Massor med motorcyklar på Storgatan på lördag
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MASSOR MED MOTORCYKLAR
Så här såg det ut förra året då Vulcan Riders höll sin riksträff. På lördag kommer 370 motorcyklar att visas upp på Storgatan i Herrljunga.

Massor med motorcyklar på Storgatan på lördag
2010-07-02 HERRLJUNGA:
På lördag kommer hela 370 motorcyklar att visas upp på Storgatan i Herrljunga.
Det är mc-klubben Vulcan Riders Sweden som har sin årliga riksträff i Vårgårda, och som på lördagen gör en utfärd till Herrljunga.
– Vulcan Riders är en märkesklubb och det är sjunde året de träffas på Tånga Hed, berättar Anneli Johansson, ordförande i Vårgårda
Motoramatörer, som arrangerar en turåkning för klubben på lördag.
TOTALT är alltså 370 motorcyklister, som alla kör en Kawasaki glidarmodell, anmälda till turen.
– Vi kör först till Herrljunga, och där kommer Storgatan och torget att vara avstängda, berättar Anneli. Herrljunga Scoutkår och
köpmannaföreningen är också med på arrangemanget.
ALLA SOM är intresserade av motorcyklar kommer alltså att få en riktigt högtidsstund, och även de som inte är mc-frälsta kan säkert
imponeras av mängden fordon.
– Från Herrljunga och tillbaka till Vårgårda är det friåkning, berättar Anneli Johansson, som kommer att finnas på den mc som körs först i
kortegen av Jonny Sjögren. Turen går då över Vedum, Bitterna och Eggvena tillbaka till Vårgårda.
ARRANGEMANGET har tidigare varit mycket uppskattat av Vårgårdaborna, som även i år kan ta sig till Tånga Hed och titta på motorcyklar.
– Vårgårda Motoramatörer har alltid haft ett fint samarbete med Vulcan Riders, säger Anneli. Och vi hoppas att det ska bli en riktigt bra dag.
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