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Magnus Gustavsson

Red´s ord
Värmen börjar så smått kännas i kroppen, trots det lilla
bakslaget vi haft under maj månad.
Men men, den som väntar på något gott - väntar alltid
för länge :)

15 % på delar.
016-13 49 19. www.ad-eskilstuna.se

Tomas Eriksson
Ansvarig utgivare
0720-47 04 22

Jag hoppas alla varit ute och rullat några mil i alla fall, trots kylan.
Man får bara stanna lite oftare för en värmande kopp kaffe istället

Men jag tror när ni börjar läsa denna utgåva av tidningen, förhoppningsvis
har sommarkläder på er och sitter och avnjuter något svalkande i solen.
Smurfa lugnt på
hojarna där ute nu :D

Skicka material till:
ttmc.redaktionen@gmail.com
(och helst i MS Word, Wordpad eller i en textfil - inte direkt i mail, tack)
/Red
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Ordisordet
Hej alla kära hojvänner, nu har vi kommit till slutet av maj månad och nu
har en del av oss fått några hundra mil på våra klenoder.
Vädret har väl inte varit det varmaste i mannaminne kan man väl lugnt
säga, det är ju faktiskt ca 10 grader kallare i år än föregående vår.
Det händer mycket i klubben och många nya medlemmar vill ansluta till
vårt härliga gäng.
Jag vill påminna om kommande resa i midsommarhelgen till Norge, det
vore kul om vi kunde bli ett stort sällskap ifrån klubben som hälsar på våra
norska vänner.
Jag vill även slå ett slag för de långresor som ska gå av stapeln i sommar,
läs mer om dessa i kommande protokoll.
10 % verkstads arbete. 5 % på material.

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

Glädjande att RUSKEN är uppskattad ibland medlemmarna och att första
mötet för ansvariga inför årets RUSK är spikat till den 28/5.

/Vänliga hälsningar
Christer Sundström
Ordförande, TTMC
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Vi vill gratulera
Och så fyller vi igen - det är ingen hejd på firandet. Nu närmar vi oss de
tiderna igen då man kan ta motorcykeln och åka och gratta medlemmar i
klubben.
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

Observera att listan utgår från 2014 års
födelsedagslista
3 Maj
10 Maj
14 Maj
15 Maj
22 Maj
22 Maj
24 Maj
24 Maj
26 Maj
27 Maj

Kenneth Gadd
Bengt Nygren
Jan-Åke Kårefjärd
Charlie Gillerstrand
Lotta Andersson
Tuomo Marjamäki (jämnt)
Ingemar Persson
Annica Åkerström
Tomas Eriksson
Anders Fredriksson

11 Juni
14 Juni
21 Juni
26 Juni

Kaj Sundström
Peter Pettersson
Frida Hellman
Lars Brandell
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Årsmöte 2014

Material från Janne Borgerot

En liten fotorapport från årsmötet som avlöpte för ett halvår sedan.
Det är Janne Borgerot som dokumenterade en del från händelsen.

Här bjuds det på
mat och de hungriga medlemmarna
förser sig..

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

Nu börjar festdeltagarna
komma igång på allvar

En mycket uppskattad
trubadur fanns på
plats för att se till att
festen höll sig på en
hög nivå.
Ett välbalanserat vin???

Festen har börjat - och
många leenden lyste i
salongen.
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Folkbildningens dag 24/5-2015

Av Tomas Eriksson

I och med att vi har ett samarbete med studiefrämjandet, så ställer vi
också upp och visar upp oss på ”Folkbildningens dag” - som arrangeras av
Studieförbundet Vuxenskolan (SV).
Vi som var på plats ifrån TTMC som ”utställare” var: Christer Sundström,
Stefan Hallin, Ole Forsbom, Madde Sundström, Kaj Sundström, Micke
Andersson och jag själv - som dök upp ett par minuter sent på grund av
utskriftsbekymmer av Flyers till just denna dag.

Fortsättning nästa sida
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15 % på reservdelar dock ej originaldelar.
016-244 60

Det var väldigt mycket folk som kom och tittade på alla organisationer och
föreningar som SV har knutit till sig, och även vi motorcyklister var även i år
ett uppskattat inslag, mången nyfiken gammal knutte o spätta kom fram
såsom även personer som funderar på att skaffa mc, på två eller tre hjul.

...Folkbildningens dag 24/5-2015
Det var imponerande att se vilken bredd på föreningar som Vuxenskolan
samarbetar med, vilken spännande variation - från ABF, Studiefrämjandet
till dans o musikensembler, spelmän - och allt däremellan.
Sällskapet som höll på med Capuera imponerade på många, snacka om
flexibla och rörliga människor, verkligen skoj att se.

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.

De berättade i slutet av sitt spelande, dansande och kampande (ingen fysisk
kontakt) - att alla var välkomna att komma och prova på.
Det spelade ingen roll om man var liten eller stor, alla kan utöva Capuera.
Det var mer dans denna dag. Eller vad säga om magdans - en dans där
man , så vitt jag förstår inte bör inneha en stelopererad ryggrad, utan mer
likna en ål :)

Fortsättning nästa sida
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...Folkbildningens dag 24/5-2015
Förutom allt som föregick på scenen, så var det full aktivitet i de små
stånd som fanns uppställda på innergården.
Det var läderhantverk, och även handsmide förekom. Hembygdsföreningar
var där och visade upp sina alster, det fanns otroligt mycket fint att titta på.
Fiket vid Rademachersmedjorna gör nog
Eskilstunas största och godaste räkmackor.
De flesta av oss som var där och ställde ut
valde att avsluta dagen med en dylik
macka.
10 % på ordinarie priser
016-13 02 70. www.naraochkara.com/

Bakom fiket - på den stora planen, körde
man agility för fyrfota vänner.
Jäklar vad rappa de är att fara runt, över,
under och igenom de olika hindren.

Precis bredvid agilityn, målades det för fullt. Det var Graffittiföreningen
som stod för konstverk på stor tavla. Riktigt mäktigt att se hur saker och
ting växer fram vartefter de spray-ar.
Man blir lite imponerad av
vilken detaljrikedom de har
och att de redan på förhand
verkligen har föreställt sig
hur motivet ska se ut till
slut.

Fortsättning nästa sida
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...Folkbildningens dag 24/5-2015
Det var som sagt en alldeles fantastiskt fin dag vid Rademachersmedjorna
denna söndag. Det märktes att värdet hade lockat ut folk från sina hem
och istället komma för att njuta av värmen och gemenskapen.
10 % på vad som erbjuds. Alkohol är det ingen rabatt på.
016-965 71. www.sundbyholmsgasthamn.se

Som avslutning på denna härliga söndag, så blev det Brasiliansk dans.
Det var mycket uppskattat av publiken. Och vilka rytmer sen, det blev, som
man säger - rätt bra drag, kan man säga.
Det var till och med som så att
publiken hoppade in och
började sluta upp till de
brasilianska rytmerna.
Till och med konferencieren för eventet släppte loss och svängde ordentligt
på benen. Det var riktigt roligt att se fler som dansade ibland stolar och bord
än uppe på scenen.

Det finns ett klipp på Youtube där ni kan se denna spontandans av publiken:
https://youtu.be/Kv2Nbgv8fu4
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Premiärturen 2015

Av Tomas Eriksson

25 % på hela sortimentet samt kaffe ingår till glassen.
11:00 - 18:00. 016-13 24 57. www.slagstaglass.se

Som vanligt och enligt god tradition så for vi även detta år till Fridhems
café för att njuta med en lagom tur i vårsolens värme.
Okej, det var kanske inte så sant inledande styck, det var bara ca 5 grader
över nollstrecket denna lördagstur till Fridhems Café, och i höjd med
Bälgviken sågs en del frostfläckar på asfalten.
Det var lite svalt att
åka primärturen
detta år, det kan vi
nog alla intyga.
Eller det var kanske
bara lite friskt.

Det var någon som hade hunnit före det stora sällskapet från Eskilstuna
till Fridhems Café denna tidiga förmiddag. Månne en medlem från TTMC,
som åkte från annan ort? :D

Väl inne i värmen, så lät vi oss
väl smaka på både go-kaffe och
go-mackor - det hade vi gjort
oss förtjänta av denna dag.
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En annorlunda grillfest

Av Tomas Eriksson

Här kommer en liten artikel om en annorlunda grillfest.

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

Det var en solig lördag i maj (23/5-2015), som jag och Magnus Gustavsson
begav oss (skjutsades i bil) - ut till Kvicksund för att avnjuta grillad kyckling
och revbensspjäll.

Vi var totalt 35 stycken ute på plats och det var förstås inte bara grillning
som stod på tapeten , nej - vi skulle även delta i en årlig flipperspels-cup.
Cupen innebär att alla spelar mot alla, och vinnaren får inte bara en pokal,
utan får även sitt namn inristat i en svart stenplatta :D.

Det var mycket uppskattat event, tyvärr
gick varken jag eller
Magnus vidare till
final - bättre lycka
nästa år.

Det åts 8 kg grillad kyckling och 26 kg grillade revben under middagen, plus
sallad och bröd.
Det gick tydligen åt en eller annan öl med :D
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10 % rabatt på reservdelar och tillbehör. 070-44 185 21. www.dynamitebike.se
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MC-träff

MC-Treff, Savalen, Norge
10 % rabatt, gäller ej hyra av släp. 016-510 150 www.hyresmaskin.se

Bokning: 62 47 17 17 (Norge-nummer)
Hemsida: www.savalen.no
Kontakta Ole Forsblom!
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Diverse-sidan

Bild på vår ”hemmaförare” Pelle Wilén som totalsegrade vid helgens
rally i Eskilstuna - Nybyrundan - den 23/5 2015.
Stort grattis till Pelle, som bara går från klarhet till klarhet.
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TM Chiptuning: 15 - 20% rabatt på optimering . 15% på färdigbyggda Ferrita avgassystem. Även rabatt på xenonlampor och ballaster.
0708-88 65 11

Annat skoj att åka på
30 Maj
Västmanland Runt (krockar med trafikens dag)
6 Juni
Rally (bil), Laxå MK
12-14 Juni Drifting, Gatbilar, Mantorp
13 Juni
Rally (bil), Kolsvarundan
13 Juni
Rally (bil), Kopparsvängen, Kopparberg
13 Juni
Rally (bil), Dackefejden (VOC Sommar, VOC Sverige, SSRC, DM
RallySM), Växjö
18 - 21 Juni MC-Resa till Savalen MC-Treff i Norge - se artikel i
Skinnknutten (precis här till vänster på detta uppslag)
24-27 Juni Midnattssolsrallyt (bil), (ABB Arena, Västerås)
27-28 Juni Deltävling i Road Racing - SM, Linköpings motorbana
4-5 Juli
Drifting & Racing (bil), Gröndal

Hojaktiviteter
TTMC-turer
Turerna startar normalt sett 18:00 på onsdagar och 11:00 på lördagar,
avvikelser noteras på varje event. Onsdagar i kursiv text.
30 Maj
Trafikens dag - Tuna Park, samling 10:00 på Tuna Park
3 Juni
Fräna Fiket (Persåkers Racing), Åkers Styckebruk
6 Juni
Söderköping med SMC Södermanland, 10:00
10 Juni
Västerås Hamn
13 Juni
MC Collection, Sollentuna
17 Juni
Pelle och Lottas Café, Gnesta
24 Juni
Café Björndammen
27 Juni
Bilmuseum, Köping
1 Juli
4 Juli
8 Juli
11 Juli
15 Juli
18 Juli
22 Juli
25 Juli
29 Juli

Hosjöns Camping, Malmköping
Touringtur till Waxholm med SMC, 10:00
Sörmlandsgården, Läppe
Måns Ols, Sala
Strängnäs Hamn
Grinda Gård, Malmköping
Skjulsta bad, grill och mys
Nostalgibyn, Frövi
Café Anund, Västerås

Kurser mm
7 Juni, 21 Juni, 9 Augusti, 16 Augusti samt 27 September:
KNIX-kurser, Gröndal (SMC Södermanland)
7 Juni
Gruskurs nivå 2 på Gröndal: grus@smcsodermanland.se
14 Juni
Prova På Avancerad kurs (AK) Broms & Kurv kurs (BKK)
Läs mer på: www.svmc.se/school/Avancerade_kurser/
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Manusstopp nästa nummer: 15 Juni 2015

