
Tanken har blivit glömd!
20-års jubileum

Jag tycker det är fantastiskt att vara med i Vulcan Riders. Förmodligen något av det bästa som hänt 
mig och det enda som retar mig är att jag missade 16 år. Men om jag inte ”missat” dessa åren 
hade jag förmodligen inte suttit här vid datan och skrivit dessa orden.
 
När jag var 16 år ville jag ha en hoj, Yamaha 125, men det fick jag inte för mina föräldrar.
Min farfar körde ihjäl sig när min far var ung. Detta satte förståligt sina ärr och rädslor så jag 
accepterade ett nej. Det fick bli bil istället när den tiden infann sig.

Helt plötsligt efter 44 långa år med annat i livet, kom jag på att det måste vara roligare att köra hoj 
än att jaga en golfboll.
Så när jag frågade Susanne om vi inte skulle köpa hoj tillsammans blev hon nog lite chockad. Hon 
hade ju kört hoj tidigare innan vi träffades men lagt detta på hyllan. 
Att jag nu skulle få en sådan idè och ställa vardagen och våra liv på ända blev iallafall lyckat.
Vi började kolla på hojar och samtidigt pratade vi med våra vänner Kenneth och Ulla Borg och sen 
var saken klar. Det blev en Vulcan 1500 '97.

Detta hände hösten 2015 och snart förstod vi, efter att diskuterat med Borgarna om eventuell 
körning till Internationella i Italien 2016, att vi behövde en nyare hoj. Det blev en 1700 CT '09. 
Nu blev det en tripp till Italien som verkligen gjorde intryck. 
Sedan har det rullat på, ca 1500 mil om året.

Nu har vi varit på Internationella i Danmark 2017, Frankrike 2018 och Finland 2019.
Riksträffen var första gången 2018 och nu igen 2019.
Sedan har det blivet mycket annat som Broåket, Raukträffen, Hindseträffen, Varbergsträffen...
samt alla söndagskörningar.

Varför skriver jag nu detta? 

Jo, nu var det ju 20 årsjubileum!!! Detta firade vi på Tångahed med en otroligt rolig träff, 
med många roliga figurer, fina Ride-outs, god mat, bra musik och uppträde och sedan hade vi
Lasse Lähnn som fixat en Powerpointpresentation om Vulcan Riders under 20 år.

Och hur har det kunnat bli 20 år? Säkerligen är våra ledord inblandade på något sätt.

Öppenhet – Gemenskap – Kamratskap - Tolerans. 

Jag filmade Powerpointpresentationen och länken nedan leder dig till You Tube.
Mycket intressant presentation för mig och säkert för många andra, men säkert intressant för många 
som får sina flashbacks efter lång och trogen medlemskap.

 
Klicka på länken för att se filmen...

https://youtu.be/Ug0TIzFg4eE

Mvh Rolf Hellfalk
DA Skåne

https://youtu.be/Ug0TIzFg4eE

