Custom Bike show 2002
Så var det åter dax för rekordanslutning av 08-or. Denna gång kom Peder med ny
slang och utan HD-skrot i framdäcket. Nu har jag äntligen förstått varför Peder har
svart visir. Han sover nämligen inte på nätterna, så visiret fungerar som någon slags
rullgardin.
Vi var totalt 24 hojar (tror jag) denna tidiga morgon som samlades vid Mc Donalds i
Hägernäs norr om Sthlm. Fyra moppar och resten 1500-or. Lättviktaren fanns inte på
plats denna gång, men du Roffe kanske vet varför?
Kul initiativ av knatteförsäljaren från Norrtälje att ta individuella kort på alla
närvarande. Skall bli kul att se vad som kommer ut av det. Jag skulle gärna vilja passa
på att komma med ett litet tipps till kommande lekledare, om jag törs utan att dra
igång en sandstorm. Men jag utmanar ödet. När ni samlat gruppen innan avfärd, så
tycker jag ni skall passa på att repetera lite om de vanligaste, och kanske även
de ovanligaste, reglerna om körning i kortege. Ja tror vi (läs jag) behöver det.
Efter sedvanligt fika, cigarr och pinka drog vi iväg mot Norrtälje, men jag blev något
förvånad när vi inte stannade vid Mc Donalds i Åkersberga. Har vi möjligen inget avtal
med dom? *smile* (Hoppsan, vad hände nu?)
Den tidigare så tråkiga (bil-)vägen Åkersberga - Norrtälje var nu plötsligt en helt ny
upplevelse. Lagom kurvig, vacker och mängder med underbara sommardofter.
Väl framme vid Mc Donalds (avtal finns) i Norrtälje, var det åter dax för
knattefotografen. Denna gång för en gruppbild. Han lovade faktiskt att få in den på vår
hemsida. Hoppas han lyckas!

Sedan var det då tid att åka in i den vackra parken där den stora "Showen" skulle gå
av stapeln. Hojar, hojar och åter hojar rullade in. Vi Vulkaner fick bra platser.

Undrar bara varför varför det inte dög med EN plats. Kan det vara en splittring på gång
i gänget? Knappast, vi hade alla verkligen trevligt hela tiden.
Det påstods dock att lättviktaren hade pakerat utanför området. Roffe, vet du varför?
Det kom igång en livlig debatt om varför knutte heter knutte och spätta heter spätta
och vad det heter om spättan kör och knutten åker med. Har någon svar på detta?
Efter prisutdelningen och vid gemensam avfärd till "Bistro" för att käka lite, lyckades
mot all förmodan en medlem åka vilse! *smile* (Förlåt, jag måste ha fått skit i
tangentbordet). Hur i all sin dar kan man åka vilse i Norrtälje? Roffe, vi saknade dig vid
vid långbordet på "Bistro", men jag är övertygad om att du stannade hos en av våra
avtalspartners och tog en Big Mac innan du drog vidare till Flen.

Avslutningsvis riktar jag ett STORT TACK till Gert o Yvonne för en MYCKET trevlig och
väl genomförd dag.
Trevlig sommar
önskar Stellan och Inger

