Att gå med i en klubb ger så
mycket mer än att åka omkring
själv.
T e xt St e fan Su nd Bild Susann e Ander sson

När det gäller ett så pass ovanligt fordon som
den 3-hjuliga Can-Am Spyder kanske det är
extra roligt att hitta en gemenskap där man kan
dela sina erfarenheter.
Spyder-träff
Y-Wheelers Sverige är en sådan klubb för dom
som älskar sin Spyder och vill hitta likasinnade.
På våra breddgrader är just Spyder en ganska
ovanlig syn, men i somras dök det upp ett helt
koppel av dessa ganska uppseendeväckande
fordon. Det var Y-Wheelers Sverige som hade
samlat till träff för att man gemensamt skulle
uppleva Dalarna och speciellt trakten runt Siljan,
den till storleken sjunde största sjön i Sverige
och tillsammans med Orsasjön och Insjön den
sjätte största.
Gänget som samlades kom från olika delar av
Sverige och det var Lena Fagerström som dragit
ihop träffen. Man var noga räknat 23 Spydrar
och boendet var uppdelat på lite olika ställen
som Orsa- och Våmhus camping. Totalt är man
en bra bit över hundra medlemmar i klubben, så
uppslutningen får anses vara helt okej på denna
träff.
Turen
Tänk er, om en Spyder drar till sig blickar från
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folk, vad ska då 23 stycken göra!
– Vi samlades på Statoilmacken i Orsa och
därifrån tog Kent Sundman oss på en mycket
trevlig guidad tur runt Siljan med stopp i Mora,
säger Sanna som var med på turen.
Efter att ha njutit av de många utsiktspunkterna
runt den stora sjön blev det middag i Mora.
– Det blev även en fika på Annas kaffestuga
som bjöd på en helt fantastisk utsikt, samtidigt
som vi körde runt Siljan var det även crusing
med raggarbilar så vi tog även en paus och kollade på bilarna, säger Sanna.
Denna träff var mest nöje för deltagarna även
om man fick lite info om andra träffar och sånt
som är på gång i klubben.
– Det görs även en del utlandsresor, någon per
år, i våran klubb. Sen använder vi våran klubbsida på FB mycket och håller kontakt. Där skriver
vi om man vill ut och åka för att höra om någon
vill hänga på eller om man är på annan ort och
vill bli guidad, säger Sanna och fortsätter.
– Det brukar bli en hel del fika och middagar,
det är lika trevligt var gång! Ja man får se väldigt
mycket och träffa många trevliga människor,
avslutar hon.

med Spydern är att jag får köra på B-kort, ler
Sanna.
– Jag och min man fick idéen att testa något
nytt och det blev att köpa en Spyder och de har
vi inte ångrat en minut, för vilket äventyr denna
sommaren blivit för oss! Vi hämtade ut den i
maj och på tre månader blev det över 1000 mil
som innehöll spännande platser, fina vyer och
goa vänner, ja massa positivt!
Sanna tror Spydern kommer mer och mer, hon
hör av vänner att deras vänner köper och klubben ökar hela tiden i antal medlemmar.
– Det är jättekul, även om man inte ser så
jättemånga på vägen ännu så tror jag det kommer mer och mer vad det verkar, för många är
nyfikna. Vart man än stannar ska folka ta kort,
om dom så kör på motorvägen, mindre väg,
står parkerad eller tankar.
De vanligaste frågorna man får när man kör en
Spyder är om den går att köra på B kort? Vad
den kostar?
– Många vinkar och ger tummen upp, man blir
mycket glad av att se och möta alla när man
åker Spyder!

Vad finns det då för fördelar
med Spydern?
– Det är frihetskänslan och att man ALDRIG vet
hur dagen slutar, det är spännande. Man träffar
många nya vänner med samma intresse. Sen
är det lite som att åka motorcykel där man ser
mycket och känner dofter, säger hon.
Har du själv MC-kort?
– Jag har aldrig haft MC-kort, det som är så bra
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Lite välbehövlig mat intogs ner vid Saxviken på Wasastugan.

Varför inte ta med sig husvagnen!

Man hade delat upp sig på dels Våmhus camping och
Orsa camping. Här ser vi två olika Spydermodeller, en
sportig RS och den mer touringinriktade RT-S.

Att vara med i en
klubb berikar upplevelsen med att
äga en Spyder.
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