
DaveUSA Mission Statement 
 

En MC-tur i USA med DaveUSA har sitt ursprung i hur jag upplevde (och fortfarande upplever) långturer 

på hoj tillsammans med mina vänner och kompisar.  

Turens huvudsak är alltid den tiden man tillbringar i sadeln. 

- Att sitta och dra i sakta mak genom vackra, varierande landskap på underbara vägar, att be-söka, 

eller bara åka lugnt igenom, små, mysiga samhällen, att spontant träffa likasinnat folk, knyta nya 

bekantskaper och kanske få inträde in i deras vardag, att ta oplanerade avstickare el-ler vilopaus 

när man känner för det,.eller inte, att inte ha bråttom, att trivas och finna sin plats i gruppen 

bland nya hoj-kamraterna, att leva i nuet. Självklarheter. 

 

- Det må så drypa kliché, men H-D killen som en gång vräkte ur sig “it’s not the destination, it’s the 

journey” (“det är inte destinationen som gäller utan resan dit”) visste vad han snackade om. Är 

det inte ganska skönt att kunna bara sätta sig på hojen och dra iväg utan att först kolla surfplat-

tan? 

 

- Lika viktigt och trevligt, i min värld, är tiden vi tillbringar tillsammans på “fritiden”. Det behövs 

otroligt lite planering eller rekvisita för att ett gäng MC-kompisar skall trivas och ha det bra till-

sammans. En varm natt och ett picnic bord utanför hotellet där alla ryms,..nästan, bra men dåliga 

skämt, lite musik, en lokal bar, en promenad i byn, en god middag tillsammans, häng med lokalt 

folk m.m. Det är några viktiga ingredienser för en lyckad kväll och en lyckad resa.  

 

- Vissa felaktigt förväxlar en DaveUSA MC-tur i USA med en charter-resa på två hjul. Läser man 

dessa paragrafer och innehållet på min “tro på - listan” så borde man förstå att det är annat som 

gäller, en strävan efter frihet, improvisation och lättja. 

 

- Har Du stort behov av detaljerat info när Du MC-semestrar? Trivs Du och fungerar bäst i en 

strukturerad miljö där varje kommande meter och minut under Din MC-resa är för länge sedan 

planerad och infört på itinerary? Då rekommenderar vi en annan mc-resebyrå. DaveUSA har 

självklart fullt koll på samtliga detaljerna kring turerna! Vi väljer först och främst att istället foku-

sera på det vi anser är MC-turens grundpelarna: åkglädje, lycka och gruppkänsla. Undras det 

något? Fråga mig eller din Road Captain. 

 

- Varje morgon innan vi drar iväg så möts vi ute vid hojarna och håller i “church”, dvs ett litet in-

formellt infomöte om dagens etapp. 

 

- Målmedvetet siktar vi på DaveUSA att komma närmare “old school bike-trips” i modernare tapp-

ning samtidigt som vi flyr ifrån den allt mera påtagliga charter trenden som tyvärr råder nu i 

bran-schen. 

 

Let’s Ride! 


