Møte med nye venner!

F

or en stund siden fikk jeg mail fra Ulf Paulsen, (PållePe) hvor han informerte at han hadde
samlet 11 stk mc- entusiaster og at de skulle til Kongsberg helgen 18-20 mai for å besøke MC
klubben Unicorn. Han lurte på om noen fra Vulcan Riders Sweden, region Norway kunne tenke
seg å komme opp for å treffe dem. Som DA for Telemark, Vestfold og Buskerud tok jeg kontakt med
høvding Svein i Unicorn og spurte om vi kunne prøve å få til noe sammen denne helgen.
Det gikk kun en kort stund før det lå mail i innboksen med spørsmål om vi kunne komme på et møte
hos dem for å planlegge dette. De synes ideen var kjempebra. Min kone Karin og jeg satte oss
på "GULLET" og dro til Kongsberg og ble møtt på avtalt sted av et medlem og så gikk turen til deres
klubbhus. Mottagelsen vi fikk var enorm. Bare positive mennesker som virkelig var tent på å få en fin
helg. Vi jobbet oss frem til en tur på lørdag 19.05. Turen skulle gå til steder i Telemark, Vestfold og
Buskerud.
Lørdagen kom og vi møtte opp på bestemt møtepunkt og ble møtt av høvding Svein samt styret i
Unicorn MC. Alle var spente på hvor mange som ville møte opp. Det ble 20 sykler. Ikke alle Vulcans,
men det var ikke så viktig denne gangen. Vi dro videre for å møte team PållePe. Her var det også 10
motorsykler som var klare til tur. Totalt 30 sykler, hvor av 10 Vulcans.
Etter en halv times kjøring i regnvær tittet solen frem og det ble en fin tur mot Notodden og til Nordsjø
Feriesenter. Her var det desverre stengt, så det ble bare en kort stans. Vi ble loset en liten tur videre
via Gvarv til en veikro som var åpen. Der ble det kaffe, mat og iskrem (glass) til de som ønsket dette.
Så gikk turen videre til Skien og Siljan, videre over til Lågendalen og opp til Hvittingfoss. Her delte vi
oss slik at en del av de som kom fra Telemark, Vestfold og Buskerud takket for seg å reiste hjem. Vi
fikk tilbakemelding fra alle at det hadde vært et veldig bra opplegg og en kjempefin tur på fine MC
veier. Unicorn MC ønsket at vi skulle holde kontakten for å få til noe mer sammen senere, noe vi
selfølgelig var enige i.
Vi vil med dette få takke høvding Svein og de andre medlemmene i Unicorn MC, samt våre gamle og
nye venner fra Sverige for en fin tur denne dagen. Vi gleder oss allerede til å treffe alle igjen.
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