
EN VARBERGSTRÄFF I BACKSPEGELN

Det är tredje gången som jag har äran att varit med på Varbergsträffen och SETT hela
karavanen i backspegeln. Den har växt med åren, det började med 10 Mc-cyklar (om jag
kommer ihåg rätt), andra året 19, nu i år slog vi till med 26 entusiastiska Mc-cyklar i
kortegen runt Varbergs natur (en liten bit väg in i Marks kommun fick vi ta i anspråk) för
att få ihop rundan 2004 (det hade varit svårt att telepatera gänget).

Som vanligt kom det trogna VÄNNER som troligtvis var beredda på regn, men vi hade tur
i år med vädret. Samtidigt vill jag tacka för insamlingen till det lånade partytältet som
blåste sönder på fredagsnatten. Träffen startade i god Vulcananda med grillafton på
fredagskvällen, så man kan ljuga för & med varandra på ett trovärdigt sätt. Rundan på
lördagen kördes från Apelviken genom Varberg C vidare till Trönninge, Valinge, Skällinge
till Nösslinge stavkyrka där första pausen togs.

Rådslag hölls och jag antog att turen kunde kortas ner på grund av tidsbrist (staren gick
30 min efter startskott, krångel med utrustning tror jag). Vi genade via Karl-Gustav,
Kungsäter, (Drottning) Torestorp upp till Sveriges "Queens view" Sitons kulle (även kallad
Hyltenäs kulle), där andra stoppet var. Sitons kulle (för icke medåkande vänner) var ett
jaktslott byggt c:a 1917 brann ner 1923 eller24, men det är en sagolik utsikt över minst 7
sjöar med vidhängande lika underbar natur. Nu vidare till Horred där lunch åts på hotellet
(till vissa damers besvikelse var Väveribolaget och Serholt stängt för dagen).

Resan fortsatte via Istorp, Grimmared tillbaka till Skällinge där Highland motors AB
besöktes (inga tuffa grabbar eller tjejer, bara 3 vågade provköra). 
Alla var trötta, några Göteborgare tog farväl, vi andra åkte tillbaka till Apelviken där
dusch och uppladdning inför Majas kaffe tog vid. 
Som vanligt var stämningen på topp (trots melodifestival), Jon Blund gjorde sig påmind
även denna natt. Söndag morgon redan, tråkigt att skiljas, inga tårar men??????????????
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Ps. Det har varigt en underbar helg med er alla, REGNKLÄDER med nästa år, men
eventuellt kan det bli sol (vågar ej tro, men hoppas). Ds.
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