Arsberettning RESTLESS 2017
3-5 Februar Aret startet med at noen rastløse venner dro til Meltdown i Tyskland.
Hva som skjedde der få r høre lit om her. Pelle forteller:
Hei på er alle!
Sen ett par år tilbake så har vi tatt oss fri første helgen i Februar for att åka til en
scootertreff i Düsseldorf. Det er ett kul avbrutt i mørkret.
Det er den Tyske klubben Spirit of 84 som arrangerer en relativt stor treff, ca 1200 -1400
tror jeg vi brukar bli🤔.
De leier in treffen på ett nedlagt kjernekraftverk i Kalkar (Düsseldorf) som de bygget om til
ett event og nøjesfelt! her er det hysterisk dårlig smak men fasen vad det funker så bra!
Her kjører man all inclusive med boende en hel helg, for 3000:- så får man frukost, lunsj,
middag, og nattmat og hur mye du orker att drikke under helgen! Og en del prøver just det!
Nejda! Faktiskt er det bra ordning i gjenget, og då mener jeg gjeng, vad med 600
Engelsmen, og like mye Tysker, vi var faktiskt ett 20 tal Skandinaver førre året, Topp!
Kvelden byder på 3 ulike dj,s med ulik musikk i ulike etager, Ska, punk, etc. Samt 2 bra band
fra UK og de bruker vare veeldigt bra. Lørdag dag er det en scootermessa med allskens salg
og leker samt dyno og testkjøring for den som er nykter. Den her festen sluter ikke for en
folk ger seg, og det virker som en del har laken skrekk! (Scottar og Engelskmenn)
Søndag er sein frukost og hjemgang med direktefly til Oslo, men vi tar en tur forbi
Düsseldorf for en Dønner først ( Pølse). Det er en veldig bra stemning under hele treffen, nå
har vi lært kjenne en hel del galninger og, bonus er messen med alle scooter leverandører.
Heng med neste gang!
Pelle, Magnus, Stein.

26. Mars Tradisjonen tro gjennomførtes Klokkerun og turen gikk som vanlig til
Frognerseteren. Solen skinte og hvor mange som møtte opp husker jeg faktisk ikke men
at Michael var med, det husker jeg.
26. April var vi, takket vare sterkt oppmøte fra Old Boys,15st som stilte på arrangement
under Italienske dager på Vulkan. Pizza og drykk ble spandert på oss mot at vi parkerte
vå re scooters i en stilig rekke utenfor den store inngangen til Mathallen.
6. Mai var det dags for at synes på Ekeberg under Norsk veteranvogn klubbs å rlige vå r
marked. Mange rastløse hang rundt og var gode representanter for Oslos
scooterentusiaster.
25. mai knyttes kontakter med to scooterister fra Indonesien som la till kai med
cruiseskippet de jobbet på og en bekreftelse på at man som scooterist har venner over
hele kloden ble bekreftet da det viste seg at Stein og vå re nye indonesiske venner har
gemensame bekjente…
1-5 Juni drar en gjeng på 24 personer til Danmark. For 3. å ret på rad følget vi opplegget
til Lars og Graeme og deres ferd gjennom Jyllands, for dette å ret, regntunge landskap,
Daisy Trails. Noen ord fra turen er spa, spa og atter spa. En renselsens tur. Premie for
lest kjørte mil må ha tilfalt Alexander som tok seg på egen hå nd fra Berlin til
Fredrikshavn for at bli med oss denne pinse.
9-11 Juni Vestlands Run. Vestlandslennigene holder et treff som skall vare helt
vidunderlig vakkert… Victor deler sin opplevelse med oss;
Anneke og Meg med to "barn". Vi fikk premie for beste havari, da Caravellen brant i
Arendal. Fikk leiebil med hengerfeste, så vi kom på treff. Vi pleier å kjøre bil, da det er
jævlig langt, men med superfine rideout veier.
22-25 Juni ble World Vespa Days holdt i Calle, Tyskland. Det var liten interesse for å dra
da de leste prioriterte Daisy Trails men noen få entusiaster meldte seg inn i Restless SC
for at få autoritet til å dra og her kommer deres rapport formidlet via Bengt Ove Bitnes
Hagen;
Peter, Johannes og jeg hadde århundrets tur til Celle i sommer! Vi skapte et nytt begrep
under planleggingen av turen; den ovale langweekend. Det er egentlig en uke, men oval
langweekend er mye lettere å selge inn:-). 80 mil på PK50XL med fabelaktige rideouts med
opp mot 4000 andre Vespa! På hovedrideouten på lørdag rakk vi å skifte clutchwire mens
paraden kjørte forbi. Endte forresten som eyecandy på tysk TV (RTL). Det viser seg at
norske flagg og sterke farger gjør seg i tyske medier også. Nydelig bankett med forbrødring
med våre venner fra Gjøvik. Kan anbefales på det varmeste!
12. August Classic Scooter Run – Gjøvik. En tur som alle medlemmer oppfordres at dra
på . Ennå en tur som pregets av regn men vi trosset det og koste oss stort med venner fra
hele vå rt langstrakte land. Vi takker Gjøvik for et vel gjennomført og veldig hyggelig treff.

3. September tok Stein med seg en gjeng og dro til Sandstangen;

Vi var en god gjeng som møttes på Isabelle før vi kjørte svingete små bakveier ut til Olberg
Camping vet Sandstangen i Trøgstad.
Den vanlige shoppingstoppen ble gjort på den lokale matbutikken, og noen minutter senere
var vi fremme. Scooterne ble parkert i bondens garasje og han kom også med en sekk ved
til oss, så kort tid etter var grillen i gang og stemningen perfekt.
Ettermiddagen og kvelden utenfor de tre hyttene vi hadde leid bestod av hva vi har blitt
vant til på våre treff; øl, eminent grillmat fra Erik og ivrig prat.
Tilfeldigvis var det på campingen denne kvelden også invitert til fest for lokalbefolkningen,
og vi måtte jo selvsagt etter hvert ned til festteltet og bli med. Der var det jammen meg
livemusikk og mer øl og de fleste ble værende der til langt utpå natta.
En sløv søndag morgen ble til søndag formiddag før vi pakket sammen og dro hjemover. 24
hours away from home, og hvilken kvalitetstid!
Takk til alle som ble med, og da spesielt til Michael som kom hele veien fra Berlin!
Dette må gjentas. Det blir tur igjen i år også!
7-9 Oktober In the City Gö teborg. Flesteparten av Restless svenske delegasjon dro på tur
til hjemlandet for en helg med Cedmans merkelige lots i og kring et Gö teborg man aldri
tidligere sett.
29. Oktober var det dags for et brak av en sesongs avslutting. Hele 32 scootere ble det
regnet til nå r vi ankom Frognerseteren. Vinden var som isbiter på lykt men vi bet i hop
og ikk i oss bå de varm kakao før den frøs og eplekake. En titt på neste å rs treffsted
klarte vi oss gjennom før vi stivfrosne som iskepinner kjørte ned mot byen igjen.
30. November var Peppe og Stein invitert til Vespa Old Boys sitt 20-å rs jubileum som var
en imponerende tilstelling. Jeg ikk presentert Restless og snakket lit om felles
arrangementer i 2018 og Stein ikk int frem budskapet om 20-å rsjubileet til sommeren.
9. Desember var vi samlet til julebord og nytt for å ret var stedet det ble holdt på .
Festlokalene i Sogn Hagekoloni gav rammen til en meget vellykket og hyggelig fest der
alle var delaktig i festlighetenes fremgang, alle på hver sin må te. Pelle satte sammen
vidunderlig svorsk julemat. Som vanlig ble kjøkkenet ut på natta ”the place to be” og DJ
Audun spilte til tider musikk enkom for hagens usynlige nisser.
Utnevnelser:
Arets:
Nykommer – Jonas
FFW-Ann Kristin
Plutseligste crash - Philip
Mest patetiske breakdown – Dirk
Sä llskapsresa– Lars og Graeme
Rolf – Rolf
Ekstra takk i forbindelse med julefesten:
Pelle for maten
Lars for lere å rs hoasting av julefest
Audun for Musikken
Niri for alle gra iske uttrykk
Onsdagsmøtene gikk sin vanlige gang og til tross for et ønske fra alle hold ble det få turer
men mye Erdinger, skravling og kos.

