
Twin Club Jury Award - 2022 

Pga covid-pandemin och de olika restriktioner som råder i olika länder har AMD World 

Championship gjort ett uppehåll även i år. 
Twin Club har därför i år gjort om detta till ett eget pris kallat ”Twin Club Jury Award” 

Juryn består av 5 personer och kommer från olika genrer inom motorcykelbyggandets ädla 
konst. 

 
Jury 2022 består av: 

 
Ton “Beer” Beerepoot 

Jan Berg 
Mikael Orehed 

Gert Sviberg 
Olle Andersson 

 
En noggrannare presentation hittar du på efterföljande sidor. 

 



Ton “Beer” Beerepoot, Rogues Mc  - Holland  

 

Beer är en av grundarna till Rogues Mc, Opmeer i Holland som startade 1979. Han är också 

ursprunget till varumärket 2% Choppers – Only two percent of all bikers still build and ride 

choppers. 

Han jobbar som fotograf och journalist med hela världen som arbetsfält. Sedan några år 

driver han ”Chop, Ride & Party” där han samlar reportage från sina resor inom 

motorcykelvärlden. Varje år ger han ut en ny bok och i den senaste, nr 6, finns ett litet 

reportage om Twin Club Mc. 

Självklart åker både Beer och hans fru Els varsin egenhändigt byggda chopper 

 

För mer information besök Beer’s hemsida. https://www.choprideandparty.com 

 

 

//Uffe 



Janne Berg, Logards Mc - Stockholm 
 
Logards Mc är en gammal svensk klubb, Janne är ordförande och medlem sedan 1994.  
Till vardags jobbar han som svetsare/pumptekniker.  
 
Janne åker Harley Davidson Storsida bobber från 1937. 
 

 
 
 

//Uffe 



Mikael Orehed, Åkersberga Mc - Åkersberga 

 
Mikael har kört hoj sedan 1983 och har varit medlem i Åkersberga Mc sedan 1995. 
Han är en flitig hojbyggare och har byggt sex nya HD-Chopper och byggt om minst lika 
många de senaste 20 åren. 
 
Till vardags jobbar han som mekaniker på ett tryckeri. 

 

 
 
 

/Uffe 
 

 



Gert Sviberg, Kobba Hoppers - Åland 

 
Gert har kört motorcykel största delen av sitt liv och sedan 30 år tillbaka är det Harley som gäller. 
Medlem i Kobba Hoppers mc i drygt 25 år.  
 
Han har en rejäl samling hojar i garaget med allt från Knucklehead till Twincam, Choppers, Bobbers 
och Custom orginal.  
 
Han har byggt mer än 15 olika hojar, allt från Choppers till customiserade orginalhojar.  
Nyligen byggde han en Shovel-chopper inför en sex veckor USA-road trip. Kör ca 1.500 mil om året. 
 

 
 

//Uffe 



Olle Andersson, Twin Club Mc - Norrtälje 
 
Olle har varit medlem sedan 1971, alltså i drygt 50 år, så han var också med på det första Custom 

Bike Show 

I Norrtälje är han mer känd som Järnhandlare Andersson men numera pensionerad 

Olle har samlat på sig en rejäl samling motorcyklar genom åren med allt frå HD-Choppers, trikar och 

orginal. Sin första hoj, en HD Storsida har han självklart kvar. Han är också lite av en allätare inom 

motorhobbyn så han har även ett par bilar i form av Hot-rods. 

 

//Uffe 


