Festen du bara inte får missa!
Redan på onsdag (23/7) avgränsar vi vår egen camping. Partytält, gasolgrill och gasolkök
är fixat. Det blir grillning varje kväll. Antingen kör vi gemensamt inköpta burgare eller
också tar du med dig eget kött eller fisk, så bränner vi till det. Sak samma med frukosten.
Fika och sån’t kan vi fixa gemensamt. Problemet är att campingen inte erbjuder eluttag,
så vi kan inte köra något kylskåp. Vi har alltså problem med att hålla färskvaror pigga och
krya.
Programmet
Gå in på www.mcdagarna.com så ser du vad som händer och sker dag för dag. På fredag
kväll kommer Ulf Lundell (en nostalgitripp bara han). På lördag kväll kommer den riktiga
nostalgikicken – Blues Brothers. Du som har sett filmen vet vad det handlar om. Deras
Bluesmobil var magnifik. Undras hur en Bluesmohoj ser ut?
Frukosten på slottet är superb. Mat finns överallt. Baren i anslutning till scenen är
välutrustad och erbjuder rejäla Hamburgare m.m. Alla knallar söker sig till Gränsö, så vill
du handla tillbehör till hojen har du ett gyllene tillfälle).
Vårt eget program är enkelt. Vi kör igång grillen vid 18-tiden och ser till att fylla krävan
innan musiken och aftonens festligheter drar igång. På lördag ställer vi upp hojarna på led
och deltar i kortegen genom Västervik.
Detta behöver du ta med
Tält och sovsäck. Regnkläder i reserv – trots att det inte regnat hittills under MC-dagarna.
Entré/campingavgift 400 kronor för hela evenemanget. Behöver knappast påminna om ett
gott humör, eller hur?
Så hittar du
Inga problem. Kan du bara ta dig till Västervik med hjälp av vägkartan så är du framme.
Vägen ut till Gränsö Slott – ett par kilometer från centrum är klart och tydligt uppskyltad.
VRS-campen ligger på samma ställe som förra och förrförra året.
Kort vägbeskrivning för dig som inte varit med tidigare:
Kör rakt fram från infarten till campingen. Tag höger längst bort och kör rakt igenom
första campingarean. Stanna till vid passagen in till andra campingarean – där står
förmodligen en stor tankvagn där vi hämtar färskvatten – titta snett framåt åt vänster. I
bortre ändan av campingarean, i direkt anslutning till de skuggande träden, ser du Vulcan
Riders portaler sticka upp. Det blir två stycken infarter till vår avgränsning – en för
Vulcans och en för Friends. Vulcaninfarten är reserverad för Vulcan-hojar. Friendsinfarten
är avsedd för ”hang-arounds”.
Ha de’ Vi ses
Göran Rahm
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