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En lille tur til CHEYENNE-MC i Sverige 

 

Nu da vi alligevel var i Sverige på mc-tur Helle og mig(sildekoger) fik vi snakket med nogle stykker fra 

Vätterbygdens MC-Klubb om at CHEYENNE-mc havde 35 års jubilæum i den kommende weekend så hvorfor 

ikke lige køre ned og sige hej til dem. Vi fik dog lige i vide at det var en klub med rygmærke og de var ikke 

bare en klub man sådan lige kørte ned til så der for ringede de ned og spurgte om vi måtte komme forbi 

næste dag. Det måtte vi godt. 

Næste dag (Lørdag) kørte vi en tur ned til klubben og vi havde fået en vejbeskrivelse som sagde at vi skulle 

over en bakke på rute31 ud af en lille vej til højre og så køre en lille km (var så to) og her efter måske et skilt 

med klubbens navn. Her kan man sige at det var en klub som ikke bliver forstyrret eller forstyrre andre da 

den nærmeste nabo var en gård ca. 500 m væk.  det kostede 150 se.kr at deltage i festen men da vi kun var 

på et kort besøg fik vi lov at køre ind på pladsen men vi valgte at holde sammen med bilerne. Klogt valg vil 

jeg sige. det første vi mødte var 6 laaaaaaaaang gaflede H/D’er ja det kunne ha set godt ud at vi så havde 

holdt ved siden af dem.  

Vi kig lidt rundt på pladsen og fik hurtigt konstateret at her galt det kort hår og stor mave eller tynd og 

meget langt hår, stilen hvis man skulle være her. Vi fandt hurtigt baren og fik købt lidt at drikke. Her 

springer Palle frem og siger Hey på klingende svensk og præsentere sig og klubben og spørger hvor vi er fra. 

da vi siger DK så slog han straks over i engelsk da dansk bare vare bla. bla. bla. For ham griner han og siger. 

han er en ung mand midt i 20’erne som var klubben energi bombe. 

Da vi havde været pladsen rundt og midt i det hele kunne vi høre nogen tale pære dansk. Vi faldt i snak og 

fik hørt lidt om klubben og hvad man fik i Sverige som man ikke fik i DK. De var flyttet til Sverige for 3 år 

siden og havde solgt alt hvad de havde i DK da deres drøm var lang-gaffel mc og fri levestil. Han kom godt 

nok fra en anden klub men han fortalte at de gav 800 kr. om mdr. Men så havde man også et stort 

værksteds bygning med drejbænk, tik-svejse m.m. og hver i sær havde deres garage til deres mc og et 

klubhus på ca. 240 m2. Her hos Cheyenne gav de lidt mindre men her havde man også et dejligt stort 

klubhus og et stort værksted/ værelser. Det vil sige værksted nede og værelser oppe som man så kunne 

låne hvis man kom lang vejs fra. 

Vi fik snakket med deres Vicepræsident hvor vi fik i vide at folk på racer og andet skrammel ikke var 

velkommen i klubben her galt det lang gaffel, H/D og intet andet. Vil også sige at man følte sig lidt ved siden 

af i denne klub da man tydelig kunne mærke og se at her galt det frihed under deres lov. Vi fik også i vide at 

de var venskabs klub med HA som nok ville komme sener og der blev heller ikke lagt skjul på hvad de syntes 

om lov og orden.  

Nu skulle vi smage kødboller og kartofler med brun sovs. Hvem står bag kødgryden??? det gør Palle, han 

springer frem og siger vi skal da ha en stor portion da vi dansker spiser meget griner han. Vi fik en fin 

portion og fandt et sted at side i skyggen. Ved ikke hvad de kom i den sovs men hmmm hvor smagte den 

godt. Efter sådan en omgang mad skulle vi lige ha en sodavand og skylde efter med selv om øllet trak godt 

så må man lige huske på at de har en anden lov vedr. alkohol i Sverige. imens begyndte musikken at varme 

lidt op og ja her ville man roligt kunne sige at de spillede rock og ikke Britney Spears men spille det kunne 
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de. vi kunne se at vi ikke var dem der kom længst væk fra for der var rigtig mange fra Tyskland men også 

nogle stykker fra Schweiz som var en søster klub. 

Da vi havde drukket vores sodavand blev vi enige om at rulle videre inden festen startede for alvor. Vi 

sagde pænt tak for at vi måtte kigge forbi og de måtte ha en hyggelig fest. 

Ingen tvivl om at denne klub var for dem der kørte med lange gafler eller havde en speciel H/D. Mens vi var 

der kunne vi tælle ca. 8-10 damer ud af de ca. 150 pers. De damer som så kørte i klubben bar også præg af 

at det var det hårde liv de kørte. mens at man også så 2-3 stk. som bare var med fordi de så godt ud og var 

med til festen for at få lidt sener på natten. 

En klub for de hårde drenge/piger  

 

Skrevet af  

Sildekoger 


