
Årets lange mc-semester ble litt annerledes enn jeg hadde planlagt!  
 
Planen var å kjøre Tromsø-Karlskrona-Skagen-Horten-Oslo-hjem.  
 
Men da jeg kom over til Sverige og skulle suse nedover E4, så hendte det.  
Jeg kjørte ned en bil, på motorveien!  
 
Jepp, kjørte ned.  
 
Bilen foran meg bråbremset og ville plutselig svinge inn venstre, og stoppet 
helt opp for å vente på motgående trafikk. Jeg klarte _nesten_ å kaste meg 
langt nok til  høyre til å kjøre forbi langs grøftekanten. Jeg traff høyre 
bakhjørne av bilen. Hjulet så ut  som en kjøttkake, og bakakselen gikk til H...  
Veltebøylen min ble foldet inn mot sykkelen,  girpedalene krøllet seg sammen, 
og fotbrettet ble  brettet i to forfra, oppover og bakover. Sjøl endte jeg opp 
med en bitteliten fraktur på stortåa...  
 
Jeg vet, det er ikke mye å skryte av ;-> ei litt øm tå med masse fine blå farger, 
og krykker et par uker mens jeg venter på at verkstedet skal bli ferdig med 
reparasjon av sykkelen.  
 
Men det jeg er mest glad for, er at jeg har funnet dere. Oss. Vulcan-familien. 
For jeg satt på legevakta i Piteå og merket at jeg trengte litt assistanse, det 
virket ikke veldig fristende å slepe bagasje, utstyr, sidevesker og meg selv på 
krykker rundtomkring seint på kvelden for å lete etter et sted å overnatte! Så 
da fikk jeg spurt om det var noen som kjente noen VRS-folk i Piteå-området 
som kunne tenke seg å ta seg av en medvulcanist (det heter vel ikke egentlig 
sånn??) i knipe. Og det var det!  
 
Noen som kjente noen som tilogmed ikke bodde langt fra sykehuset!  
 
Jeg er veldig glad, og veldig takknemmelig! Fikk så mye god hjelp og støtte at 
jeg kom fram  til at jeg kunne fortsette å sommerferiere. Tog og fly ned til 
Karlskrona hvor Svigers bor, og  mannen min allerede var og ventet på meg. 
Og etterpå tog opp til Horten hvor min mor bor (riktignok bodde hun på 
vikingemarkedet denne uka, men jeg traff henne etterhvert).  
 
Den verste biten var faktisk å roe ned min lett hysteriske og bekymra far ;->  
 
Alt i alt en spennende og opplevelsesrik sommer!  
 
Og nå håper jeg at både Olga og tåa mi blir friske tidsnok til å kjøre på VIG i 
august!  
 
Med ønske om god sommer til alle, og håper å  treffe flest mulig i Fredrikstad i 
august,  
 
Anne Cecilie Nyheim 


