Timrå den 17 september 2006

Gävle Run !!!

Lördag morgon och klockan ringer. Termometern visar på +4 grader, jävlar va kallt de
komma bli tänkte jag. Slutför de förberedelser jag påbörjade i fredags kväll, termosen ska
med, maten, kaffemuggar o allt annat som är nödvändigt för en heldag på hojen och i Gävle
med mina Vulcan bröder o systrar. Skinnstället ligger där det ska så på med det och ut i
garaget till min stålhäst. Packar Stor Erik, startar upp och drar i väg.
Vägen in mot Sundsvall är kort och jag styr mot Elit Hotel Knaust för en stor frukostbuffé,
Där i receptionen står hon, min Sussi, hon har nu varit vaken långt mer än tjugofyra timmar,
ler mot mig som om hon nyss klivit upp. Hon går av sitt nattpass och innan jag vet ordet av
har hon bytt om till den Vulcan spätta hon är. Hon slår sej ner framför mig och tillsammans
njuter vi av varandra, tystnaden, frukosten och vilan innan vi ska dra i väg.
Nu är klockan strax innan åtta och Christer dyker upp, tillsammans kör vi de två hundra
metrarna till plattan i centrala Sundsvall där vi ska träffas, Lennart med fru dyker upp och nu
är vi hela tre hojar från Timrå. Min tanke innan vi åkte var att, synd att inga vulcaner från
Sundsvall vill hänga på, jag kan bara konstatera att dom missade något.
Jag tar täten och resan mot Gävle tar sin början. Resan mot Söderhamn som är vårt första
stopp, förutom en bensträckare i Iggesund, går på ren rutin utan några problem. Där möter
Mats från Bollnäs upp och nu är vi uppe i hela 10 hojar. Eftersom Mats känner till vägen får
han ta täten och leder oss sedan resten av vägen ner till Gävle och Lantmäteriets parkering där
vi ska sammanstråla med Stockholm och Uppsala regionerna. Halv tolv var det sagt att vi
skulle ses där, klocka blev halv ett innan Jörn, Gert och Grasse med flera dök upp. Sin vana
trogen skyllde givetvis Jörn på fikapauser, kisspauser med mera och avsade sej allt ansvar. ☺
Skämt åsido, att få träffa våra Vulcan vänner igen var helt fantastiskt, vilken glädje, handslag
och kramar bytte mottagare om och om igen. Efter en snabb genomgång och ett Varmt
Välkommen startade vi upp våra Stålhästar och i en maffig kortege körde vi sedan genom
Gävle upp mot Hemlingby som var vårt slutmål. Jörn ylade av glädje och jag och Sussi
gapskrattade år hans konster när vi åkte i kortegen, han är underbar den där Jörn. O som han
skrek, jag får ståpäls, vilken jävla känsla, faan va maffigt, ja orden visste inga gränser.
Folket som var där uppe vinkade och log mot oss när vi kom i samlad trupp och alla utom
Jörn som nu var smått hysterisk parkerade sina hojar snyggt på rad. Därefter fick vi åka
hästdroska och fyrhjuling upp till en fäbod ca en och en halv kilometer därifrån.
På plats kunde vi sedan grilla den medhavda matsäcken, njuta av solen, få tid att snacka med
varandra över en kopp kaffe och en bulla och se en liten späd tjej med ett stort leende på sina
läppar dirigera en vallhund med enbart en visselpipa, det var många som imponerades av det.
Jag fråga Sussi med ett leende om det kunde vara något som skulle funka på henne, tja ni vet
svaret själva.

Som ni alla vet är det så att när man har roligt så går tiden fort, och det gjorde den, innan vi
visste ordet av var det dags att åter bege sej hemåt.
Vi åkte ner till Lantmäterigatan i Gävle där vi återsamlades, vissa tog både tre och fyra varv i
rondellen innan de bestämde sej åt vilket håll dom skulle köra och efter att vi sagt några
avslutande ord skildas våra vägar.
Resan hemåt gick nu upp till Axmarby sedan drog vi ut på E 4an för rakaste vägen hem, vi
gjorde ett par stopp med bensträckning o glass innan vi slutligen strax efter sju på kvällen
landade i Timrå.
Sussi då? Jo hon slocknade i soffan klockan 20.00 efter att ha sovit ett par timmar på 2 dygn.
Nu är klockan 10.00 dagen efter och hon ligger fortfarande i samma soffa o sover. Det är hon
värd.
Slutligen skulle jag vilja tacka alla som gjorde detta möjligt. Att nämna någon vid namn blir
fel då jag garanterat kommer glömma någon så ett stort Tack till alla er som ställde upp och
gjorde detta möjligt. Nästa år då ??? Jo vi gör det igen. Eller hur?!
Jocke #1759 RA Norrland

