BONJOUR!

Porvoo 20.8.2015

Ranskalainen sivuvaunumotoristi Kiki ja hänen mp-reissut
Christian "Kiki" Bridan, Cussangysta eli Pariisista kaakkoon n. 170 km.
Kerho Moto-Club Les Culs Sans Joie eli "MC Perseet ilman nautintoa".
Hän on pärjännyt ranskankielellä, ja tämän kirjoittajakin oppinut hieman
lisää, joten muutkin vaan juttusille! Hän ei kanna puhelinta mukanaan.
Ajopelinä tällä joulupukin näköisellä miehellä on Honda GW1000 -78 eli
ensimmäinen Wingi, jonka mittarissa on nyt n. 450 000 km! Hän hankki
siihen sivuvaunun 1982, jonka kupeet ovatkin nyt jo melko täynnä
tarroja. Reissaa teltan kera. Yhteensä moottoripyöräillyt n. 800 000 km!
Tapasin hänet 28.-31.8.2014 50. Juhla-Trolly-Rallyssa (Kikin 6.) Norjan
Fyresdalissa ja kutsuin hänet 7.-9.8. olleeseen 41. kv. Kotas-Ralliimme
Jyväskylässä, jonne hän yllätykseksemme saapuikin! Kiki starttasi tälle
reissulle 20.7. ja otti vauhtia reittiä D, A, SLO, HR, SRB (jossa
kokkareissa), RO, H, SK, PL, LV, LT, EST! Kotasesta ajelimme meille
Porvooseen, kierretty seutua ja 14.-16.8. kävimme Yyteri-Meetingissä!
Hän jatkaa Suomessa vielä 44. Latoajoon Kurikkaan, jonne mahdollisesti
tulee kaksi ranskalaista lisää äsken olleen MotoGP Brnoon (CZ) kautta.
Kiki (& Co.) jatkaa sitten Tornion ja Ruotsin kautta Norjaan 51. TrollRallyyn Fyresdaliin (n.250 km Oslosta lounaaseen). Yhteensä tällä
reissulla ajanut jo yli 7000 km ja suorintakin reittiä kotoaan Latoajoon
tulisi n. 2700 km. Norjasta Jawa-Ralliin Tsekkeihin, sitten Sloveniaan
kokoontumiseen ja vasta sieltä kotiin. Hän palannee takaisin kotiinsa
21.9. eli 2 kk:n reissu ja loppukilometreiksi tulee n. 12-13000 km!
Aiemmin keväällä maalis-toukokuulla hän ajeli jo reittiä I, SLO, HR,
MNE, SRB, MK, GR, TR, BG, RO, SRB (+mp-kok. lähellä Belgradia),
HR, SLO, A (kokkareissa Villachissa), I, D, FR, yhteensä 8350 km.
Osallistunut n. 550 kokoontumisajoon vuodesta 1972 lähtien!
Ammatiltaan seppä, mutta äskettäin lopettanut yritystoimintansa ja on
nyt eläkkeellä. 2 aikuista tytärtä ajavat omilla pyörillään ja vaimokin on
istunut paljon kyydissä, mutta ei enää pitkiä matkoja selkävaivan takia.
Erittäin mukava mies! Kannattaa jutustaa vaikkei ranskaa osaisikaan! ;)
C’est la vie – fantastic! Sellaista on elämä – fantastista! ;D
Terveisin ja hyvää matkaa! Salu & Bon voyage!
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