
UPPTAKTSTRÄFF VRS SÖRMLAND 
 

 Jaha nu äntligen är det på gång. Efter en start med att leta medlemmar som 
egentligen ska tillhöra Sörmland hoppas jag att ingen kommit bort. 
 Tänkte att vi måste börja på något vis och på något ställe så jag och min 
man bjöd in alla sörmlänningar till en liten träff hemma hos oss. Det är 
fördelen att bo på landet så att det inte blir problem med att hitta p-platser. 
Okey det är tufft för alla som är lite luriga över att åka grusväg men vi har 
bara 1.5 km och i lördags(3/5) så var det tack och lov torrt. 
 Med spänd förväntan väntade jag lite svar och det var faktiskt tre stycken 
som svarade och alla kom. Det var inget måste att höra av sig men det är lite 
skönt att kunna planera det man ska bjuda på. 
 Lördagen kom med fint väder och Sigge solsken besökte oss. Det var lite 
synd om min man som har en förlorad påfyllningsplugg till oljan på utflykt. 
Han kan inte åka hoj så det är så synd om honom, han kunde bara sukta över 
de andra hojarna. 
                                                                 
 
 
 
                                                              Krister#2227, Jesper #4467 får sina 
    Hojar inspekterade av John #5903. 
 
 
 
 
 
 
Det mullrade så där lagom när killarna kom först och efter en liten stund så 
anslöt även Gunilla #2047. De hade samtliga fått sett lite av de djur som kan 
ställa till med otäcka olyckor, både älg och rådjur.  Vi tog årets första utefika 
på Vidökna och stoppade i oss lite misslyckad sockerkaka. Typiskt när man 
ska göra sig till och upptäcka att sockret inte räcker till men man får väl vara 
uppfinningsrik så det löste sig. 
 
Vi diskuterade olika träffar och hur 
man ska lösa åkningen. Veckoåkning  
är kul och det kommer nog att starta 
upp med varierande startplats. Det 
blir ju alltid så att några får åka en 
bit till starten. 
Första träffen för oss blir i Sparreholm 
lördagen den 10 maj kl.11.30 för 
att åka till Nyköping.  



 
 
Jag avslöjade min stora skam att jag inte har något mckort, trots alla andra 
bokstäver. Var lite för ung 1976 så jag fick det inte gratis utan har nu fått 
uppkörningstid. När då då? Ja det är min stora hemlighet men hoppas att ha 
det klart till ”In the middle”. 
 
Ja det var väl allt för den här gången 
och jag ser verkligen fram emot att 
ordna lite kul fester för oss vulcaner, 
vi bor perfekt med övernattnings- 
möjligheter både ute och inne.  
 
 
 Jag hoppas på en fin hojsommar. 
 
Hälsningar 
AC #5904  


