
Här gäller bara italienskt

Det är italienskt som gäller tör gänget som samlats i Grytgöl under helgen.
Närmare bestämt ligger ett italienskt motorcykel märke dem varmt om hjärtat.
Svenska Motoguzziklubben har höstträff på Björkliden.
Motorcyklar och tält. Det är vad man först ser när man passerar Björkliden
Grytgöls under helgen. Enligt deltagarnas egna uppgifter finns här cirka 30
cyklar och 50 människor. De kommer fr~n hela landet, fast inte s~ m~nga

ofran norr.

<span class="mr">Engelska gäster
</span> Två engelsmän deltar också. En av dem är Julian Milner från
Cumbria (grevskap i nordvästra England). Han berättar att han kört sin
Motoguzzi i 13 år.
Julian är på mc-semester i Norge och Sverige. Han har varit i Norge tidigare
och paddlat kanot med vänner han har där.
- Jag så~ i vår medlemstidning i England att det var träff här så jag åkte hit.
Jag har akt från Norge via svenska östkusten hit. It"s fantastic.
Varje år har märkesklubben två träffar, på olika orter i landet.

<span class="mr">Beundrar
</span>- Vi ger varandra tips och råd, beundrar varandras motorcyklar,
umgås och har trevligt, berättar Hasse Wiström från Linköping samt Östen
och Marianne Åsenhed från Mantorp.
Östen har varit medlem i klubben sedan 1978.
- Många träffas varje år på träffarna,
Under lördagen ägnade Guzzi-folket sig åt att åka omkring och titta på
trakten, åka sightseeing-tåg med guide, och titta på löparna i kraftloppet
som sprang förbi. Kvällen ägnades åt grillning och dans till bandet Crosstown
från Norrköping.
Motoguzzi är ett ganska litet motorcykelmärke här.. Av Sveriges totalt cirka
300 000 registrerade motorcyklar är cirka 1 500 Motoguzzis, enligt uppgift
från träffen.
- Säga vad man vill, men italienarna gör de vackraste motorcyklarna, hävdar
Kenneth Nyberg, ansvarig för träffen.
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Här gäller bara italienskt

Engelske Julian Milner deltog i helgens mc-träff i Grytgöl.

Här är några som träffas på träffen. I sidovagnen Marianne

Åsenhed. Stående Kenneth Nyberg, Mariannes make Östen

och Motoguzzi-klubbens kontaktman Benneth Nilsson,

Eskilstuna. FOTO: GUNNAR JOHANSSON

2008-08-22http://www.folkbladet.se/Print.aspx?articleid=2786844


