
Första resan
Den dök upp som en tanke redan för ett par vårar sen i ett sedan länge snöskoterfrälst 
hjärta. Men som nybliven 
husägare med småbarn så ... ja jag tror dom flesta vet vad jag menar.
Senare så försvann skotern och det började inhandlas spiklådor,målarfärgshinkar och allt 
det där andra som behövdes.Till hösten toppades det hela med en jordvärmeanläggning 
med allt vad det innebar.
Men så dök den upp till slut, ja möjligheten alltså till den där tanken som hade fötts ett 
par vårar tidigare
.
Tanken på en riktig hoj, inte endurocykeln eller supermotarden, inte heller offroaden 
som passerat mitt intresse under åren.För all del jätteroliga hojar det med men som ändå 
inte kändes alldeles rätt.Nej jag menar förstås customcykeln, ni vet med det där rätta 
ljudet och den där glidarkänslan som bara finns hos en sån där frän cykel med krom och 
sånt
.
Fast förresten vad vet jag om det som bara har ett 100-tal mil på farsans gamla 
customhonda?
Men känslan har jag att jag har hittat rätt för det känns rätt i hela kroppen!
Sagt och gjort det dök upp en Mean streak 1600 på annons som verkade rätt så jag tog 
med mej "gumman" och drog iväg en Måndag kväll i Februari för att titta på cykeln och 
det blev affär förstås,det var kärlek vid första ögonkastet. Nu kom funderingarna, vem ska 
jag åka med och när?

Kan man träffa nya vänner kanske?
Surfar runt på nätet en kväll och halkar in på Vulcan Riders hemsida och det kändes lite 
som att komma hem,för där verkade alla dra åt samma håll och var villiga att dela med 
sej av sina erfarenheter osv, 
jag kände mej välkommen helt enkelt så jag skickade in en medlemsansökan och det gick 
bra på en gång.

Nu är jag medlem och har till och med införskaffat mej en tröja med 
"klubbloggan" som jag går runt och myser i och kan knappt vänta till den här 
schhh.. ”fö…..de” snön kan släppa taget så jag får prova hojen!!

Men en sak vet jag redan, den första resan har jag gjort både i skallen och med hjälp av 
datorn i form av galleribilder mm och det känns kanonfint att vara medlem i Vulcan Riders 
då alla verkar trevliga och tillmötesgående så jag ser verkligen fram emot att få träffa så 
många som möjligt i sommar. Tack för ert välkomnande och hoppas det håller i sej.
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