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PÅ VÄG. Vulcan Riders kortege inne på Kungsgatan samlade 150 Kawasakihojar denna gång. FOTO: MIKAEL SVENSSON

Kungsgatan fylldes av Vulcan Riders
2011-07-04 VÅRGÅRDA
I lördags var Kungsgatan fylld med 150 hojar från föreningen Vulcan Riders som höll sin Riksträff för åttonde året i rad i
Vårgårda.
– Vi trivs väldigt bra här i Vårgårda, säger den omvalde presidenten Claes-Göran Franzén som stod längst fram i kortegen på
Kungsgatan.

Under dagarna fyra arrangerade motorcykelföreningen Vulcan Riders sin Riksträff för åttonde gången i Vårgårda.
De håller till ute på Tånga Hed där programmet är välfyllt. Det är livemusik, lite roliga lekar och en massa andra aktiviteter. Årsmötet klaras av
under lördagsförmiddagen, den sittande presidenten Claes-Göran Franzén omvaldes och årsmötet flöt på utan sensationer.
– I år är vi 340 stycken som samlats på Tånga Hed, berättar Claes-Göran Franzén.
Vulcan Riders bildades 1999 i Sverige och moderföreningen bildades 1999 i USA. Antalet medlemmar i Sverige är nu hela 6944 stycken.
– Vill man bli medlem så måste man ha en Vulcan-Kawasaki och en mailadress. Det är enkelt, sedan är man med, säger Stefan Adler,
informationsansvarig, Vulcan Riders, Sverige.
Föreningen arrangerar ungefär 200 olika arrangemang varje år och dessa har runt 2 000 deltagare. Föreningens ändamål är att främja
motorcyklismens intresse samt att tillvarata medlemmarnas intressen i olika MC-frågor.
Ett bra samarbete med kommunen, handlarna, polisen och inte minst Vårgårda Motoramatörer gör att Vulcan Riders trivs bra i just Vårgårda.
– Sedan får vi inte glömma Patrik Ekelund på Tånga, vårt samarbete är väldigt gott. Han är ju med i klubben nu också, säger Claes-Göran.
När jag frågar Claes-Göran vad som är tjusningen med att åka hoj kommer svaret snabbt.
– Det är ett sätt att ladda batterierna för mig. Fokus är bara på hojen och att köra. Jag kan åka 110 mil under en dag. På ett år blir det runt 2
000 mil på hojen, berättar han.
Claes-Göran ska iväg på Vulcan Riders årsträff i USA på måndag och träffa sina klubbkompisar på andra sidan Atlanten.
– Ja, det stämmer. Jag ska till North Carolina, så det lär bli en rolig resa!
Men Vulcan Riders i Sverige fortsätter sin verksamhet och informationsansvarige Stefan Adler får avsluta med något som de tycker är viktigt
att få ut till allmänheten.
– Vi är en demokratisk förening och ingen hojklubb. Alla är välkomna, bara man har en Vulcan!
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