En träff med fri stiil
Stiil-träffen är en av alla trevliga tillfällen
då hojfolk träffas bara för att ha kul.

H

it kommer H-D-åkare,
rejsputtar, touringfantaster,
grusbusar och alla andra
tänkbara kategorier av mcintresserade.

Nästa sommar firar träffen
20-årsjubileum men redan nu
smider man planer för hur träffen
ska fortlöpa. Arrangerande klubb
Hofors MCK har nämligen alltid
mängder av upptåg och överraskningar att bjuda på. Och till det
stora jubileet planeras det förstås
extra festligheter.
– Jo du, vi börjar faktiskt
planera nästa träff i samband med
att vi summerar denna. Och på
20-årsjubileet ska det bli något
alldeles extra, säger klubbens
ordförande Krister Johansson.
Under den 19:e upplagan, som
hölls första helgen i juli, arrangerades exempelvis den traditionella

tipspromenaden med många
otraditionella inslag. Vad sägs om
en skogsbar med en personalstyrka
bestående av tomtar och en manlig
Lucia. I den baren hamnade
samtliga träffdeltagare eftersom
tipspromenaden ledde dit. Således
var de flesta glada träffmänniskorna
ännu gladare när de kom tillbaka
till träffplatsen, det vill säga den
vackert belägna Metall-stugan vid
sjön Edsken utanför Hofors.
Efter lekar och grillning drog
bandet Mighty River Blues band
igång i ladan. När MC-Folket
lämnade träffen satt taket kvar på
ladan, men av den höga stämningen
att döma törs vi inte lova att det
sitter kvar fortfarande. Den som
inte hade kul på den träffen
existerar knappast.
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STIIL-TRÄFFEN
Till Stiil-träffen 2004 kom 158 deltagare (Rekordåret 2003 kom
totalt 234 deltagare.). 32 klubbar fanns representerade. Största
klubben på träffen var Ballbangers från Gävle som deltog med
22 medlemmar.
Bland träffbesökarna fanns exempelvis en norrman som åkt
140 mil för att delta och två danskar som åkt 60 mil till träffen.
Förutom geografisk spridning var det stora åldersskillnader
bland träffolket. Äldsta deltagaren var 68 år och yngsta fyra.

Ballbangers medlemmar utmärkte sig på 2004 års Stiil-träff,
både på grund av säregen skidstil och för att de var största
klubben på träffen.

I skogsbaren består personalstyrkan av
glada tomtar och en manlig Lucia.
Att hitta en bra tältplats på Stiil-träffen brukar inte vara några problem. Hela grässluttningen ner mot sjön Edsken utgör tillfällig campingplats.
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