MC mässan 2016

Av Tomas Eriksson

Inför de•a års mc-mässa i Göteborg, så var vi några stycken som hade
planerat lite extra för a• få !ll en kul vistelse för alla från klubben som
skulle komma ner.
10 % på vad som erbjuds. Alkohol är det ingen raba! på.
016-965 71. www.sundbyholmsgasthamn.se

Avrundning av torsdagskvällen, på Scandic Opalen

Kärntruppen började planerandet redan under slutet på sommaren med a!
se "ll a! hotellrum spikades "digt. Vi bestämde a! vi skulle ha tre dagar på
plats i Göteborg - torsdag "ll lördag.
Valet blev Scandic Opalen och "ll slut enades vi om a! åka i två bilar. Den
enda vi INTE "!ade på som färdmedel var nog ﬂyg - ha ha.
Samma vecka som mässan skulle vara kom vi på a! vi kanske borde boka
bord på de ställen vi tänkt äta - det kanske är ﬂer som ska ut och äta ”på
stan” på kvällarna under de dagar som mässan pågår.
Avresan !ll Göteborg blev sa" !ll 09:00 på torsdagen för bil nummer 1, och
bil nummer 2 begav sig iväg 10:00 samma dag.
Anledningen !ll denna diﬀerens i start tror vi som åkte i bil 2 (Tomas, Linda,
Torbjörn och Eva) - berodde på a" Stefan ville kolla in gymmet på hotellet i
förväg åt oss andra.

Eller så var det popcornsuget som
låg bakom Stefans brådska….
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Jag bevisade de"a genom a" dra ner framrutorna när vi passerade rela!vt
nära e" vindkra&verk som stod bredvid motorvägen, jag tror samtliga höll
med om a" de väsnades. :D
Väl framme så mö"e vi resenärerna i bil 1 i lobbyn, de skulle ge sig ut och
se hur restaurangen såg ut - eller
om det skulle bli ”Lasses på
heden” (korvmoj med
hamburgare).

25 % på hela sor!mentet samt kaﬀe ingår !ll glassen.
11:00 - 18:00. 016-13 24 57. www.slagstaglass.se

Vi gjorde e" kort stopp för avtappning och påfyllning av vätska i Örebro,
för a" göra det ”rik!ga” första stoppet på Rasta i Mariestad där vi ﬁck god
husmanskost, så vi skulle överleva den långa sega trippen över Skaraslä"en. E&er intagen mat och kaﬀe så fortsa"e vi. Vi närmade oss de stora
vindkra&fälten och jag förklarade för sällskapet i bilen a" vindkra&verk
väsnas väldigt mycket då vingspetsarna har en ganska hög has!ghet.

E&er uppackning och sondering av var: gym, bastu med mera var lokaliserat - så mö"e jag och Linda upp sällskapet i bil 1 (Stefan, Tina, Magnus
och
Carina). Tobbe o Eva skulle ta det lite lugnt innan de skulle iväg och träﬀa
gamla bekanta på torsdagskvällen.
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5 % raba", dock ej på foder. Skjulstagatan 3
016 - 51 91 98
www.eskilstunahundcenter.se

En uppfriskande promenad avslutades med en vända i träningsrummet, där
vi tog tag i walker, löpband och fria vikter - och kunde sam!digt njuta av
ishockey på tv-n. E&er en genomkörare i gymmet, så blev det bubbelpool
en stund, innan det var dags a" göra oss i ordning och s!cka iväg och äta
på restaurang Taras.
Det var jä"egod mat, men det lus!ga var a" den som skulle ha grillad
Aubergine (Linda) - ﬁck vänta längst på maten, vissa hann !ll och med äta
klart.
Vi kom fram !ll a" den första Auberginen måste rymt och de var tvungna
a" gå ut och skjuta en ny. E&er middagen så mö"e vi upp Tobbe o Eva på
Scandic och sa" sedan hela sällskapet i hotellbaren och hade det allmänt
bra i några !mmar.
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Fredag morgon och dags för hotellfrukost - det är kons•gt a• man aldrig
trö•nar på det.

15 % raba" på besiktning, ej registreringsbesiktning (gäller i hela landet).
0771-44 22 33. www.carspect.se

E•er intagen frukost, borstning av tand, med mera- så begav vi oss iväg !ll
Svenska Mässan. Tjockt med folk i entrén och där stö"e vi på Leif, Carita,
Kenneth, Barbro, Leif och Lena så sällskapet var nu rik!gt stort.
Vi lyckades och ta oss !ll garderoben i trängseln och sedan vidare in i
mässhallen. Vi sa"e upp !der för ﬁka och lunch, för de"a dagisgäng på 16
vuxna skulle nog inte kunna hålla sig i forma!on länge.
Som tur är så får man ju en karta över hela mässhallen, så man lä"are kan
orientera sig rä" ibland alla utställare. Förutom intresset för motorcyklar
och kläder så ville jag själv göra stopp vid SMC Sport och SVEMO - samt
även granska Yamaha Custom Club Swedens monter - som var en katastrof
förra året i Stockholm.

YCC Swedens monter hade få! en uppryckning jämfört med 2015, men det ﬁnns
väääldigt mycket a! jobba på for#arande.

Vi sågs hela sällskapet för en ﬁka enligt schema - jag tror dock ingen köpte
räkmacka, trots tradi!on. Den kostade nämligen 198 SEK, och det såg den
inte ut a" vara värd fak!skt.
E•er ﬁkat dök vi på ”Igge med vänner” också, och nu började vi förstå hur
många som skull komma och äta på restaurangen samma kväll.
Återkommer •ll ovanstående oro på sidan 14.
Vi träﬀade på andra gamla bekanta med - Ulf Carlsson dök upp på
mässan.
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Det fanns ju även såna ﬁgurer som är bekanta på andra vis för oss
motorburna.

10 % raba" på reservdelar och !llbehör. 070-44 185 21. www.dynamitebike.se

Det var i alla fall en glad hen i kostymen, dräkten hade inbyggt ﬂäkt så a"
ﬁluren där inne skulle känna sig ordentligt uppblåst.
Lunchen blev en ”dagens” på restaurangen vid ICA Focus, förutom för
redaktören med sambo som valde sushi - och det var rik!gt fräscht och
go".
E•er intagen lunch, så blev det en del inköp - inga motorcyklar, men
garderoben uppdaterades i alla fall. Det fanns en del rik!ga kap a" göra,
vissa utställare hade mer än 50% raba" på si" utbud.
Det fanns mycket a" !"a på
och fotografera, det brändes
väl av en sisådär 150 kort av
sällskapet tror jag denna
fredag.

Ar•sten Pe!ers hoj var på
plats på mässan också.
En ﬁn hoj :D
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E"er en lång dags promenerande så släpade vi hem våra dignande kassar
med fynd #ll hotellet.

10 % raba!, gäller ej hyra av släp. 016-510 150 www.hyresmaskin.se

Stefan hade bokat restaurang #ll denna kväll - stenugnsbakad pizza - och
hade under dagen ha" lite kontakt med ägaren. Vi hade bokat bord för 12
personer #digare i veckan. Han hade sagt #ll ägaren i telefon a! vi kunde bli
några #ll.
- Inga problem, blev svaret.
Vi noterade när vi räknade e"er på vår promenad #ll hotellet a! vi kunde
bli uppemot 20 personer...ja ja, det löser sig nog på plats, tänkte vi.
Väl på hotellet så laddade vi upp innan pizzerian på olika sä!, en del valde
träning, andra bubbelpool, eller bara ta det lugnt på rummet.
De å!as gäng samlades i lobbyn när det var dags a! gå mot pizzerian där vi
bokat bord #ll klockan 20:00.
Vi var på plats kvart i å!a på restaurang Cerano, och vi börjar alla #!a lite
funderande bland borden...var hade ägaren tänkt placera 12 personer (plus
några #ll) någonstans?

När ägaren kom fram #ll oss, så sa vi a! vi blir 19 personer som ska äta….då
#!ade han på oss e! tag:
- Så många platser kan jag nog inte få fram. Men jag ska prova, sa han.
Han trodde nog innerst inne a" vi skojade redan vid bokningen, när vi sa a" vi skulle
bli så många som skulle äta.
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Manusstopp nästa nummer: 15 Mars
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Ägaren lyckades trolla fram e! långbord (e"er ﬂy!ande på en del andra
gäster), så vi kunde si!a 11 personer vid e! bord och e! annat bredvid där
de sista 6 personerna i sällskapet kunde slå sig #ll ro.

Tror ni det hjälpte?
- Nej. Caesarsalladen tog
väldigt lång #d a" få
ordning på.

Och dricka förstås, ska man
ju ha med. Det går inte an
a" ha tomt i handen/glaset .

Kvällen på Cyrano blev väldigt rolig och det var många glada skra!.
När vi ropade skål, så skålade ALLA i restaurangen - ha ha - det var
verkligen rolig stämning. Mä!a, belåtna och otörs#ga lämnade vi Cyrano.
Sådana här saker ska vi göra ﬂer gånger, alla var rörande överens om a!
det var väldigt skoj.
Vi tackar Svenska Mässan och
Göteborg för fantas#skt
roliga dagar.
Det gör vi om snarast, det var
e" vinnande koncept vi hade.
Men med så bra material
(personerna), så kan det ju
inte bli dåligt :D

15

TM Chiptuning: 15 - 20% raba! på op#mering . 15% på färdigbyggda Ferrita avgassystem. Även raba! på xenonlampor och ballaster.
0708-88 65 11

Jaha, då ska bara alla
komma på vad de ska äta
nu då.
Vi sa fak#skt #ll a" de
skulle prioritera Lindas
mat (med tanke på
gårdagen).

