
Anlände	  Chicago	  redan	  på	  Fredagen	  den	  6/7	  och	  den	  hyrda	  HDn	  skulle	  hämtas	  
ut	  på	  Söndagen	  8/7	  så	  det	  fanns	  tid	  till	  ruttplanering	  då	  jag	  vid	  framkomst	  fick	  
veta	  att	  GPS	  inte	  skulle	  finnas	  hemma	  hos	  hyrfirman.	  	  
Hotellet	  Howard	  Johnson	  Inn	  i	  Elk	  Grove	  Villigae	  visade	  sig	  att	  vara	  ett	  hyffsat	  
hotell	  med	  bra	  pris	  
Söndag	  8/7	  
Tog	  en	  taxi	  upp	  till	  Eaglerider	  i	  Palatine	  City	  Limits	  ifrån	  hotellet	  och	  skrev	  
iordning	  alla	  papper,	  provade	  ut	  hjälmen	  samt	  bytte	  om	  till	  skinnbrallorna	  och	  
packade	  ner	  det	  som	  skulle	  med	  till	  träffen	  resten	  taggades	  med	  namnskylt	  och	  
ställdes	  undan	  hos	  uthyraren.	  
Styrde	  norrut	  på	  US-‐41	  istället	  för	  Interstate-‐94	  upp	  till	  Milwaukee	  och	  HD	  
museumet.	  

Gick	  ganska	  fort	  att	  kolla	  igenom	  den	  
vanliga	  utställningen	  så	  jag	  fortsatte	  
färden	  mot	  McGregor	  tidigare	  än	  
beräknat	  via	  I-‐94	  W	  och	  I-‐90	  S	  för	  att	  
sedan	  ta	  in	  på	  US-‐18	  W	  mot	  Madison.	  
Vid	  17.00	  så	  stannade	  jag	  till	  i	  staden	  
Verona	  och	  Holiday	  Inn	  express	  hotell	  
och	  relaxade	  kroppen	  innan	  tältnätterna	  
på	  träffen.	  

Måndag	  9/7	  
Tankade	  upp	  och	  styrde	  ut	  på	  US-‐18	  W	  igen	  mot	  McGregor	  vilket	  var	  en	  enkel	  

uppgift	  bara	  att	  hålla	  sig	  på	  US-‐18	  W	  mot	  
Prairie	  Du	  Chien	  .	  
Var	  framme	  vid	  Spook	  Cave	  vid	  lunchtid	  så	  jag	  
var	  en	  av	  dom	  första	  på	  plats	  trots	  avståndet	  
på	  min	  resa	  J	  
	  



Iowas	  version	  av	  Tånga	  hallen	  var	  primitiv	  men	  den	  gjorde	  sitt	  jobb	  med	  att	  ge	  
skugga	  och	  skuggan	  behövdes	  var	  runt	  100	  F°	  (ca:38°C)	  på	  Måndagen,	  som	  tur	  
var	  gick	  tempen	  ner	  resten	  dagarna	  till	  ”bara”	  30-‐36	  

Deltagrna	  börjar	  droppa	  in	  och	  dom	  
beslutar	  sig	  för	  att	  inte	  tillåta	  MCn	  
uppe	  vid	  Centralen	  pga.	  Vägen	  upp	  
dit	  består	  av	  2	  skarpa	  kurvor	  i	  en	  
brant	  backe	  och	  grusväg	  var	  dom	  
som	  inte	  kunde	  hantera	  hojjen	  och	  
tippade.	  



Tisdag	  10/7	  
Första	  turerna	  startade	  10.00	  en	  till	  Bloody	  Run	  Country	  Park	  som	  var	  den	  
snabba	  rundaoch	  en	  gick	  mot	  Pikes	  Peak	  State	  Park	  utanför	  McGregor	  som	  var	  
den	  långsamma	  där	  chansen	  att	  få	  se	  den	  Vithövdade	  örnen	  var	  stor	  men	  men	  
dom	  var	  tydligen	  på	  semester	  i	  Kanada	  pga.	  Värmen	  J	  fick	  dock	  kort	  på	  deras	  
ersättare	  istället.	  

Återsamling	  av	  bägge	  grupperna	  skedde	  vid	  Irish	  Shanti	  ett	  matställe	  berömt	  
för	  sina	  Gunderburger,	  tyvärr	  så	  innehöll	  den	  kyckling	  (trots	  försäkran	  om	  
motsatsen)som	  jag	  inte	  tål	  så	  
tillbaka	  vid	  campen	  rasade	  min	  
mage	  och	  jag	  missade	  
utställningen	  men	  har	  
inspekterat	  toaletterna	  
noggrant	  J	  så	  bilder	  ifrån	  
utställningen	  får	  jag	  låna	  av	  
våra	  vänner	  därifrån.	  Lottdragning	  och	  middag	  samt	  ”Bonfire”	  vid	  dammen.	  



Onsdag	  11/7	  
Dagens	  tur	  var	  även	  den	  indelad	  i	  två	  grupper	  en	  snabb	  och	  en	  långsam	  valde	  
återigen	  den	  långsamma,	  ville	  ju	  hinna	  se	  mig	  om	  kring.	  
Denna	  dag	  gick	  turen	  till	  	  J&P	  Cycles	  	  
som	  även	  finns	  på	  nätet,	  där	  bjöds	  
det	  på	  korv	  med	  bröd	  utanför,	  som	  
tur	  var	  kollade	  min	  amerikanska	  
Drifter	  vän	  Fred	  innehållet	  i	  dom	  
och	  dessa	  var	  även	  dom	  utspädda	  
med	  kyckling	  men	  korvbröd	  med	  senap	  är	  inte	  helt	  fel	  när	  man	  är	  hungrig	  J	  
Efter	  att	  ha	  spenderat	  allt	  för	  många	  dollar	  på	  handskar	  mm	  så	  åkte	  vi	  den	  
korta	  biten	  ner	  till	  National	  Motorcycle	  Museum.	  
Detta	  museum	  gav	  mig	  en	  större	  
behållning	  än	  HDs	  i	  Milwaukee	  då	  
blandningen	  av	  alla	  märken	  var	  helt	  
makalös	  och	  deras	  stora	  antal	  av	  Indians	  
var	  otroligt	  samt	  udda	  hojjar	  som	  SEARS,	  
RUDGE,	  VINCENT,	  mm.	  (se	  bilder	  på	  sista	  
sidan)	  Dagen	  avslutades	  med	  
lottdragning,	  middag	  och	  ”Bonfire”	  nere	  
vid	  dammen	  där	  det	  försvann	  en	  hel	  del	  med	  öl	  och	  jellyshots	  	  



Torsdag	  12/7	  
Dagens	  mål	  för	  turen	  var	  Poopy´s	  ett	  
matställe/pub/tattueringhak/klädställe	  där	  
motorintresserade	  träffades	  och	  under	  en	  
helg	  kan	  det	  vara	  1000	  tals	  med	  hojjar	  och	  
gamla	  muskel	  jänkare.	  Härifrån	  var	  det	  
många	  av	  dom	  långväga	  gästerna	  som	  drog	  
vidare	  hemåt	  mot	  tex.	  Florida,	  Alabama	  mm.	  
Denna	  tur	  var	  den	  längsta	  dom	  hade	  och	  det	  
kändes	  i	  aktern	  när	  vi	  väl	  var	  hemma	  vid	  
Spook	  Cave	  igen.	  
Återigen	  avslutades	  dagen	  med	  dagliga	  
lottdragningen,	  middag	  och	  ”Bonfire”	  



Fredag	  13/7	  
07.00	  Vaknade	  av	  att	  flera	  stack	  iväg	  hemåt	  så	  på	  med	  kläderna	  för	  att	  vinka	  av	  
dom	  samt	  plocka	  ner	  tältet	  och	  packa	  ihop	  sovsäcken	  och	  liggunderlaget	  som	  
gavs	  bort	  till	  Jeff	  &	  Anne	  som	  var	  snälla	  och	  lät	  mig	  slå	  upp	  tältet	  på	  deras	  plats.	  
	  
08.00	  Rullade	  ut	  ifrån	  campen	  mot	  Maggie´s	  ett	  lunch	  hak	  strax	  utanför	  Spook	  
Cave	  där	  många	  samlats	  för	  en	  sista	  frukost	  och	  efter	  ett	  sista	  farväl	  styrdes	  
HDn	  söderut	  via	  US-‐18	  E	  sedan	  i	  Madison	  I-‐90	  E	  mot	  Chicago	  och	  lämna	  in	  
hojjen,	  sammanlagt	  blev	  det	  1005	  miles	  denna	  gång	  men	  det	  kommer	  att	  
överskridas	  vid	  ett	  ev.	  återbesök	  nästa	  år	  då	  VRA	  Rallyt	  är	  i	  Cadilac	  Michigan.	  
	  
Sammanfattningsvis	  av	  hela	  resan	  är	  att	  	  
Dom	  har	  lyckats	  bra	  med	  dom	  förutsättningar	  dom	  hade,	  till	  skillnad	  mot	  VRS	  
har	  dom	  träffen	  på	  nytt	  ställe	  varje	  år	  och	  har	  inte	  tillgång	  som	  vi	  till	  
Tångahallen	  och	  har	  inte	  catering	  utan	  allt	  tillagades	  på	  2	  stora	  grillar	  alá	  
Amerika	  så	  det	  var	  mycket	  grillad	  mat.	  Hörde	  att	  det	  surrades	  om	  att	  till	  2014	  
köra	  ett	  annorlunda	  grepp	  med	  tre	  ”chapters”	  lite	  mer	  centralt	  som	  skulle	  hålla	  
i	  det	  och	  då	  ha	  catering.	  
Pearl	  City	  som	  höll	  i	  det	  har	  gjort	  ett	  kanon	  jobb	  och	  hela	  gänget	  jag	  träffade	  
var	  oerhört	  nyfikna	  på	  ”The	  Swede”	  och	  ville	  höra	  om	  våra	  träffar	  mm.	  Fanns	  
ett	  par	  som	  ville	  åka	  över	  och	  har	  redan	  lovat	  en	  av	  dom	  Scott	  att	  om	  han	  
kommer	  till	  Tånga	  ett	  år	  så	  får	  han	  låna	  en	  av	  mina	  Drifters	  J	  	  



Lottdragning	  första	  kvällen	  gav	  dom	  mig	  ett	  specielt	  VIP	  ”carepackage”	  med	  
bla.	  En	  ny	  hjälm,	  6	  st	  T-‐shirts.	  

Lottdragning	  andra	  kvällen	  fortsatte	  dom	  med	  en	  massa	  tygmärken,	  mera	  t-‐
shirts	  snapsglas	  med	  deras	  logga	  i	  gravyr	  och	  som	  synes	  på	  bilden	  så	  var	  
glasen	  inte	  tomma	  J	  



2	  av	  vinnarna	  Scotts	  Meanstreak	  vann	  Custom	  klassen	  och	  Freds	  1500	  Drifter	  
vann	  Best	  in	  Show	  J	  
Har	  inte	  sett	  bilder	  på	  dom	  andra	  vinnarna	  men	  det	  dyker	  säkert	  upp	  och	  då	  
postas	  dom	  i	  bildarkivet.	  

Vid	  National	  Motorcycle	  Museum.	  Indianen	  till	  höger	  kan	  man	  	  förövrigt	  vinna	  







	  


