
Antal Inlägg: 126  
 
Namn: Nisse Skogmyr 
Hemsida: http://www.mopedum.se 
Ort: Nynäshamn 
Datum: 2010-03-22 (20:03)  
Ojdå. Jag glömde skriva att ni kan se alla moppar i förväg på www.mopedum.se  
 

 
Namn: Nisse Skogmyr 
Hemsida: http://www.mopedum.se 
Ort: Nynäshamn 
Datum: 2010-03-22 (20:00)  
Varmt välkomna till årtusendets största veteranmopedauktioner den 8 och 22 maj i 
Nynäshamn. Jag säljer då minst 100 moppar i bra skick. Vi ses Nisse  
 

 
Namn: Carl-Erik Andersson 
Hemsida: http://www.svarta.nu 
Ort: Svartå 
Datum: 2010-03-12 (20:06)  
Välkommen till moppe & lättviktarrallyt ”Pipsvängen” 24 April 2010 
Vid Svartå Folkets hus, Start kl.12.00 Startavgift 80:- fika och korv ingår. 
Särskilt pris till den som åker moped ända hemifrån och har längsta vägen. 
Mer info kika in på www.svarta.nu eller ring 070-3100609 
begin_of_the_skype_highlighting              070-3100609      end_of_the_skype_highlighting 
eller 058550372@telia.com  
 

 
Namn: Bumbibenny 
Hemsida: http://bumbibenny.blogg.se/?tmp=11145307 
Ort: Gbg 
Datum: 2010-03-11 (15:26)  
Fasen också man blir ju suugen påp moppe igen är man kollar dom här sidon och jag httade 
cresnt comact men inte någon Monark compact  
 

 
Namn: Bumbibenny 
Hemsida: http://bumbibenny.blogg.se/?tmp=11145307 
Ort: Gbg 
Datum: 2010-03-11 (15:14)  
Mycket fin hemsida.Men jag har inte sett någon brandgul monark compact här ...än.  
 

 
Namn: Peter 
Hemsida: http://www.ks50.se 
Datum: 2009-10-07 (15:49)  
En riktigt bra hemsida!  
 

 
Namn: Johannes 
Datum: 2009-06-01 (21:34)  



Hejsan. Det är så att jag letar efter ett elschema till shopper, är det någon som vet vart jag kan 
få tag på det?? 
johannes.dahn@hotmail.com 
Mvh Johannes  
 

 
Namn: Årets Banracing i Skellefteå. 
Hemsida: http://www.trottlarna.tk 
Datum: 2009-05-10 (20:17)  
Trottlarna bjuder in till årets banrace Torsdag 21/5. Mera info på vår hemsida.  
 

 
Namn: sunkan 
Hemsida: http://www.roadrunnerz.se 
Ort: Bygdeå 
Datum: 2009-04-09 (12:28)  
hejsan  
detta var en rolig sida att kolla på med moppar. vi är också några ungdomar som mekar främst 
med gamla moppar och bilar.det skulle därför vara roligt om vi höll kontakten mellan 
varandra med tips och liknande. MVH alexander sundquist  
 

 
Namn: Mattias 
Ort: Umeå 
Datum: 2009-02-25 (20:06)  
Pysarnas isracing blir den Lördag 14Mars i Överboda. Reglementet finns på hemsidan och 
information om anmälan kommer inom kort. 
 

 
Namn: Janne 
Hemsida: http://www.123minsida.se/forsamoped-bildelar 
Datum: 2008-11-24 (11:38)  
http://www.123minsida.se/forsamoped- bildelar  
 

 
Namn: Lasse 
Hemsida: http://www.123minsida.se/zundapp-kungen 
Datum: 2008-11-13 (12:28)  
http://www.123minsida.se/zundapp-kun gen  
 

 
Namn: Tio små moppepöjkar 
Datum: 2008-08-28 (10:38)  
Hej ! 
Vart var alla Krökare när 8st tappra Trottlare körde moppe till Lövånger. Vi väntade & 
väntande men inga kom har ni blivit sillmjölkare undrade vi. Men efter 15 minuter dök EN 
upp.  
 

 
Namn: Richard Bergner 
Hemsida: http://www.pysarna.com 
Ort: Umeå 
Datum: 2008-08-15 (10:14)  



Mopedklubben Pysarna firar 10år i mopedens förlovade land! 
 
Och vi hoppas att ni är många som vill fira med oss. 
 
Så 23/8 var det då äntligen dags att dra ihop ett stort jubileeums rally med avslutning i 
Tallbacken! 
 
Där lunch, tävlingar, middag och annat avlöser varandra...på scenen har vi glädjen att 
presentera....BIG RED MACHINE ett riktigt bra partyband! 
Kockarna Kalle och Dallas står för maten så ni bör bli mer än nöjda....=) 
 
För 400:- så ingår hela paketet och boende i stuga med frukost samt natta mat.....helt enkelt en 
orgie i tvåtakt =)  
 
Och nu bör ni se till att anmäla er till ove på 070-3721727 
begin_of_the_skype_highlighting              070-3721727      end_of_the_skype_highlighting så 
fort som möjligt men i alla fall senast tisdag så vi kan planera inköp av mat och dryck samt 
sovplatserna. (sängkläder tar ni med) 
(han svarar även på era eventuella frågor) 
 
Samling på bilprovningen och vi startar 10.00 därifrån så kom i tid. 
Vi kör i samlad trupp till lunchen i kvarnfors varifrån tävlingsmomenten börjar. 
 
Och vi önskar att ni skickar detta vidare till alla som kan tänkas vara intresserade så vi blir 
många glada moppeknuttar som anländer tallbacken. 
 
Mvh Presidenten  
 

 
Namn: Ronny 
Ort: Själsö, Väskinde Gotland 
Datum: 2008-07-27 (18:07)  
Hej 
Har just införskaffat en Rex Vicoped och snokar runt lite på olika sidor för lite info om den. 
Senast jag var moppeägare var var 1971 (Puch Florida)  
 

 
Namn: Peter 
Datum: 2008-05-13 (11:15)  
Grattis... 
 
5-års jubileum i år.  
 

 
Namn: President 
Datum: 2008-05-03 (21:12)  
Tjopp bara ! 
Nu stundar äntligen våren och sommarens utflykter. 
Välkomna till vårmönstring i Burträsk tisdagen den 6 maj då vi på allvar hälsar våren 
välkommen och tisdagsytflykterna startar. 
Vi finns på Ostens hus kl 19:00 om ni vill se oss och dom nya maskinerna för i år 



Välkomna !  
 

 
Namn: Årets Banracing i Skellefteå 
Hemsida: http://www.trottlarna.tk 
Datum: 2008-04-29 (23:15)  
Trottlarna bjuder in till årets banrace söndag 1/6. mer info på vår hemsida  
 

 
Namn: Maggan Christensson 
Datum: 2008-04-27 (12:53)  
FRYSDALENS MOTORKLUBB INBJUDER TILL 
 
”FRYKSDALENSRUNDAN” 
 
FAMI LJERALLY och 
Veteranbil och MC rally 
 
Söndagen den 13 juli 2008 i Elofsruds 
Bygdegård i V:a Ämtervik 
Första start 10.00 
 
Nya och gamla bilar och motorcyklar kör en runda på fina vägar 
i det vackra c:a 8 mil med tipsfrågor, praktiska prov, bilbingo m.m. 
 
Kostnad: 100 kronor bil 50 kronor MC inkl. kaffe och smörgås. 
I serveringen finns det hamburgare, dricka och kaffe 
 
Anmälan före 7 juli Fryksdalens MK 
c/o Hagberg, Kringeråsen 45, 686 95 V:a Ämtervik. 
 
Upplysningar Bo C Andersson 0554-136 77 begin_of_the_skype_highlighting              0554-
136 77      end_of_the_skype_highlighting, 070-350 36 77 
begin_of_the_skype_highlighting              070-350 36 77      end_of_the_skype_highlighting 
Carl-Olov Hagberg 0565-510 14 begin_of_the_skype_highlighting              0565-510 
14      end_of_the_skype_highlighting, 070-508 69 83 
begin_of_the_skype_highlighting              070-508 69 83      end_of_the_skype_highlighting 
 
VÄLKOMNA 
 

 
Namn: Janne 
Hemsida: http://www.123minsida.se/forsamoped-bildelar 
Datum: 2008-03-16 (12:05)  
http://www.123minsida.se/forsamoped- bildelar  
 

 
Namn: per-olof 
Ort: älvsered 
Datum: 2008-02-14 (19:02)  
vi är ett gäng som ska åka moppe till båstad och sedan till martinssons museum en sträcka på 
ca 35 mil på två dagar . Vi blir nog 7-8 man.  
 



 
Namn: Pys-Berra 
Ort: Burträsk 
Datum: 2008-01-29 (22:21)  
En pys har flyttat till Burträsk. Hoppas få se er 
blåsa förbi Nedre Åbyn nån gång. Glöm inte bort Pysarnas isracing 9 feb samt vårt 10-års 
jubileum i augusti.  
 

 
Namn: hasse 
Ort: r-fors 
Datum: 2007-12-26 (20:34)  
hej på er kul att se sin egen mope på bil  
jag menade shoppern med 110cc de ni  
 

 
Namn: Presidio 
Datum: 2007-12-22 (02:27)  
Vill hälsa en God Hjul till alla tvåtaktsfantaster som besöker vår fina sida ! 
 
Hoppas att ni haft ett lika fint tvåtaktsår som vi och att vi möts i blåröken under våren.  
 

 
Namn: Mats 
Datum: 2007-10-29 (10:55)  
Ville bara tacka för trevligt sällskap på årets kåsa och hoppas på ett återseende nästa år!  
 
Mats med originaldakotan och Björn på compakten!  
 

 
Namn: ingemar 
Datum: 2007-10-21 (20:19)  
mopedfantasterna.se 
hej alla moped åkare ni har väll loggat in er på mopedfantasterna.se ni som har loggat in er 
kommer att få nyhetsbrev via mejl på alla nyheter när det gäller reservdelar o priser ni som 
gillar att handla dyrt då fins tradera med alla sina oseriösa mopedhandlare med dubbla 
användar namn ta erat förnuft nu logga in er i vilket fall som helst önskar hjose-fina moppers 
en bra fortsätning i höst rusket vi hörs o sess 
 

 
 

2007-10-21 (20:17) 
Privat Meddelande  

 

 
Namn: Frank 
Ort: Stockholm 
Datum: 2007-09-05 (09:58)  
E de nån som behöver bromsbackar t compakt, passar även 1279 m 4 bult i bakdrevet. Ring 
0736-108556 begin_of_the_skype_highlighting              0736-
108556      end_of_the_skype_highlighting eller mejla. Morsning!  
 

 



Namn: Karl 
Datum: 2007-08-13 (22:25)  
Hejsan någon som har bilder på bakljuset till en Framoped M 41 från ca 1955 Behöver hjälp 
att hitta ett eller få foton för att tillverka ett nytt!  
 

 
Namn: Peppz 
Ort: Stockholm 
Datum: 2007-06-27 (22:01)  
Keep on med blåröken! Vi har Hagsätra veteranbilsklubb med mestadels Fordar -46,-58,-59,-
62,-63,-64,-66,-67,-90 ,-91+Corvette-75 och Barracuda-65,-68.Men nu har även vi som 
många andra gamla gubbar återupptagit denna gamla treviga "hobbyn" moppe. Två husqarnor 
(gubbmåppar),två Crecent compacter och en sachs 2000 har hittils letat sej ner i vårat 
garge.Vi brukar gästa Tårtan Mopedoz arrangerade nattliga turer i Stockholm,samt "Gurras 
rejs", som sist samlade ca:170 moppar. Keep on moppi´n. Ha en bra sommar Peppz!  
 

 
Namn: mattias löfvenmark 
Ort: Åsele 
Datum: 2007-06-04 (21:45)  
Hejsan! Jag undrarder om det var någon som var intereserad av en (Cresent 1209) Fins bild på 
blocket. http://www.blocket.se/vi/12061032.h tm?ca=2_s 
Jag kan skicka fler bilder vid intresse!  
 

 
Namn: Trottelpresidenten 
Hemsida: http://www.trottlarna.tk 
Ort: Kåge 
Datum: 2007-05-24 (20:18)  
Tjenare alla krökar 
Kolla in alla bilderna från vårat mopperace http://race.ulkhyvlers.net/ 
,Samti digt så villjag tacka för eran medverkan så att det kunde bli en kanondag på Fastec 
Ring 
Mvh.Högstyre  
 

 
Namn: Jan Danielsson 
Hemsida: http://www.scancast.se 
Ort: Diö 
Datum: 2007-04-17 (23:09)  
Har ett förflutet från bygden och en stooor släkt i Väster- och Norrbotten. 
Har pulat med allt från mopppar till mc från 1920 - 1980. Obs, ej i stor skala! Kontaktnät 
finnes. 
Mvh / Jan 
tel. 0708 22 44 91 begin_of_the_skype_highlighting              0708 22 44 
91      end_of_the_skype_highlighting  
 

 
Namn: Lars 
Hemsida: http://trottlarna.tk 
Datum: 2007-04-14 (11:17)  
Ni kommer väl och köra banracing med oss 17 maj. 



http://hem.passagen.se/trottl arna/race.htm  
 

 
Namn: Daniel Buhr 
Ort: Docksta 
Datum: 2007-04-03 (19:10)  
Borde väl vara på tiden med en uppdatering av sidan va!  
 

 
Namn: Birgitta Anar 
Ort: Vittangi 
Datum: 2007-03-21 (22:34)  
Hejsan! Vad häftigt med en moppe sida. Mitt moped liv började då jag var ca 12... då fick jag 
låna min brors 50 tals moppe, en gammal husqvarna... jag gasade gasade o gasade... glömde 
koppla då jag skulle växla.... och.. ja, den skar sig totalt. min bror var inte glad. sen fick jag 
senare i ungdomen tag på en chopper en trehjulig sak med rem som man drog i för att starta.. 
den va fin den, ja, tills min bror fick låna den och körde rakt in i ett staket... ja, resten gissar ni 
nog...och dååå var inte jag glad. nåväl.. åren gick och jag bytte bort en 70 amazon mot en 
puch dakota... som aldrig funkade. sen blev det några till.. vallaroo susuki..yamaha.. och 
honda... hondan jag senast köpte var en EU moppe... den packade jag full med grejer och drog 
iväg från Robertsfors till Kiruna tur och retur 120 mil... de var skoj. jo.. liiite ont i häcken 
hade jag. hehehe.... men skulle gärna göra om det.  
 

 
Namn: nicke nyficken 
Datum: 2007-02-01 (17:34)  
Hoj moppe lovers ! 
Är det inte daxs uppdatera era hemsida va ! ?  
 

 
Namn: src 
Hemsida: http://wgs.clan-spf.com/motor 
Ort: swe 
Datum: 2006-11-05 (02:02)  
SweRidersClub Undrar Om ni E intresserad av att Få i gång en Seriös och mogen Club för 
mopeder som gäller hela sverige. vi vill få en stabil rulljans på forumet och vill ha eran hjälp 
bli medlem ni också det ÄR GRATIS. Vi Byter även Banners "Reklam" med klubbar om Ni 
är Intreserad.  
 
Mvh. SweRidersClub Crew 
 
BLI MEDLEM GRATIS PÅ http://wgs.clan-spf.com/motor 
 
 
 
 

 
Namn: Ulf F 
Datum: 2006-11-01 (19:24)  
Måste säga att jag är grymt impad av er som körde Hökmarksbergets baksida, körde det för ca 
3 veckor och det var oerhört tufft redan då.Jag är benägen att säga att ni är "tuffast" i kåsans 



hisoria. 
 

 
Namn: Tävlingsledningen 
Ort: Bureå 
Datum: 2006-10-27 (13:55)  
Sista minuten info.Har pratat med Pohlman och han ger oss följande prognos inför lördagen. 
Norra Norrlands kustband(Bureå-Lövånger)Lätt nordlig vind 3-6 sekundmeter lätt snöfall, 
natten mot lördag avtagande.Lördag morgon uppsprickande molntäcke -3 - 6 grader och i 
princip klart. Snötäcket varierar mellan 0-15 centimeter på vissa delar råder barmark. 
Eldningförbud råder inte på sträckan.  
 

 
Namn: Tävlingsledningen 
Datum: 2006-10-27 (09:57)  
Snart Start . 
Vädret ser alldelse utmärkt ut, kan nog räkna med lite snö (dubbat rekommendera). Vi ser 
fram emot den kanske hårdaste (men roligaste) kåsan någonsin. 
Alternativ färdväg förberedd så tävlingen körs till varje pris/ Väl mött.UF  
 

 
Namn: Tävlingsledningen 
Ort: Burep 
Datum: 2006-10-26 (07:22)  
INFO 
Vandringspriset har åter skådats, efter nära ett års frånvaro dök så priset äntligen upp i går. 
Det har tydligen övervintrat i Nordingrå. Misstankarna kvarstår mot en viss President i den 
södra länsdelen.Allt ser bra ut inför kåsan, vädret ser också ut att bli spännande. Kom gärna i 
tid till Bureå så att ni hinner se filmen från kåsan 2005. Syns på Lördag /U.F  
 

 
Namn: Tävlingsledningen för kåsan 
Ort: Bureå 
Datum: 2006-10-23 (11:36)  
Nu är det nära ! Året bana ser ut att kunna tillfredställa allas behov av skogsåkning. 
Bansträckning är i år 5,8 mil varav 4,4 är skog pch terrängåkning, varav huvudelen går på 
stigar och skogsvägar (tyvärr inga hyggen i år) 
Om det är någon som har info om vårt vandringspris vore vi tacksamma. Frikostigt med 
belöning utlovas till den som kan bistå med info im detta. Givetvis kan upggiftlämnaren vara 
anonym. Väl mött på Lördag. Obs se till att nui kommer i tid, vi kommer att visa fjolårets 
kåsa på film före start . 
 

 
Namn: ULF FORSS 
Datum: 2006-09-13 (10:44)  
Hej på alla hårdingar ! 
Vi kommer att köra den sedvanliga "kåsan" sista helgen i oktober 28-29. Börja att ladda så att 
ni pallar.Efter kritik mot att fjolårets bana var "något för enkel" så har bankommitten beslutat 
att årets bana kommer att bli betydligt tuffare. 
Altenativ bana kommer att läggas för alla kycklingar. 
Väl mött Ulf Forss/mer info kommer senare  
 

 



Namn: Ronnie 
Ort: Nora 
Datum: 2006-09-06 (18:51)  
Hej på er. 
En verklig proffsig hemsida. 
En Nora-Moppers medlem. 
Ps. Är det någon som har ett insugningsrör till en Zundapp 1954 års modell. 
Förgasaren sitter på höger sida. 
Naturligtsvis ska pluggen vara borttagen. 
 
mvh Ronnie  
 

 
Namn: Renström 
Hemsida: http://ung.burtrask.com/users/bilklubb/ 
Datum: 2006-07-23 (19:13)  
Lördagen den 2 september är det Amerikansk Bil & Mc träff i Åbyn, Burträsk. På uteplatsen 
Åbynini. Rösta fram finaste bilen o.s.v, andra aktiviteter. Vi säljer mat och fika. Därefter 
cruising. Senare på kvällen är det fest med Livemusik i Bodbysunds Bygdegård, 18 års 
inträde. Övrig info: 070-3570072 begin_of_the_skype_highlighting              070-
3570072      end_of_the_skype_highlighting  
Välkomna ! Cageswamp Cruisers- Burträsk  
 

 
 

2006-07-23 (11:02) 
Privat Meddelande  

 

 
Namn: Evert 
Ort: Ödeshög 
Datum: 2006-07-09 (10:05)  
Söker dekaler till Cresent från 60-talet.Är det någon som har?Kontakta mig.  
 

 
Namn: j 
Datum: 2006-06-12 (20:27)  
Spare parts from Finland: 
 
www.tmi-janikaasalainen .com  
 

 
Namn: Nisse 
Ort: Norrköping 
Datum: 2006-06-04 (10:25)  
Nån som har en sprängskiss eller nån annan bild som visar hur koppling och kick ska sitta 
ihop på en puch maxi enpetare?  
 

 
Namn: Tomas 
Datum: 2006-05-18 (13:43)  
Du Lasse som skrev detta, Jag har dekaler till Standard american c din e postadress funkar 



inte 
 
Jag startade en liten renovering av en standard american weekend cross som jag nu inte riktigt 
hunnit med att avsluta. 
 
Saknar lite delar och en fin lack men det mesta är nu genomgånget och färdigt.. 
 
kanske klar till sommaren... 
 
Mvh Lasse  
 

 
Namn: Christer & Thomas 
Hemsida: http://www.trottlarna.tk 
Datum: 2006-05-06 (16:25)  
Tja ! 
Året's banracing blir av Torsdag den 25/5 så 
anmäl er senast den 19/5. Gå in på våran hemsida och anmäl er. Hjärtligt välkomna.  
 

 
Namn: fredrik 
Hemsida: http://www.nic-gamaing.4w.se 
Ort: burträsk Såklart 
Datum: 2006-05-02 (15:16)  
Ida är värsta bäst .. hon äger bara ut alla på att köra .. :P  
 

 
Namn: Lars Holm 
Ort: Porjus 
Datum: 2006-02-21 (12:50)  
Hallå! 
 
Jag startade en liten renovering av en standard american weekend cross som jag nu inte riktigt 
hunnit med att avsluta. 
 
Saknar lite delar och en fin lack men det mesta är nu genomgånget och färdigt.. 
 
kanske klar till sommaren... 
 
Mvh Lasse  
 

 
Namn: Emil 
Ort: Sundsvall 
Datum: 2006-02-21 (12:46)  
Hej alla mopeddårar hoppas ni har det bra ! 
 
Snygg sida...Hälsar på er snart igen!  
 

 
Namn: Matte 
Hemsida: http://ung.burtrask.com/users/bilklubb/ 
Ort: Burträsk 



Datum: 2006-02-02 (13:29)  
Raggarfest! 18 Mars i Bodbysund  
 
Lördagen den 18 Mars, är det en fest med Livemusik.  
På Bygdegården i Bodbysund.  
På scen, BRAXARNA från Skellefteå/Bureå  
En kväll full av Rock`n Roll, Rockabilly och Blues.  
Försäljning av mat och dryck.  
Inträde 50 kr  
18 års åldersgräns.  
Från kl 19.00  
 

 
Namn: Presidenten !! 
Datum: 2005-12-14 (23:38)  
Jomen tjohej på er alla som kikar in på våran sida,,  
gör ett avtryck i tiden,, skriv nåt kul eller hälsa till nån du känner. 
och använd gärna vår köp o säljsida 
 
Vill nu passa på och önska en riktigt GOD JUL till alla moppetokar runt om i vårt avlånga 
land, 
skriv gärna in och hälsa ni med,, ju fler hälsningar ju trevligare. 
 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 
önskar 
 
Presidenten i BTK mopedklubb 
 

 
Namn: Bengt Hjort 
Hemsida: http://www.bingbrothers.se 
Datum: 2005-12-06 (19:18)  
Hallå moppevänner ! Har ni slumrat till ? Lite skrivet i gästboken.... Ja,ja det är väldigt kallt 
om knogarna nu när man är ute och halkar, men snart är det vår och blåröken tätnar... Håll ut 
vänner! Förresten, vet ni någon som har ett styrlås till en Crescent 1149 (raket) - 61:a,nytt 
eller begagnat som ligger och blir dammigt ? I så fall hör av er ! GOD JUL ! ( så småningom ) 
 

 
 

2005-12-02 (06:18) 
Privat Meddelande  

 

 
Namn: MMM Tävlingsledningen 
Ort: Bureå 
Datum: 2005-10-10 (07:16)  
Hej På Er alla ! 
 
Lite info om Kåsan. 
 



Vi kan konstarera att året kåsa lockat rekordmånga anmälda, vi snuddar 100 strecket. 
Kom gärna igod till (8.30) filmvisning från fjolåret med en hel del godbitar kaffe + varmkorv 
finnes till en billig peng. Medtag gärna jämna pengar. Väl mött till en höjdar helg med mycket 
tokigheter !  
 

 
Namn: Janne 
Ort: Fristad (Borås) 
Datum: 2005-09-13 (15:17)  
Mycket trevliga sidor, jag är 53 år och ägare till en mycket snygg Zündapp Sport Combinette 
1965. Synd att det är så långt till Burträsk. 
MVH Janne  
 

 
Namn: Magnus 
Hemsida: http://www.madmagnus.se 
Ort: Stockholm 
Datum: 2005-08-22 (22:57)  
Tjena. Hård sida för hårda "gubbar".  
Schysst bild på första sidan... :D  
 

 
Namn: Martin2000, SRS 
Hemsida: http://www.speedriders.com/ 
Ort: Kil 
Datum: 2005-08-20 (13:00)  
FRYKSTARUNDAN 2005 3 September  
Teknik & Nostalgidag. Veteranmoped rally, veteranbilsrally, ångbåten Freja gör turer för alla 
som vill åka med, lotterier, tipspromenader med mera finns på plats och givetvis ett stort 
prisbord. 
På kvällen blir det kalas vid vandrarhemmet för dom som vill. 
 
Välkomna till Fryksta i Kil den 3 Sep! 
 
Mer info och bilder från tidigare år finns på: www.speedriders.com  
 

 
Namn: Ulf Forss 
Datum: 2005-08-18 (12:59)  
Tja ! 
Boka upp sista helgen i oktober 29-30 för året upplaga av "kåsan" 
 

 
Namn: Jane 
Hemsida: http://www.aatt.bg 
Ort: San Diego 
Datum: 2005-08-16 (16:52)  
Dear People 
 
I have been given the task of getting links for our websites  
that have good page rank on the links directories.  
In addition we have many categories so your site will be place on an appropriate page. 



 
If you would like to trade links please send me your website details.  
If you are not the right person please pass this on to your webmaster. 
 
Best Regards, 
Jane Smith 
Link Development  
 

 
Namn: Carlo  
Hemsida: http://www.hamburgerbar.com 
Ort: Haninge Stockholm 
Datum: 2005-07-31 (09:08)  
THE EASY RIDER FESTIVALEN 
Lördag 03 September, Nynäsvägen 8, Haninge 
Concours d’elegance 
Pris + trofé till vinnarna i följande klasser: 
CHOPPER - CUSTOM - KLASSIKER - VETERAN - RATBIKE 
Sveriges bästa 
EASY RIDER LOOK-a-LIKE EKIPAGE 
Trofè till läckraste 
SCOOTER - MOPED - FLAKMOPED 
Vinnare koras genom publikens röstning 
Allt som krävs är att ekipaget kan köras för egen maskin till tävlingsplatsen 
Årets Festival är tillägnad alla Hojar, gamla som nya, ombyggda, 
originalrenoverade av alla modeller. 
Festivalen bjuder på ett riktigt partaj i underhållningens tecken 
kryddat med krom, läder, mat och dryck. 
Alla typer av knuttar och spättor är välkomna ! 
Start kl.12, Prisutdelning kl 17 
Liveunderhållning på scen Kl.13.00 - 18.00 
Med T-cats 
Servering- Folkfest - Tävlingar - Fri entrè  
Sponsorer: 
MEKONOMEN, Coca Cola, Gevalia Kaffe, Felix, Korvbröds Bagarn Sveriges första Drive-in 
kiosk (1958) 
 
Sveriges första Hamburgerbar (1964) 
det som idag kallas 
VEGABAREN 
KORV-HAMBURGER-G RILL-HUSMANSKOST 
Öppet: Måndag - Torsdag 09.00 - 03.00, Fredag - Lördag 09.00 - 05.00 
Handen Hamburgerbar AB, Nynäsvägen 8, 136 47 HANINGE, 08-7772058 
begin_of_the_skype_highlighting              08-7772058      end_of_the_skype_highlighting 
Info. Carlo 08-777 84 33 begin_of_the_skype_highlighting              08-777 84 
33      end_of_the_skype_highlighting, Fax 08-741 20 58 
www.hamburgerbar.com, E-post: evenemang@vegabaren.se 
 

 
Namn: Big Papa 



Hemsida: http://www.raggarna.se 
Datum: 2005-03-18 (18:11)  
Hej 
 
Ville bara bjuda in er och alla veteranintresserade till en gemensam motorträff med 
veteranmarknad mm för hela familjen. Sprid gärna detta bland era medlemmar, bekanta mm. 
Känner ni ngn som vill vara där och sälja gamla prylar vore vi tacksamma om dom hörde av 
sig till oss. 
 
Vi ser fram emot en kanonfin motorsommar. 
 
Mvh 
Micke "Big Papa" 
 
VÅRMÖNSTRING 
 
Sommarprem iär/Vårmönstring i Umeå 13 & 14 Maj. 
 
Familjedag med Motorträff, tattoo, veteranmarknad, underhållning mm. 
 
Mera info kommer att läggas ut inom kort på www.raggarna.se 
 
Vill du komma som säljare, veteranmarknad eller annat marknadsstånd, eller har andra frågor 
kring arr. Ring Big Papa 070-2139393 (bordsbokning vet,markn, motorträffen) eller Sara 070-
2851764 (Övrigt info samt förköp rock,n roll) 
 
Familjefest samt nattunderhållning med rock,n roll i dagarna två, det missar du väl inte? 
 
 
Välkomna ska alla vara, stora som små. 
 
ACCS Big Family Cruisers Umeå 
 

 
Namn: JOHAN MARTINSSON 
Ort: OSBY!! 
Datum: 2005-03-09 (20:35)  
NÅN som vill bli av med en PUCH DAKOTA 
RING i så fall detta nr0768836166  
 

 
Namn: JOHAN MARTINSSON 
Ort: OSBY!! 
Datum: 2005-03-09 (20:29)  
Hej ville bara säja att jag har gjort några klipp! köpte En cresent 2000 i orginalskick för tusen 
kr! En puch maxi i brukskick för 150kr! billigt va! sen köpte jag 4moppar till. en framking 
clipper i nyskick en husqvarna roulette OCH två husqvarna novelette för 8700! JÄVLIGT 
BILLIGT!  
 

 
Namn: Rolf Hansson 



Ort: Linköping 
Datum: 2005-02-28 (00:42)  
Hej. Ni har en mycket trevlig hemsida och bra bilder på era mopeder. 
Hälsningar V. Pres. Rolf Hansson  
MK BLÅRÖK Åtvidaberg - Linköping  
 

 
Namn: Jossan & Mna 
Hemsida: http://medlem.spray.se/raketsport 
Ort: Hörnefors 
Datum: 2005-02-22 (12:47)  
Gillar ni Crescent? Kolla då in vår hemsida.... 
 
Där finns även en Compakt till salu.  
 

 
Namn: Matte 
Hemsida: http://ung.burtrask.com/users/bilklubb/ 
Ort: Burträsk 
Datum: 2005-02-18 (10:21)  
Hej. 
Numer kör vi pubkvällar sista lördagen varje månad. I klubblokalen i Järvtjärn. F.d sågen. 
Försäljning av mat och dryck. 
Lira pingis, kort, kasta pil eller bara surra. 
Välkomna.  
 

 
Namn: judith 
Ort: Malå 
Datum: 2005-02-16 (12:47)  
Ba så ni vet , Puch Montana ÄGER ALLA! .. så de så. hej  
 

 
Namn: Erik 
Ort: Piteå 
Datum: 2005-02-06 (16:11)  
Gillar ni å psykas me sprängskisserna  
 

Svar: Svar till Erik från Piteå 
 
Angående sprängskisser sidan.Tanken med sprängskiss sidan Är naturligtvis att Busa med den 
som trycker på knappen. Vidare kan de stackare som dok inte uppskattade det dåliga skämtet 
finna tröst i att det trotts allt finns en länk till en sida där det finns mycket bra och riktiga 
sprängskisser. http://blarok.virtualave.net  
mvh ”Webbkröken” 
 

 
Namn: Kyten 
Ort: Luleå 
Datum: 2005-01-23 (18:15)  
Hej all moppe diggare. Har varit inne på några norr moppe klubbar. Och försökt skiva samma 
sak på all gästböcker. Skulle det inte vara helgrymt att ha en träff från Luelå, Piteå, Skellefteå 
och Umeå. Det hade varit helkul. Vilken grej alltså.  
 



 
Namn: Balle 
Datum: 2005-01-12 (21:02)  
Va i hela, krökarna... seriöst 
 

 
Namn: Florida Cruisers 
Hemsida: http://floridacruisers.cjb.net 
Ort: Umeå 
Datum: 2004-11-20 (19:45)  
Har skapat en moppeforum nu för alla intresserade. Gäller även Er om ni är intresserade av att 
få registrerade medlemar på ett stort mopedforum. Där kan ni lägga in info om era 
möten/träffar och eventuella "Presidenter/Ordföranden" har chans att ansöka om att få vissa 
rättigheter som en typ av administratörer på detta forum. Klicka bara in på Florida Cruisers 
hemsida å kolla in läget å hör av er. Hoppades att vi kanske kunde göra detta till något stort 
moppeforum. Allt är ju möjligt. Annonstorg m.m. kom med förslag. Skulle vara kanonkul om 
det växte till sig... /Freddan & Florida Cruisers  
 

 
Namn: mattias 
Ort: åsele 
Datum: 2004-10-19 (17:33)  
Hej jag undrade om de va någon som är intresserad av en cresent med sachs motor. Det är 
handväxel på den och två växlar. Allt är orginal på den! hem nr 0941-10467 
begin_of_the_skype_highlighting              0941-10467      end_of_the_skype_highlighting 
eller 070-3331638 begin_of_the_skype_highlighting              070-
3331638      end_of_the_skype_highlighting.  
 

 
Namn: Matte 
Hemsida: http://ung.burtrask.com/users/bilklubb/ 
Ort: Burträsk 
Datum: 2004-09-09 (11:06)  
Tjenare. 
 
Lördagen den 16 Oktober har vi fest i Klubblokalen i Järvtjärn, utanför Burträsk. 
Live musik, på Scen: Cageawamp Gringos.(Jim O, Johan Löfvenius, Gustav Lund m.fl) 
Försäljning av mat och dryck. 
 
Så dra ihop mopedgänget och besök vår lokal. 
Välkomna. 
M.v.h S.H.C- Burträsk 
Burträsk Usabil klubb.  
 

 
Namn: Ulf Forss 
Datum: 2004-09-02 (13:37)  
Hej På er alla Krökar ! 
 
Den 30 oktober går året hårdaste tävling av stapel ! Hör av er snarast för anmäl. Intresset 
verkar vara stort. Mer info kommer senare 
 



Ha re Ulf F  
 

 
Namn: Pys Presidenten!! 
Hemsida: http://www.pysarna.com 
Ort: Umeå 
Datum: 2004-08-25 (08:21)  
Tvåhjulsmarknad i Umeå! 
 
Den 29 augusti 
Stor inomhusmarknad för alla! 
Rensa garaget, uthuset, lagår´n etc! 
Kom och sälj eller köp allt du har med anknytning till: 
MC, Mopeder, Cyklar 
 
Entré säljare 09.00 (Gratis) 
Entré köpare 10.00 (Gratis) 
 
Plats: Yamaha i Sörfors (Skyltat från E12 vid Brännland) 
 
Klubbar i samarbete: UVS, MCV, PYSARNA,MMM Bureå,Trottlarna  
 

 
Namn: Martin Henriksson, SRS 
Hemsida: http://www.speedriders.com/ 
Datum: 2004-07-29 (13:31)  
Misssa inte! Rock n roll mopperallyt i Hultsfred, Småland den 14 Aug. Start i 
Hembygdsparken. Det blir en riktig långrunda, cirka fem mil på härligt slingriga 
Smålandsvägar. 
För mera info: www.speedriders.com  
 

 
Namn: ulf larsson 
Ort: bastuträsk 
Datum: 2004-07-24 (21:50)  
hoppas att vi åsså lyckas att starta en klubb annars går vi väl med ieran klubb  
 

 
Namn: Martin Öster 
Ort: Stockholm 
Datum: 2004-07-21 (23:07)  
Juli 2004 
 
Hej på er goa å glada mopedister..... 
Vill bara säga att det var kul att få vara med på en mopedträff i Burträsk! (5 deltagare) 
Lasse, nästa gång får du trimma ner moppen så delarna håller...... :-) 
 
Kör så det blåryker! 
 
//Stockholm  
 

 
Namn: lageman 



Ort: BOLIDEN 
Datum: 2004-07-20 (19:45)  
kikar in å kollar läget fin sida..  
 

 
Namn: Buke 
Ort: Docksta 
Datum: 2004-07-13 (19:15)  
Länge sedan det var någon update här tycker jag!  
 

 
Namn: Ungtupparna 
Hemsida: http://www.ungtupparna.tk 
Datum: 2004-05-19 (15:33)  
Hej 
 
Vill bara informera er om att vi Ungtupparnas mopedklubb har försökt förmedla hur det känns 
att vara medlem i en moppeklubb. Idag den 19 maj 2004 startade vi vår nationella kampanj, 
”Plåtmopeder åt folket”. Vi deltog i radioprogrammet Lantz i P3 kl. 12.25-12.36 och 
intervjuar Annika Lantz ungtuppen Flödaren om hur livet som ungtupp gestaltar sig. 
Lyssna gärna på del 2 av onsdagens inslag som finns på adressen: 
http://www.sr.se/p3/lant z/ 
 
Tänk på att detta program visas ikväll (19/5) på Svt 24 kl 16.35 och 22.05 
 

 
Namn: Martin Henriksson, SpeedRiders 
Hemsida: http://www.speedriders.com/ 
Ort: Kil, Värmland 
Datum: 2004-05-15 (20:50)  
FRYKSTARUNDAN 2004 - Ett Värmlands äventyr... 
 
Boka in den 4 Sep, då blir det mopedrally i Kil, Värmland. Mer info kommer snart på: 
www.speedriders.com 
 
Kör så det ryker...  
 

 
Namn: nils larsson(president) 
Hemsida: http://kolvbultarna.se 
Ort: Katrineholm 
Datum: 2004-05-07 (22:45)  
Tjena det känns bra att det finns moppeligister 
ihela sverige/kör moppe/nils  
 

 
Namn: Dennis o Pelle 
Datum: 2004-04-25 (09:37)  
Hej alla moppefans 
 
Vi har kommit över ett äldre parti av mopedhantag klsssika med den vita ringen runt hantaget 
i olika färger, Vi villl helst sälja i partier, men kan tänkas även sälj enstaka. 



Ring oss för mer info eller bilder 
Mvh 
Dennis: 0704-406365 begin_of_the_skype_highlighting              0704-
406365      end_of_the_skype_highlighting 
Pelle:0708-886029 begin_of_the_skype_highlighting              0708-
886029      end_of_the_skype_highlighting 
 

 
Namn: Martin2000, SpeedRiders 
Hemsida: http://www.speedriders.com/ 
Ort: Värmland 
Datum: 2004-04-17 (12:42)  
MOPPETRÄFF! 
Den 8 Maj har SpeedRiders Öppethus/Moppeträff i Charlottenberg, Värmland.  
Charlottenberg ligger några mil utanför Arvika. Biblioteket anordnar rally (ca 3 mil långt) 
med SpeedRiders Hangarounden Nicklas i spetsen.Starten för rallyt är kl. 11.00.  
 
Marknad? Passa på att ta med er mopeddelar och sälj bland allt folk! 
 
 
Mer info finns på: www.speedriders.com eller maila på: info@speedriders.com 
 
Kom så dammar vi av mopparna den 8 Maj! :)  
 

 
Namn: inge lindström 
Hemsida: http://www,huginmunin.se 
Ort: klinten 
Datum: 2004-04-17 (09:36)  
Grunkor & Mojänger 
 
För femte året i rad blir det G & M i Överklinten (Robertsfors) 
Året tema är breda och smala hjul. Entreprenad maskiner samt mopeder. Lingrävare kontra 
Remdrift kan det sägas bättre! 
Patina går före platina! Kom hit och visa din "grunka" (vi har alltid sett värre). Moped tävling 
utlovas. Hela rasket avslutas av röj till Noismakers. Pub MAGURA står öppen. Orolig över 
mat, boende, bensin, livskamrat ? Hör av dig det fixar vi. Affischer översändes till de som är 
först till kvarn 
 
Inge 0934/40050 
begin_of_the_skype_highlighting              0934/40050      end_of_the_skype_highlighting  
 

 
Namn: fredda 
Ort: uddevalla 
Datum: 2004-03-13 (14:33)  
snygg sida! alabama hjul köpes allt av intresse  
 

 
Namn: n´Kalle 
Ort: Bursiljum 



Datum: 2004-02-03 (01:10)  
Webbkröken m.f hälsar tillbaka till thaikrökarna  
 

 
Namn: mellquist.hagerang 
Ort: pucket,thailand 
Datum: 2004-01-30 (04:44)  
tva krokar i thailand halsar alla medkrokar.  
 

 
Namn: Pys Presidenten!! 
Hemsida: http://www.pysarna.com 
Ort: Umeå 
Datum: 2004-01-23 (12:59)  
[b]Nu vankas det RACING![/b] 
 
Som sagt den 7/2 kör vi det årliga isracet! 
 
Så låt flitens lampa lysa över er i garage och bodar nu när dom sista vinnande detaljerna 
finslipas.. 
 
Vi syns i Kvarnfors! 
 
Sista anmälningsdag 1/2...Info och anmälan hittar ni på vår hemsida. 
(www.pysarna.com) 
 

 
Namn: Pys Presidenten!! 
Hemsida: http://www.pysarna.com 
Ort: Millstream 
Datum: 2003-12-16 (22:51)  
Tjenare! 
Vill passa på att önska er en god hjul från oss alla till er alla! 
 
Sen hör man rykten om seriösa uppladdningar och testrace inför isracingen....Va kul! 
 
Och ni vet väl redan att datumet är satt till den 7/2. 
Mer info och reglemente på hemsidan....Välkomna! 
 

 
Namn: Sture Lundström 
Hemsida: http://trottlarna.tk 
Ort: Kåge 
Datum: 2003-12-12 (20:23)  
Tack för senast , för gott fika och trevligt sällskap. 
Detta skall vi göra om så snart som möjligt . 
 
Vi som var där ! 
 
Trottlarna  
 

 



Namn: Ulf Forss 
Ort: Bureå 
Datum: 2003-10-29 (13:19)  
Man får gratulera Presidenten till ett välförtjänt pris ! Dessutom till den fina bilden i Norran. 
Till nästa års kåsa får vi hoppas att de dyker upp fler krökar !  
 

 
Namn: johnny matsson 
Ort: leksand 
Datum: 2003-10-17 (20:40)  
Hej trevlig sida ni har och härlig musik jag har en monark ilo 59.En fram hmv 54 en puch 
montana och en dakota en cyklemaster en husqvarna mod 27 52. Vi åker lite moped när andan 
faller på hej då.  
 

 

Namn: Emilio 
Ort: Vherever i lay my hat thats my home !!! 
Datum: 2003-10-06 (20:53)  
Cool sida med ett helskönt sound under tiden man kollar,, Nice gooing duudes !  
 

 
Namn: Roger Eklund 
Hemsida: http://http://users.burtrask.com/mopehttp://users.... 
Ort: Burträsk 
Datum: 2003-10-05 (22:15)  
Jo du Uffe ! Klart att vi kommer. men vad jag förstår har väl inte anmälningstiden gått ut 
än,,,? eller har ni redan stängt anmälningarna ? 
Fruktan är ju vårt vapen..... ;-)  
 

 
Namn: Ulf Forss 
Ort: Bureå 
Datum: 2003-10-03 (15:32)  
Hej på er grabbar ! 
Har inte fått in några anmälningar till årets hårdaste mopperally ! 
Men vad annat är att vänta det finns väl inga hårda killar från Burträsk eller ? 
 

 
Namn: Ken 
Hemsida: http://www.laxamopperaggers.tk 
Ort: Laxå 
Datum: 2003-09-17 (15:44)  
fina mopeder=)  
 

 
Namn: Pys Presidenten!! 
Hemsida: http://www.pysarna.com 
Ort: Umeå 
Datum: 2003-08-25 (14:33)  
Tvåhjulsmarknad i Umeå! 
 
Den 13 september 



Stor inomhusmarknad för alla! 
Rensa garaget, uthuset, lagår´n etc! 
Kom och sälj eller köp allt du har med anknytning till: 
MC, Mopeder, Cyklar 
 
Entré säljare 09.00 (Gratis) 
Entré köpare 10.00 (Gratis) 
 
Plats: Yamaha i Sörfors (Skyltat från E12 vid Brännland) 
 
Klubbar i samarbete: UVS, MCV, PYSARNA, Norrsken choppers,MMM Bureå, Trottlarna  
 
Frågor: kontakta Richard 070-6028288 begin_of_the_skype_highlighting              070-
6028288      end_of_the_skype_highlighting  
 

 
Namn: Kenneth Mårtensson 
Hemsida: http://motorlankar.netfirms.com/mopedlankar.html 
Ort: Bollnäs 
Datum: 2003-08-18 (22:00)  
Trevlig sida. Åker själv moppe såklart! DKW Hummel-61 och Rex Favorit-59, och 
Husqvarna Novolette-54. Kolla in min stora samling av mopedlänkar. 
 
http://motorlankar. netfirms.com/mopedlankar.html  
 

 
Namn: Ingemar Jonsson 
Hemsida: http://http://w1.910.telia.com/~u91010304/ 
Ort: Sjöbotten 
Datum: 2003-08-18 (19:30)  
Äntligen hittade jag hit.Vill tacka för en trevlig utflykt till Villvattnet(fast lite väl blöt).Blir 
nog tvungen köpa en egen Dakota,för man kan ju inte åka på lånade gula när det finns 
blå.MVH Ingo.  
 

 
Namn: Pys Presidenten! 
Ort: Millstream 
Datum: 2003-08-08 (09:12)  
Jag och Enar passerade genom burträsk på tisdagen och fyllde våra magar för att åka vidare 
mot skellefteå. 
Vi hann dock samtala med två trevliga krökare och får hoppas ni fick en trevlig 
tisdagskörning ni med! 
Vi har nu återvänt efter 54 mil på tre dagar. 
Umeå-Botsmark-Bygdsiljum-Bu rträsk-Skellefteå-Bastuträsk-Norsjö- Lycksele-
Mårdseleforsen-Åmsele-Vinde ln-Umeå. 
Vi försökte åka så mycket småvägar som möjligt och fick en mycket trevlig resa.Detta kan 
rekomenderas! 
 
Vi kanske syns nå mer...Richard och Enar  
 

 
Namn: Conny 



Hemsida: http://www.mopedveteraner.k-webb.nu 
Ort: Jönköping 
Datum: 2003-07-23 (20:57)  
En hälsning från Småland!  
 

 
Namn: SpeedRiders 
Hemsida: http://www.speedriders.com/ 
Datum: 2003-07-13 (16:55)  
Ha en bra sommar alla veteranmopedister önskar vi på SpeedRiders! 
 
www.speedriders.com  
 

 
Namn: Pys Presidenten!! 
Hemsida: http://www.pysarna.com 
Ort: Millstream 
Datum: 2003-07-08 (10:14)  
Tjena grabbar! 
 
Vad kommer ni att pyssla med nästa tisdag 15/7? 
Blir det någon trevlig mopedsväng lr?  
 

 
Namn: Pys Presidenten!! 
Ort: Millstream 
Datum: 2003-07-03 (12:54)  
Pysarna vill passa på att önska alla mopedister i Svea rike en glad sommar! 
Och glöm nu inte av att fira! 
OBS! Det sägs finnas alkoholfria alternativ.....  
 

 
Namn: Lars burlin 
Ort: Bygdeträsk 
Datum: 2003-07-02 (22:52)  
Hej Krökarna 
 
Tack vare ett tomt framdäck som behövde fyllas på, fick vi ett oväntat men jättetrevligt 
besök av Er. Vilka härliga fordon ni kunde visa 
upp. Vilket ljud och "dofter" när ni drog iväg. 
Måste nog få "Rouletten" att rulla. 
 
Trevlig moppe sommar önskar 
 
Tore, Lars och Leif Burlin med familjer 
samt familjerna Almar och Ingemar Boström  
 

 
Namn: Buke 
Datum: 2003-06-29 (19:36)  
Ser bra ut det här. Kul att se att man har en president i släkten!  
 

 



Namn: Pys Presidenten!! 
Ort: Millstream 
Datum: 2003-06-19 (11:13)  
Man får grattulera till det trevliga namnet! 
Pysarna,Trottlarna och nu Krökarna.... Det är ju lysande! 
 
Vi syns, och nästa gång kanske ni också kör moppe.... ;-)  
 

 
Namn: Martin"2000", SpeedRiders 
Hemsida: http://www.speedriders.com/ 
Ort: Värmland 
Datum: 2003-06-07 (21:56)  
Tjenare Burträskare! 
 
Har lagt till eran länk på SpeedRiders länksida. :) 
 
Kör så det ryker fett... 
 
Mvh 
Martin"2000"  
 

 
Namn: Lappvattnets vassaste ILO genom tiderna (?) 
Ort: lapphelvetet i norrbotten 
Datum: 2003-05-27 (05:14)  
Kommer ihåg när webbmixtrarn satte lämpen på spel en gång i tiden.Det enda som funkade 
när bylingen kom var motorn och gasvajern, som dock inte var i förbindelse med 
gashandtaget...! Och polarna försvann givetvis som en löning på fredag åt alla håll . Det var 
roligare förr i ti'n....  
 

 
Namn: tommy 
Ort: burträsk 
Datum: 2003-05-26 (10:01)  
Tjena moppe gangsters! 
lycka till med trimmningarna. 
 
 
 
 
MVH:Tommy  
 

 
Namn: Richard Bergner 
Hemsida: http://www.pysarna.com 
Ort: Umeå 
Datum: 2003-05-20 (11:17)  
Pysarna bjuder in till Överklintens Grunkor och Mojänger! 
 
En minst sagt annorlunda utställning. 
Alla är hjärtligt välkommna att deltaga. (Mopedister och mopedligister 



oberoende av mopedmärke skick och dylikt.) 
 
 
Vi startar i på Umeå järnvägsstation kl 08.00 lördagen den 7:e Juni för avfärd mot 
överklinten. 
En fartfylld och spännande körning efter slingriga och fräcka 
grus/asfaltsvägar. 
En resa på cirka 5,5 mil efter fina mopedvägar. Beräknad framkomst 12.00 då glider vi in i 
samlad trupp på utställningsplatsen. (Vägarna i byn...) 
Möjlighet finns att köpa sig en lunch och avnjuta diverse fordon och kuriosa under ett par 
timmar i solgasset..... 
 
Någon gång mellan 13-14.00 kommer starten att bli för tipsrundan och sedemera vid 15.00 
kommer den stora backtävlingen att gå av stapeln. 
 
Backtävlingen är öppen för alla mopeder oavsett motorstyrka skick etc eftersom tävlingen är 
lika för alla. 
Det gäller att ta sig upp för en barkad backe i två körningar på så lika tid som möjligt, 
Stilpriser utlovas! 
 
Därefter tänder vi grillarna och inmundigar en maffig meny bestående av: Potatisgratäng, 
Grillkött (du grillar själv), Sallad, Smör, Bröd ,Juice och vatten. 
 
Senare på kvällen är det så dags för pub och den efterlängtade dansen..... Till bandet Ford 
Cortina! 
Resten av kvällen fram till läggdags får ni dock sköta själva......  
Och sover gör ni när det är dags på madrasser i lägenheter som kommer att finnas tillgängliga 
för oss mopedresenärer! (medtag sovsäck!) 
 
Så samlas vi då alla för frukost kl 09.30 på söndagen innan vi åter gränslar våra stålhästar och 
denna gång för hemfärd. (Ca 10.30) 
Frukostmeny: Kaffe, Te, Fil, Flingor, Bröd, Smör och Ost 
 
Då detta är en öppen inbjudan inte bara önskar jag utan jag rent av förväntar mig att ni sprider 
detta bland kompisar och likasinnade.. ;-) 
Så ses vi för en oförglömlig helg i Överklinten.... "En pärla bland pärlor!" 
 
Medtag: Sovsäck, Drivmedel 
 
Har ni funderingar går det utmärkt att nå mig på 070-6028288 
begin_of_the_skype_highlighting              070-6028288      end_of_the_skype_highlighting 
och edra anmälningar vill jag ha senast den 1/6 
Och startavgiften är ynka 240:-  
 

 
Namn: jocke 
Ort: Btk 
Datum: 2003-05-19 (23:19)  
Bra jobbat "gamm rävar" snygg sida med intressant läsning och fina bilder. Det är alltid lika 
kul att se er gubbar gasa genom Burträsk. Kör så de ryker  
 



 
Namn: Ulf Forss 
Ort: Bureå (Mindr Mogna Män) 
Datum: 2003-05-18 (18:57)  
Tja ! Kul med en ny moppe klubb, vi syns i Överklinten. Ps Ny har väl börjat ladda för MMM 
Novemberkåsa ?  
 

 
Namn: Ulf Forss 
Ort:   
Datum: 2003-05-18 (18:55)  
Tja !  
 

 
Namn: totto 
Hemsida: http://w1.953.telia.com/~u95302052/headers/forstas... 
Ort: MALÅ 
Datum: 2003-05-14 (21:56)  
Hej kul sida ni har de verkar ju kul me moppe.  
 

 
Namn: Sören Åström 
Ort: Burträsk 
Datum: 2003-05-13 (08:42)  
Tja ! 
Riktigt fin hemsida ni har fixat, jag har länkat nu från BTK hemsida till er 
//Sören Studieförbundet Vuxenskolan  
 

 
Namn: Sture Lundström 
Hemsida: http://trottlarna.tk 
Ort: Kåge 
Datum: 2003-05-11 (23:05)  
Tjena moppetokar,snygg hemsida. 
Väl mött i Hjoggböle den 20/5. 
har många roliga moppeminnen från den trakten. 
 
Rex  
 

 
Namn: Rolf Schönfeldt 
Ort: Ursviken(född i Burträsk 
Datum: 2003-05-11 (22:57)  
Klart snygg hemsida.Proffsigt gjort.  
 

 


