Tankar från en rookie

Låt er inte luras av det låga medlemsnumret 3621, jag är gammal men ny !?
Började åka med VRS maj 2008 (medlem sedan 2002) ett onsdagsrun från Haga
Norra.
Det jag vill berätta är att bättre kompisar finns inte. Det går utmärkt att börja snacka
med vem man vill, när man vill, alla är av samma slag, folk som gillar att åka Vulcans,
lite tokiga emellanåt, eller hela tiden !?.
Jag blev tillsagd att ”Nu åker du med ner till Tånga” på upptakten i april nu i våras,
sagt o gjort. Nu blev det bara att börja fundera på hur och vad ska man ta med sig, är
ju lite skillnad på att packa en hoj jämfört med en bil, och värre med min MS där jag
inte har några väskor alls och vill inte ha heller. Det löstes lite enkelt med 4 bädds
stuga och en packrulle, klart!
En underbar resa från Spånga via Enköping där Gert samlade upp fler via Västerås
och Örebro ner till Vårgårda. Inga problem, inga tokiga bildårar, jaja nå’n tok då som
ville trängas. Det enda som jävlades var min insats på Propipen som lossnade och
skramlade, trodde den skulle lossna helt. Efter det så åkte jag som sista hoj ifall den
skulle lossna, så blir det ju ”bara” en bil som får den på sig.
Väl nere så var det bara glada miner på alla i fyra dagar, kanske lite mindre på
söndagen då alla skulle åka hem. Hemresan gjordes med två par från Malmköping o
Sparreholm som tog oss på en ännu bättre resa genom Sörmland, de vägarna vill jag
åka igen.
En riktigt rolig och bra sak var att Mattias från Uppsala (en riktig rookie) valde att åka
med, köpt hoj i april, anmälde sig utan att ha fått medlemsnumret, hakade på Håkan
från Stockholm ner till Tånga, Han är årets rookie ! om det nu finns den utmärkelsen
hos oss för det, finns den inte så borde den utlysas omgående.
Tack alla för en underbar träff och en underbar förening !
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