkligen
riktigt goda, och utbudet är stort.
Man kan dessutom blanda lite hur
man vill med vad man vill ha på dom
(man kunde till och med få kaffe
hällt över om man ville det :D ).
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...Skärgårdsvåfflan (på Femöre, Oxelösund)
Den mer matiga Skärgårdsvåfflan kan jag själv
rekommendera, den var både god och
mättande. Jag kunde ju inte låta bli att välja
våfflan med samma namn som fiket/
restaurangen.
Efter intag av våfflorna så var det skönt att
sitta ner och njuta av skärgården.
Det är lite svalare luft i kustbandet, men de
hade plädar till utlåning även nu sommartid. De har öppet alla dagar i veckan 11:00 - 19:00 (i varje fall under juli månad).

/”Redaktörn”
Femöre
På ön Femöre bjuds besökare på ett varierat och vackert naturlandskap med
karga kustremsor och underbara vandringsleder genom trolska barrskogar
och ljusa ekhagar. Sörmlandsledens etapp på Femöre leder dig runt hela ön
och dess rikedom. En stor del av Femöre är naturreservat och i reservatet
finner du lugnet vid sidan av betande får i ekhagar och svävande havsörnar i
himlen.
Mot en öppen horisont längst ut vid den vackra fyrplatsen Femörehuvud
upplever du vissa dagar havets mäktiga krafter. Andra dagar ligger havet
spegelblankt och inbjuder till bad eller att bara strosa på klipporna och njuta
av stillheten och de fria vidderna.
Förutom en vidunderlig natur finns Femörefortets underjordiska hemligheter
att utforska. Nersprängt i urberget finns den topphemliga försvarsanläggningen från det kalla kriget.
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TTMC AKTIVITETER
Juli & Augusti 2014
Onsdagsturer, samling 18:00 vid MC-verkstan
2 Juli
Hamncafét, Enköping
9 Juli
Hamnvafét, Strängnäs
16 Juli
Westerqvarn Mölntorp
23 Juli
Persåkers Fräna Fiket, Tema: gulligaste bilen,
Åkers Styckebruk
30 Juli
Hjälmaregården, Läppe
6 Augusti
Björnön, Västerås
13 Augusti
Mashed Kidneys, Skultuna
20 Augusti
Björnlunda
27 Augusti
Hallsta Slussar (ta med eget fika)

Lördagsturer, samling 10:00 vid MC-verkstan
5 Juli
Hojutställning, Nyköpings hamn
12 Juli
Måns Ols, Sala
19 Juli
Rejmyre Glasbruk
26 Juli
Nostalgibyn Frövi (Hojrocken i Västervik drar igång med)
2 Augusti
Nostalgifiket i Pålsboda korset
9 Augusti
Smedjebacken
16 Augusti
Mälaren Runt 2014
23 Augusti
Älgsafari, Morgongåva
30 Augusti
Hjälmaren Runt, start i Örebro
Händelser

Annat skoj
22 Juli
KNIX kurs på Gröndal, anmälan 16:30
29-31 Augusti SM final i Road Racing i Linköping (SMC söker
funktionärer till tävlingarna, kontakta SMC)
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Manusstopp nästa nummer: 15 Augusti

