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350 medlemmar i Vulcan RIders samlades i helgen på Tånga Hed för årets riksträff.

MC-träff på Tånga Hed
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Under helgen samlades runt 350 Vulcan Riders medlemmar på Tånga hed
för att delta i årets riksträff. Årets tema var Toontown och kortegen gick
mot Jordgubbens dag i Vara.
På torsdagen kom MC-fantaster från Sveriges alla hörn och medlemmar från Vulcan
Riders systerföreningar i Europa till Tånga hed för att delta i årets riksträff. Helgen bjöd
på ett fullspäckat schema med årsmöte, hojutställning, knallar, livemusik, MC-kortege till
Vara och god mat.
Efter en god natt sömn startade fredagen med The famous Vulcan Riders Breakfast och
en lugn förmiddag i solen. När klockan närmade sig ett var de dags för den årliga
rookierundan för att inviga de nya medlemmarna. Introduktionen av området avslutades
med Cartoon Silly Games och dop av nykomlingarna i Vulcan Riders anda.
Inne i Tångahallen ägde hojutställningen rum. Och för att få en plats i hallen ska man ha
lagt ner de där lilla extra arbetet på sin motorcykel. En av utställarna var Manuel Gelada
Forto eller Manno cool drifter som han även kallas i föreningen. Han var på plats med sin
Kawasaki Indian big chief som han rustat upp med begagnade delar.
– De är roligt att vara kreativ och är man lite småfiffig kan man komma undan billigt,
säger han.
Nyinköpt för i år är en rysk sidovagn som han rustat upp med nya hjul och skivbromsar.
Planen är att bygga till en hundbur så att familjens nyaste tillskott Golden doodlen Tilda
kan följa med på åkturerna. I år fick hon istället mysa i mattes knä när de åkte upp från
Göteborg.
Under lördagen var det dags för kortegen som i år gick mot Vara och Jordgubbens dag
och trots regn var det ändå många som trotsade vädret.
Senare under dagen utsågs vinnaren av Best in show som fick åka hem med prispokalen,
äran och berömmelsen.
Efter en dag med MC-åkning bjöds det på rocktrubadur och föreningens egna band
Rockin Bikers som debuterade under förra årets riksträff. På repertoaren fanns gamla
godingar som ZZ Top, Rolling Stones och Eric Clapton. Även Perikles var på plats för
delta i festligheterna.
Riksträffen på Tånga Hed är föreningens största event under året. Men för den som vill
är det träffar nästan varje helg ute i landet under sommaren där man kör MC
tillsammans och äter god mat under kvällen.
– Vissa seglar, andra spelar golf, vi kör MC, säger träffgeneralen Lasse Lähnn.

