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TTMC´s STYRELSE...
TTMC-s Bankgironummer: 873-6548

Christer Sundström
Ordförande
070-508 71 67

Ole Forsblom
Vice Ordförande
076-230 76 36

Swishnummer: 123 224 02 16

Stefan Hallin
Kassör

Birgitta Danielsson
Sekreterare

Kent Hellstén

Kaj Sundström
Irene Palmius

… och valberedning

Peter Pettersson
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Magnus Gustavsson

Red´s ord
Då kör vi igen, nya friska tag på ett alldeles nytt år - och
TTMC-s 35-e år som klubb.
Vi ser fram mot ett roligt och givande år som vi hoppas
kommer att innehålla lite mer mc-väder än vad 2015
hade att erbjuda….ta i trä.

Årsmötet är avklarat nu också, och jag hoppas att ni tyckte det var roligt.
Festkommittén tackar för att vi fick det fina förtroendet att fixa lite åt er.
Ni som är uppmärksamma har sett att vårt Swishnummer nu finns med i
marginalen på sidan till vänster (sidan 2 alltså).
Det har kommit en tanke från några medlemmar om vi skulle ha en köp/sälj/
byt - sida i tidningen, jag tycker det låter som en bra idé.

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

Tomas Eriksson
Ansvarig utgivare
0720-47 04 22

Nu ska jag sluta upp med att pladdra här om allt och ingenting och låta dig få
börja bläddra i tidningen :D
/Red

10 % på tillbehör och reservdelar.
www.macmoller.se

Material till tidningen skickas till: ttmc.redaktionen@gmail.com
Inte på någon annan mailadress, tack :D
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Ordisordet
Hej och Hå alla medlemmar.
Nu är det 2016 och våren närmar sig med stormsteg. Så nu får styrelsen
jobba på med intressanta resmål och andra aktiviteter inför hoj säsongen.
Jag vill tacka alla som deltog på årsmötet/ fest och rockade loss, så nu
släpper vi 2015 och tar nya tag.
Sedan skulle jag vilja tacka dem nya styrelse medlemmarna för att ni vill
vara delaktiga (Irene och Kaj) och givetvis de gamla för att ni orkar ett år
till, och valberedningen förblir oförändrad ett år till. Nu i dagarna ska vi ha
vårat första riktiga styrelse möte så att vi kan prata ihop oss om årets
aktiviteter. Jag planerar att åka på flera motor evenemang och även
Söndags turer, dessa turer kommer jag att skriva på TTMC FB sida.
10 % verkstads arbete. 5 % på material.

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

Nu när mc-mässan 2016 är avklarad och det var många från klubben som
var till Göteborg och tittade, så hoppas jag att de kan dela med sig till
tidningen med bilder och text, så att vi som inte var där får titta lite.

Mvh Ordförande
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Vi vill gratulera

10 Januari
14 Januari
19 Januari
22 Januari
22 Januari
24 Januari
25 Januari
26 Januari
27 Januari
1 Februari
15 Februari
21 Februari
10 Mars
14 Mars
15 Mars
16 Mars
16 Mars
19 Mars
28 Mars

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

Ja må ni leva...i hundrade år
Och när ni har levat uti hundrade år
Ja då ska ni glida
På molnen fram

Irene Palmius
Eva Danielsson
Sven Engman
Göran Grönlund
Susanne Ringdahl
Ted Almroth
Jan Gullberg
Torbjörn Danielsson
Linda Lundin
Barbro Albertsson
Peter Eriksson
Ole Forsblom
Christer Lundin
Madde Sundström
Anna Borgerot
Ingemar Nygren
Christer Sundström
Krister Palm
Sven-Erik Vahlberg
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Igges Ice Adventures

Av Ingemar Nygren

Söndag den 17 Januari hade jag stämt träff med en av mina
grusbus-kompisar vid Sundbyholm.
Vintertid är det dock fulldubbat som gäller för lek på is- och snötäckta
vägar. Micke N kör en Yamaha WR450F och jag en KTM 690 Enduro R. Jag
hade i flera dagar funderat på om jag skulle våga ta sjövägen från Kvicksund
till Sundbyholm? Nu hade det ju varit så kallt så länge.
Jag hade redan en vecka tidigare provat isen vid Sanda och vidare ut på
Galten åt Köpingshållet men där lägger den sig mycket tidigare och inte
heller behöver man köra så nära rännan åt det hållet.
En helt annan sak att åka ut på södra sidan rännan i Kvicksund. Puh, hur
skulle jag göra??? Äsch, det får bära eller brista! Hmmm, det kanske var fel
uttryck förresten? Brista får det inte....
15 % på reservdelar dock ej originaldelar.
016-48 28 88. bds.se

Packade en flytväst i ryggsäcken, isdubbar runt halsen och spände fast en
ispik på hojen. Torshällaåns mynning var jag speciellt orolig för. Hade läst
alla skridskorapporter jag hittat men ingen hade åkt denna rutt.
Jag packade förstås också ner Trangiaköket och ett par burkar Bullens
pilsnerkorv som hör till på våra åkturer.
En gnistrande sol och 14 grader kallt var ju perfekt för en tur denna dag så
jag kramade om familjen och gav mig iväg. Rullade ut på isen 100 m
nedanför hemmet och anspänningen var på topp, adrenalinet rusade när
jag smög fram i 30-40km/h runt de första uddarna endast ett 20-tal meter
från rännan som närmast.
Det gick bra och pulsen avtog
något.
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...Igges Ice Adventures

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

Vilka vidder!
Ökade farten, kom ut på större vatten och spanande, spanade intensivt
efter minsta tecken på svagheter eller konstiga ytor som kunde varsla om
dålig is. Blandat en tunn snöskorpa och naken skrovlig is gjorde det
olämpligt för skridskoåkare och mycket riktigt fanns det inte någon sådan i
sikte på hela resan.
Synd tänkte jag, för om jag behöver hjälp, vilket gud förbjude, så finns det
ingen inom räckhåll. Å andra sidan vore de väl så förbaskade över mitt
oljud så det vore närmast glada om vi gick till botten, min hoj och jag???
Usch, nej vilka tankar som snurrade i mitt huvud.

Cykeln morrade fint genom den
öppna Akrapovic-dämparen och vi marschade lugnt
i sköna 80 knutar. Mälarbaden passerades med en långsladd runt en liten
ö.
Ett par jättelika örnar valde att lätta från isen när jag passerade. Torshälla
huvud och Ängsholmen passerades i 110. Pust, detta går ju bra Nu var det
å-mynningen nästa... Hade varnats av vänner i Ängsholmen att här kan det
vara tunt. Stannade i höjd med Pilgrundet, men 200m längre ut för er som
vet var det ligger.
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...Igges Ice Adventures
Ser stabilt ut, tog loss ispiken och gick en runda. Svårt att se, mest tunn snö
överallt, letar sprickor så man kan se tjockleken. Verkar stabilt!
Jag bestämmer mig för att köra, ser en pimplare på håll i alla fall och det
borde vara många stugägare på Torshälla huvud som satt morgonkaffet i
halsen när jag dånade förbi och som stod och kikade nu.
Vad höll stollen på med?
Rullade på i riktning mot Slätviken och vidare. I höjd med Lilla och Stora
Blackhäll låg jag ganska nära fastlandet vid Tärby och då plötsligt vart det
löst och moddigt. Bakhjulet sjönk ner och vattnet och issörja sprutade.
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.

Full gas blev den omedelbara reaktionen och
strax var vi på fast is igen.
Detta var spännande i överkant. Nu ändrade isen karaktär och var mer fri
från snö och slätare. Roligare att köra med långa sladdar.
Ett par-tre pimplare siktades igen i viken innanför Räfsgarn och jag vinkade.
Tydligen var det ena Göran Grönlund fick jag höra senare
Skönt att vara framme i gästhamnen, träffa kompisen Micke och ta en
välförtjänt paus och låta hjärtat återgå från halsgropen till sin ordinarie
plats.
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...Igges Ice Adventures

Efter en stunds lek på isen tillsammans, så kokade vi korv på Räfsgarn, gott
och värmande - mina fingrar vill gärna bli lite kalla.
10 % på ordinarie priser
016-13 02 70. www.naraochkara.com/

Sedan en sväng på vanliga vägar till Sandviksbadet, Björsund och kikade på
rallygrabbarna som har en bana på isen där.
När det var dags för hemresa tvekade jag inte länge, nu hade jag ju ett spår
tillbaka som jag visste höll. Förutom där vid Tärby förstås.
Ett helt annat tempo blev det hemåt och det var en ren njutning till skillnad
från ditresan som ju var spännande på ett annat sätt.

Kontrollerade långsladdar på is i 150 km/h är klart beroendeframkallande.
Frihetskänslan på dessa stora vida vidder är enorm.
Jag lever!

/Igge
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MC mässan 2016

Av Tomas Eriksson

Inför detta års mc-mässa i Göteborg, så var vi några stycken som hade
planerat lite extra för att få till en kul vistelse för alla från klubben som
skulle komma ner.
10 % på vad som erbjuds. Alkohol är det ingen rabatt på.
016-965 71. www.sundbyholmsgasthamn.se

Avrundning av torsdagskvällen, på Scandic Opalen

Kärntruppen började planerandet redan under slutet på sommaren med att
se till att hotellrum spikades tidigt. Vi bestämde att vi skulle ha tre dagar på
plats i Göteborg - torsdag till lördag.
Valet blev Scandic Opalen och till slut enades vi om att åka i två bilar. Den
enda vi INTE tittade på som färdmedel var nog flyg - ha ha.
Samma vecka som mässan skulle vara kom vi på att vi kanske borde boka
bord på de ställen vi tänkt äta - det kanske är fler som ska ut och äta ”på
stan” på kvällarna under de dagar som mässan pågår.
Avresan till Göteborg blev satt till 09:00 på torsdagen för bil nummer 1, och
bil nummer 2 begav sig iväg 10:00 samma dag.
Anledningen till denna differens i start tror vi som åkte i bil 2 (Tomas, Linda,
Torbjörn och Eva) - berodde på att Stefan ville kolla in gymmet på hotellet i
förväg åt oss andra.

Eller så var det popcornsuget som
låg bakom Stefans brådska….
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...MC mässan 2016

Jag bevisade detta genom att dra ner framrutorna när vi passerade relativt
nära ett vindkraftverk som stod bredvid motorvägen, jag tror samtliga höll
med om att de väsnades. :D
Väl framme så mötte vi resenärerna i bil 1 i lobbyn, de skulle ge sig ut och
se hur restaurangen såg ut - eller
om det skulle bli ”Lasses på
heden” (korvmoj med
hamburgare).

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

Vi gjorde ett kort stopp för avtappning och påfyllning av vätska i Örebro,
för att göra det ”riktiga” första stoppet på Rasta i Mariestad där vi fick god
husmanskost, så vi skulle överleva den långa sega trippen över Skaraslätten. Efter intagen mat och kaffe så fortsatte vi. Vi närmade oss de stora
vindkraftfälten och jag förklarade för sällskapet i bilen att vindkraftverk
väsnas väldigt mycket då vingspetsarna har en ganska hög hastighet.

Efter uppackning och sondering av var: gym, bastu med mera var lokaliserat - så mötte jag och Linda upp sällskapet i bil 1 (Stefan, Tina, Magnus
och
Carina). Tobbe o Eva skulle ta det lite lugnt innan de skulle iväg och träffa
gamla bekanta på torsdagskvällen.
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5 % rabatt, dock ej på foder. Skjulstagatan 3
016 - 51 91 98
www.eskilstunahundcenter.se

En uppfriskande promenad avslutades med en vända i träningsrummet, där
vi tog tag i walker, löpband och fria vikter - och kunde samtidigt njuta av
ishockey på tv-n. Efter en genomkörare i gymmet, så blev det bubbelpool
en stund, innan det var dags att göra oss i ordning och sticka iväg och äta
på restaurang Taras.
Det var jättegod mat, men det lustiga var att den som skulle ha grillad
Aubergine (Linda) - fick vänta längst på maten, vissa hann till och med äta
klart.
Vi kom fram till att den första Auberginen måste rymt och de var tvungna
att gå ut och skjuta en ny. Efter middagen så mötte vi upp Tobbe o Eva på
Scandic och satt sedan hela sällskapet i hotellbaren och hade det allmänt
bra i några timmar.

...MC mässan 2016
Fredag morgon och dags för hotellfrukost - det är konstigt att man aldrig
tröttnar på det.

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

Efter intagen frukost, borstning av tand, med mera- så begav vi oss iväg till
Svenska Mässan. Tjockt med folk i entrén och där stötte vi på Leif, Carita,
Kenneth, Barbro, Leif och Lena så sällskapet var nu riktigt stort.
Vi lyckades och ta oss till garderoben i trängseln och sedan vidare in i
mässhallen. Vi satte upp tider för fika och lunch, för detta dagisgäng på 16
vuxna skulle nog inte kunna hålla sig i formation länge.
Som tur är så får man ju en karta över hela mässhallen, så man lättare kan
orientera sig rätt ibland alla utställare. Förutom intresset för motorcyklar
och kläder så ville jag själv göra stopp vid SMC Sport och SVEMO - samt
även granska Yamaha Custom Club Swedens monter - som var en katastrof
förra året i Stockholm.

YCC Swedens monter hade fått en uppryckning jämfört med 2015, men det finns
väääldigt mycket att jobba på fortfarande.

Vi sågs hela sällskapet för en fika enligt schema - jag tror dock ingen köpte
räkmacka, trots tradition. Den kostade nämligen 198 SEK, och det såg den
inte ut att vara värd faktiskt.
Efter fikat dök vi på ”Igge med vänner” också, och nu började vi förstå hur
många som skull komma och äta på restaurangen samma kväll.
Återkommer till ovanstående oro på sidan 14.
Vi träffade på andra gamla bekanta med - Ulf Carlsson dök upp på
mässan.
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...MC mässan 2016
Det fanns ju även såna figurer som är bekanta på andra vis för oss
motorburna.

10 % rabatt på reservdelar och tillbehör. 070-44 185 21. www.dynamitebike.se

Det var i alla fall en glad hen i kostymen, dräkten hade inbyggt fläkt så att
filuren där inne skulle känna sig ordentligt uppblåst.
Lunchen blev en ”dagens” på restaurangen vid ICA Focus, förutom för
redaktören med sambo som valde sushi - och det var riktigt fräscht och
gott.
Efter intagen lunch, så blev det en del inköp - inga motorcyklar, men
garderoben uppdaterades i alla fall. Det fanns en del riktiga kap att göra,
vissa utställare hade mer än 50% rabatt på sitt utbud.
Det fanns mycket att titta på
och fotografera, det brändes
väl av en sisådär 150 kort av
sällskapet tror jag denna
fredag.

Artisten Petters hoj var på
plats på mässan också.
En fin hoj :D
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...MC mässan 2016
Efter en lång dags promenerande så släpade vi hem våra dignande kassar
med fynd till hotellet.

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

Stefan hade bokat restaurang till denna kväll - stenugnsbakad pizza - och
hade under dagen haft lite kontakt med ägaren. Vi hade bokat bord för 12
personer tidigare i veckan. Han hade sagt till ägaren i telefon att vi kunde bli
några till.
- Inga problem, blev svaret.
Vi noterade när vi räknade efter på vår promenad till hotellet att vi kunde
bli uppemot 20 personer...ja ja, det löser sig nog på plats, tänkte vi.
Väl på hotellet så laddade vi upp innan pizzerian på olika sätt, en del valde
träning, andra bubbelpool, eller bara ta det lugnt på rummet.
De åttas gäng samlades i lobbyn när det var dags att gå mot pizzerian där vi
bokat bord till klockan 20:00.
Vi var på plats kvart i åtta på restaurang Cerano, och vi börjar alla titta lite
funderande bland borden...var hade ägaren tänkt placera 12 personer (plus
några till) någonstans?

När ägaren kom fram till oss, så sa vi att vi blir 19 personer som ska äta….då
tittade han på oss ett tag:
- Så många platser kan jag nog inte få fram. Men jag ska prova, sa han.
Han trodde nog innerst inne att vi skojade redan vid bokningen, när vi sa att vi skulle
bli så många som skulle äta.
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Manusstopp nästa nummer: 15 Mars

...MC mässan 2016
Ägaren lyckades trolla fram ett långbord (efter flyttande på en del andra
gäster), så vi kunde sitta 11 personer vid ett bord och ett annat bredvid där
de sista 6 personerna i sällskapet kunde slå sig till ro.

Tror ni det hjälpte?
- Nej. Caesarsalladen tog
väldigt lång tid att få
ordning på.

Och dricka förstås, ska man
ju ha med. Det går inte an
att ha tomt i handen/glaset .

Kvällen på Cyrano blev väldigt rolig och det var många glada skratt.
När vi ropade skål, så skålade ALLA i restaurangen - ha ha - det var
verkligen rolig stämning. Mätta, belåtna och otörstiga lämnade vi Cyrano.
Sådana här saker ska vi göra fler gånger, alla var rörande överens om att
det var väldigt skoj.
Vi tackar Svenska Mässan och
Göteborg för fantastiskt
roliga dagar.
Det gör vi om snarast, det var
ett vinnande koncept vi hade.
Men med så bra material
(personerna), så kan det ju
inte bli dåligt :D
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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

Jaha, då ska bara alla
komma på vad de ska äta
nu då.
Vi sa faktiskt till att de
skulle prioritera Lindas
mat (med tanke på
gårdagen).

TTMC aktiviteter
Varje måndag
11 Februari
21 Februari
27 Februari
12 Mars
2 April

18:00 TTMC Läderkurs (vanligtvis i Studiefrämjandets lokaler)
Klubbmöte
Pulkarace och korvgrillning i Vilsta 11:00 - ta med korv och dricka
Restaurangbesök på Grekiska Kolgrillen i Eskilstuna - anmälan
senast 18/2 till Birgittta Danielsson på mail.
Fika i Bagarboden (Kungsör)
Premiärtur TTMC - Fridhems Café

Andra aktiviteter
11-14 Februari
20 februari
26 Februari
26-28 Februari
26-28 Februari
27 Februari
10 Mars
12 Mars
25 Mars
25-28 Mars
28 Mars
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Rally Sweden går av stapeln i värmlandsskogarna
Megaloppis i Conventum (Örebro)
SM deltävling i rally (Östersund)
MC Mässa Carlbarks MC (Kumla)
MC Mässa i Bombardier Arena (Västerås)
Swapmeet i Duveholmshallen (Katrineholm)
Darin på Lokomotivet (Eskilstuna)
Dressed to kill - The KISS-band tribute på Lokomotivet (Eskilstuna)
Classic Motor Marknad i ABB Arena (Västerås)
Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmia (Jönköping)
Veteranmarknad i Motala Hamn (Motala)

