MC
Den ældre herre på Highfield-ranch har haft mc kørekort siden han var 18
- det er snart mange år siden, og der har da også været en del to-hjulere i
familiens besiddelse.
Helt tilbage i forrige århundrede var det en gammel Lambretta Scooter (en
250 kubik vel at mærke!!!) - den eksisterer der ingen billeder af, men vi
stødte på modellen på museum engang !!!

Derefter kom et kortere bekendtskab med en MZ i en periode - ingen af
dem var for vilde med at starte, men når de kom igang så gik det godt nok
- desværre eksisterer der heller ingen billeder af MZ’eren, men den er sjovt
nok også havnet på museum!!!

Så kom der en laaaang pause, hvor det var hus, hjem, familie, skive og alt
det andet der stod først, men så blev det muligt - som suplement til to
gamle biler at have en Jawa som sommer/reserve køretøj.
Her har familiens yngste indtaget maskinen:

Her er vi klar til familieudflugt for MANGE år siden:

Tro det eller ej - Jawa'en havde også ondt ved at starte!!!!
Så kom der en periode med firmabil, og så var der ligesom ingen grund til
at have et reservekøretøj, og det blev også for dyrt, så der stod den igen på
MC fri periode, indtil trangen blev for stor og Kineseren kom ind i
billedet:

Jeps - en ægte Regal Raptor fra Kina- den kunne starte, hver gang. Det var
fantastisk, men desværre var det også det eneste fantastiske ved den. Den
var simpelthen for bovlam, og da jeg skal på motorvej på vej til og fra
arbejde, så var det tid til en vigtig beslutning. MC eller ikke MC.
Kinamanden var simpelthen livsfarlig på en motorvej, den kunne bare ikke
følge med trafikken.
Så kom Bimmeren ind i mit liv:

Jo vist - en BMW K100 RS fra 1990. Fire cylindre, 16 ventiler og 1000
kubik - det giver 100HK, så nu kan vi være med i trafikken - også på
motorvej.

Det er en fornøjelse - og PS den starter bare hvergang!!
I mellemtiden var fruen gået og blevet lidt lun på det hersens MC halløj og
enden blev at hun tog et kørekort, og så kom der også en rød Suzuki GS
500 i familien.
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