Vincents nya lokaler i Varberg.

Bredvid motorvägen på högersida från Kungsbacka ligger Vincents nya lokaler för Mc.
Mycket stora fönster och högt till tak gör det ljust och trevligt att titta in.
Nu var det ju invigning så mycket folk rörde sig bland de uppställda motorcyklarna, det fanns
också kläder hjälmar och tillbehör, för alla sorters Mc äventyr.
Ett Live Band gjorde sitt bästa för att överrösta sorlet från entusiastiska åskådare.

Maskinmaterialet ligger åt det lite nyare hållet,
kunde ju inte låta bli att titta i förarmiljön på
Kawasakin vn 1700 Voyager Custom, man kan lätt tro
att man hamnat i ett rymdskepp!
Kanske inte något man köper och DRAR i väg med utan
att fått gå någon form av kurs.
Undrar var ventillyftaren satt?
Eller är det något de slopat?
Nåja, har man som jag inte kommit till 50-talet ännu,
så vet man inte så mycket om det.

En lysande idé från Vincents var att ta in veteranmaskiner för visning i hallen.
Jan- Åke Carlberg stod för veteranerna, en fin samling från Jan-Åkes samlingar, Husqvarna cross
400 six days 8 växlad 1969, Husqvarna 112 tv 1935, Triumph Thunderbird 1950, Ajs Matchless 350 1941, och som jag
tycker “stjärnan“ i samlingen Zenith C 5 special 500cc 1935, vilken jag hoppas kunna komma tillbaka till med mer
information.
Efter att gått omkring en bra stund, och bland annat tittat på hjälmar som det var halva priset på, men tyvärr var de
alldeles för små, så var det dags för kaffebordet med kakor som bjöds.
Många fina Mc att titta på, en ny Harley Davidsson för ca 258 000:- Någon? För det priset kunde man få 1 1/2 FIAT
tyckte Hustrun och då med tak! Men trots allt var det nog häftigare att åka mc tyckte hon.

Timmarna går fort och det dyker upp folk hela tiden, vet att veteranmaskinerna drog blickarna till sig och gillar man
svenskt och engelskt “järn“ så tittar man mer än en gång.
Hälsningar Lennart Hedberg.

