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Varför väljer man att lägga ett av sina första
VRS regionala möten i Sigtuna? Mitt under
årets största och hetaste semesterperiod?
Tja, egentligen ganska självklart. Bättre
alternativ finns inte. Platsen är helt enkelt
historiskt fantastisk och oslagbar avseende
miljö och atmosfär.

Här träffas alltså nästan 30 vulkaner med
respektive från hela mellan Sverige.
Västeråsare, Gävlebor, Stockholmare,
Ålänningar och faktiskt även ett par ända
från Norrtälje (!).

Hamnplatsen i Sigtuna intogs ganska snabbt av oss riders. Bord flyttades samman, stolar
sammanfogades och snart var hela hamnområdet inringat av VRS-gänget. Visserligen
kom en del direkt från sängen, trots att klockan hade passerat lunchtid, men efter en
våffla eller två så var alla vakna och stämningen var på topp.

I dessa sammanhang går det naturligtvis inte att undvika diskussioner om olyckor och
andra tråkigheter. Kurt klargjorde bl a att det är viktigt att hålla hög hastighet i händelse
av att man skulle hamna i ett dike. Full gas i dikets längdriktning, annars finns risken att
man far upp i planteringarna med stora skador som följd. Enligt uppgift skulle en dylik
luftfärd nyligen resulterat i reparationskostnader på 50.000:-

Full gas är annars inte alltid det bästa alternativet. Varför inte anpassa hastigheten till
omständigheterna och skydda sig och sin passagerare på bästa sätt? Detta gäller även
varma sommardagar! De är trots allt inte så många eller långa.

Jag tycker att VRS aktivt skall verka för
fungerande skyddsutrustning i alla
situationer och händelser och påverka
försäkringsbolagen att ta hänsyn till detta i
en positiv anda och försöka få dem att
sänka såväl premier som självrisker. Ta
gärna detta som en motion till kommande 
årsmöte. Användande av
skyddsutrustning i samband med MC
körning måste prioriteras! Nog om detta.

När vi nu är så många som plötsligt samlas
under så olika förutsättningar, så är det
naturligtvis inte så (oj så många ”så”)
konstigt att stämningar skiftar och utsagor
värderas. Här diskuterades allt från
hundvalpar, reseskildringar, väder och
naturligtvis hojar. Gert hade det svettigt.
Han får alltid något konstigt i blicken så fort
han ser nya damer i grupperingarna. Så
även denna gång. Kameran arbetade flitigt
och som vanligt hade han svårt att koppla
ihop namnen med tagna bilder. Denna gång
hade han även svårt att hålla reda på vilken
plats vi befann oss på. Vaxholm ligger
visserligen vid vatten, men där slutar väl
likheten med Sigtuna.
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Det framstod tydligt och klart att tjejerna 
leder modes- och klädligan mot oss grabbar 
och jag förstår inte vart alla breda axlar tar 
vägen så snart vi tagit av oss skinnpajen. 
Men det finns säkert en förklaring även till 
det. På sin väg mot Sigtuna stadshotell, 
tittade de med ångbåt kommande välklädda 
gästerna från Enköping något förvånande på 
oss svettiga mansgrisar, som satt där 
uppradade och sörplade kaffe och läsk. Men, 
två skilda världar och två skilda intressen!
Alla åkte ändå säkert därifrån nöjda och 
belåtna med sin respektive utflykt.

Jag hoppas alla hade en lika trevlig och
vacker resa hem som Inger och jag hade
tillsammans  med våra vänner från Åland på
väg mot Grisslehamn och Eckerö. Väl mött
på kommande aktiviteter. Följ dem på vår
hemsida!

Kör lugnt, önskar

Stellan
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