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LITEN RUNDA

Va då liten runda? Halva Mälaren runt, är lika med mycket trevlig runda. Vad blir då en
stor runda? Nå väl, strunta i det, Vulkan Riders kommer denna varma och soliga lördag
från både när och fjärran för att träffa kompisar, visa hojen (inte minst viktigt) och köra
en liten (!) sväng. 
Uppslutningen blev långt över förväntan vid Röda Cafét söder om söder i Stockholm.
Hasse fick ihop det till mer än 30 cyklar. Men sedan började han räkna märken hit och dit
så totalresultatet är tveksamt. Men många var vi. 
Först på plats var naturligtvis Roffe för att visa upp sina motivlackerade verktygsluckor.
Och medan han stod där och beundrades av nytillkomna vulkaner, så rullade snart en
omlackerad Mr Green in. Jag tror inte att frånvaron av ovationer uteblev p g a resultatet,
utan snarast på att här fanns helt plötsligt så mycket annat nytt att titta på och tala om. 
Peders nya VN1600 föll nästan helt bort ur folkmun, utan i stället talades det mest om
väder (vad annars!) och vad som står på programmet i sommar. Många nya vulkaner
hade kommit till cafét denna morgon, vilket var lysande! Men Baxon, var var du? Skall du
snickra på sonens veranda denna sommar också?

Turen inleddes med en säkerhetsinformation om körning i kortege. MYCKET BRA! Detta
har efterlysts tidigare och genomförs numera i allt större omfattning ( 125 kg Roger) och
med mycket bra kvalitet. En ytterligare förbättring kanske kunde vara att RA/DA som har
informationsansvaret även ställer några konkreta frågor till deltagarna, typ " Vad händer
om ...? " "Vad gör du om ...? etc. 
Det var ganska kul att se hur 56 kg och 158 cm Gert tittade upp mot 198 cm Roger. Ett
bra radarpar är dom, och det är viktigt för klubben. Storleken spelar ju ingen roll, i det
här fallet.

Många diskussioner har under senare tid förts huruvida icke märkes cyklar skall få
deltaga på våra träffar och åk. Personligen tycker jag att skicklighet och säkerhet är helt
avgörande om deltagande och/eller placering i kortegen. Uppfyller våra gäster och
vänner säkerhetskraven och kan hålla det tempo som erfordras, så anser jag att både
små söta Hondor och andra begivenheter skall få deltaga. Detta tycker jag klart framstod
och demonstrerades vid dagens körning.

Säkerheten sattes under ett par tillfällen på hårda prov under dagen. Dels skulle en cross
cykel nödvändigtvis köra om oss med flera tillbud som följd och dels skulle en Yamaha på
liknande sätt forcera hela kolonnen. Även bilomkörningar förekom med tveksamt
resultat. Kanske ytterligare något för DA/RA efter turen. Fråga gärna deltagarna vad som
varit bra och eventuellt mindre bra, rent av farligt. Allt för att öka
säkerhetsmedvetandet.

Slutmålet för dagens körning var Enabygdens MC-klubb i Enköping. Här erbjöds inte bara
vackert väder i en härlig miljö, utan även hamburgare, korv och annat smått och gott
tillsammans med lokalklubbens medlemmar. Ett stort tack för visad gästfrihet!
Naturligtvis måste Gert upp och snacka igen. Han berättade bl a om sommarens
kommande aktiviteter, men hade vissa svårigheter att få sina kollegor och
medarrangörer att göra reklam för sitt och sig själva. Peder berättade i alla fall att nästa
tur som går om två veckor och kallas "Halva Mälaren", kommer att gå i motsatt riktning
mot dagens "Lilla runda".

Avslutningsvis så samlade knattefotografen ihop inte bara alla vulkaner, utan även alla
kameror för en gemensam grupp bild. För säkerhets skull togs dubbla omgångar med alla
kamerorna. Resultatet ser vi fram emot.

Kör försiktigt och ha en bra sommar önskar
Stellan
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