Knuttar valde solen framför hojen
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Tydinge.Åter igen har MC-folket intagit Tydingesjöns camping. Och
åter igen handlar det minst lika mycket om gemenskap och att njuta
av solen som om att köra MC.
På lördagsförmiddagen var tanken att hela gänget från Tydinge Bike
Meet skulle ta sig ut på en längre körning runt i göingebygden.
- Men det blev ingenting av det, konstaterar Rille Johansson som är
distriktsledare för Vulcan Riders som står bakom MC-träffen.
- Det var någon enstaka som gav sig ut. Vi andra tyckte att det blev
lite väl sent igår kväll, så nu sitter vi bara här och njuter istället.
Njuta, ja. Det görs bäst på MC-folkets traditionella vis – mitt ute i den
långgrunda sjön med god gemenskap och ett lagom antal burkar öl.
- Detta är så nära Spanien som man kan komma, säger ”Plutten” och
sträcker ut sig i vattnet samtidigt som Leif ”Leffe” Faddersson kommer ut i vattnet.
Han blir unisont utbuad av hela gruppen när han visar upp vad han
har på sig. Harley Davidson-kalsonger i en Kawasakiklubb? Inte ok.
- Nä, jag tänkte att om jag nu ska skita på mig så ska jag göra det i
dessa, förklarar Leffe.
Han brukar åka runt på alla möjliga MC-träffar i landet, många med
flera tusen deltagare, men återvänder ändå varje år till träffen i lilla
Tyringe.
- Här är kanske 50 pers, men det är mycket roligare. Det är en härlig
sammanhållning här, säger han.
En som är helt ny på träffen är årets rookie ”Gusten”, som inte vill ha
sitt namn i tidningen. Enligt uppgift är han en lågoddsare att kamma
hem priset för årets ”töffe”, som varje år delas ut till den som gjort
bort sig mest.
Det hela rör sig om ett äventyr på årets riksmöte, men några djupare
detaljer vill han inte dela med sig av.
- Nej, det är en mycket tragisk historia. Bara moll hela tiden.
Det går fort att komma in i gemenskapen här?
- Ja, nästan för fort. Nä, allvarligt talat, det här är helt underbara människor.

