Aktivitetsrapport Vårsalong 2018 Tre Vapen
den 24 maj 2018

Glänsande motorcyklar på rad
Istället för konst, så handlar Vårsalongen på Tre Vapen om en motorcykelutställning. En
strålande majdag, stod hojarna där och blänkte. De hade i all fall tur med vädret, de som
ställde upp sina bågar på borggården.
Femton motorcyklar av olika typer, allt från off road, grusvägscyklar, till touring och
landsvägscyklar.
Anders Widaeus, ordförande i FMK Tre Vapen, berättar:
- Jag förstår att det inte är lätt att hänga med i svängarna vad gäller FMK Tre Vapen-strukturen
och vilken ordförande som stod där. Vi har ju en ordförande i FMK Tre Vapen, som råkar vara
jag. Sedan har vi Ragne Gustafsson som är ordförande i MC-sektionens ledningsgrupp. Han
kunde tyvärr inte närvara på vårsalongen denna gång. Jag försöker inte förklara mer här utan
undrar du mer så hör jättegärna av dig!
- Vi har en hel del aktiviteter under året. Till exempel en avrostningsdag på våren, när
säsongen börjar. Och före varje utflykt vi gör, så har vi alltid en obligatorisk
säkerhetsgenomgång.

- Vi arrangerar olika motorcykelturer, ibland bara för en fika en sommarkväll, men ibland åker
vi till och med utomlands tillsammans, säger Pierre Königsson, också är engagerad i FMK.
Anders Widaeus ställer ut sina två motorcyklar.

Pierre Königsson framför sin HD och Anders Widaeus framför sina motorcyklar, en Honda och en
BMW.
Fakta
Harley-Davidson Softtail FLSTF "Fat Boy", årsmodell 2008, 1 690 kubik, vikt 315 kg
Honda, årsmodell 1997, 644 kubikcentimeter, vikt 175 kg
BMW, årsmodell 2007, 1 157 kubik, vikt 245 kg (längst bort i bild)

Lars av Sillén, tidigare medarbetare på FMV, tar tillfället i akt och visar upp sin pärla.
Fakta
BMW, årsmodell 2017, 1 600 kubik, vikt 334 kg
Och förresten, som medlem i FMK på Tre Vapen har du möjlighet att till exempel låna
släpkärra vid behov.

