MOTOGP 2015

Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015.
Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min
resa tisdag morgon efter Midsommar med att åka ner till ett par goda vänner Lisa och Ingemar i
Hyssna.Jag bodde där en natt och på Onsdag morgon åkte jag till min svåger Patrik i Landvetter.
Patrik höll på att packa det sista när jag kom.Både han och jag körde med Scala rider G4 och
tanken var ju att vi skulle kunna kommunicera med varandra.Trodde vi..hans funkade kanon men
ej mitt, hörde ingenting och så tog batteriet slut, suck.Provade flera gånger under resan men icke
och så tog batteriet slut direkt, skräp tyckte jag. Visade sig när jag kommit hem och haft kontakt
med supporten att dom kan göra så där.Man skulle resetta allt,mobil,gps,scala, ja och då funkade
det. Nåväl jag klarar mig utmärkt utan.
Nu var vi på väg i allafall och vi körde små fina vägar efter kusten söderut. Vi skulle samlas hos ett
par goa vänner i Laholm, Mats och Anna som skulle med på resan. Vi stannade till vid Varbergs

fästning och sträckte på benen lite. Det blåste som tusan och det var väl ingen värme direkt men
vi kikade lite innan vi åkte till Laholm. Hemma hos Mats och Anna bjöds det på lite gofika och vi
gick igenom resan lite innan vi äntrade hojarna och drog mot Malmö och Öresundsbron. Jag hade
bokat ett hus för 800 dkr, natten i Blans, riktigt mysig stuga som jag kan rekomendera men man
måste ha eget käk med sig. Men bärs det kunde hon fixa och kom med en korg likt rödluvan.

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt
på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi skulle vara i Oosterwolde, Holland på em. Det
vart att mata lite mil och det vart varmare och varmare. Anna som körde egen hoj, gs 700 fixade
det riktigt bra trots halvhögt tempo och första långa resan på egen hoj. Visst hade väl jag kunnat
åka fortare men vi höll ihop och det funkade riktigt bra. Vi valde mestadels Autobahn för att komma
någon vart, men vart lite finare vägar på slutet. Väl framme i Oosterwolde så checkade vi in på
hotellet som skulle bli vårt hem 3 nätter, så hojarna fick vila.Fletcher Hotel De Zon heter det och är
riktigt trevligt tycker jag.Har bott där tidigare. Många andra mc åkare som bor där med, mest
Britter. Vi parkerade hojarna bakom hotellet under ett tak och sedan vart det en kall bärs och
Jäger, riktigt välkommet var det. Sedan dusch och lite mer godricka.

Fredag morgon så käkar vi frukost och sedan knallar vi runt hörnet mot busstationen och tar
bussen till Assen. tar ca 30-40 min sedan vid Assens busstation kliver vi på en Gp buss som leder
direkt till entren vid banan,smidigt. Är rätt mycket folk i farten och nu är det lite kval som gäller. Hur
det går under lördagen vet väl alla.

Söndag morgon efter ett kanon race på lördagen så packar vi hojarna och drar mot Mosel. Vi
börjar med att välja lite mindre vägar men slutar med att vi hamnar på Autobahn för att vinna lite
tid. Dom sista milen så hittade vi riktigt goa vägar ner till Cochem där vi bokat 2 nätter på ett trevligt
pensionat vid vattnet. Då fick vi en heldag i Cochem att knalla runt lite och åka lite båt. Vi tog en tur
till Beiltein och kikade lite på Borgen och och käkade. Vädret är kanon.

På tisdag morgon så åker vi mot Harzbergen, ca 40 mil där vi bokat rum 2 nätter på
Biker-Hotel Harmonie, ett riktigt trevligt ställe. På onsdagen far vi runt i Harz bergen, riktigt trevliga
vägar. Vi körde väl runt där 20 tal mil och ca 30 grader ute. Vi stannar och fikar på ett fint ställe,
Goslar, en gammal by med riktigt gamla hus OCH en kyrka som jag och Anna klättra upp i.

På torsdag morgon bär det av hemåt. Riktigt varmt är det ca 35 grader när vi passerar Hamburg
Patrik väljer mindre vägar så han stannar en natt till. Jag, Mats,Anna fortsätter hemåt. Dom måste
hem och värmen och trafiken gör att det blir lite jobbigt för Anna. Vid Rödby skiljs vi åt, dom vill ta
det lite lungt och låter mig löpa. Jag ska bo hos en govän, Uffe i Malmö så jag drar raka spåret dit
och umgås lite över go mat och nån pilsner. Fredag morgon blåser jag upp till Anders, S-racing i
Vänersborg och umgås lite och sover över där. Vi knallar ut och käkar i Vänersborg på kvällen och
kikar in en liten skuta.

Lördag morgon drar jag hemåt, Anders som är lite åksugen med sin Gsx 750 följer med på vägen
upp till Åmål. Vart riktigt fina krokvägar som jag jagade honom på. Gick bitvis undan måste jag
säga men riktigt kul. Sedan var resan slut hemma på Lörd em efter trevliga dagar och trevliga
vänner.

