
 

 

Planeringen var att när våra fruar hade annat för sig, skulle Lasse och jag köra till Stora Segerstad där Rallyt startade för Mc som hade 

1955 som gräns. Vi räknade på milantalet och med Rallyt på 10 mil blev summan ca 40 mil. Med tanke på att starta från Mölndal ca 6,30 

och med termometern på 9 grader fick det bli " bil & kärra " Hade pratat med Kent Johansson dagen innan, han skulle ta skåpbilen sa han, 

men kom körande på sin BSA 650 han tyckte att vi "fegade ur" Hmm? 

Lars kör sin BSA 650 från 1955 själv kör jag Norton 600 från 1933, den som har ett dåligt "morgonhumör" som Börje skriver. Nu är det 

ju så att jag trott att den blivit "sur" väldigt fort men efter ett otal kickar har den ju gått igång. Har fått en mängd råd, så var det 

något "snille" som sa att bara för att förgasaren flödar över betyder det ju inte att bensinen kommer fram!  

"Vad får dom allt ifrån" OK då! Öppna kranen, flöda, in med ventillyftaren, trampa runt, full choke, lite gas, lite över kompläget, och tryck 

till med allt du har ? "gudars skymning" den startar på första, samma procedur när den är varm, men får även använda choken när den är 

varm, så något måste det vara som inte är riktigt rätt?  

Åter till rallyt. Olika startnummer har vi, och medan Kent och jag väntar på Lars, kommer en kille fram, han är från Värnamo tidning 

"första sidan är väl inte att tänka på". 

Rallyt är ca 10 mil och fina vägar, vi kör ca 4,5 mil till första stoppet vid "Slättå kvarn" en stor hall med bord staplade av pallar "smart" 

Kaffe mackor och bakverk sitter fint för oss som gick upp tidigt. 

Frågorna är 12 till antalet och är inte av den lätta sorten, gissa var det som gällde. Från stoppet har vi ca 6 mil till mål, vi är en grupp på 

6-7 cyklar som följs åt hela vägen, fin natur att åka i, en och annan liten grusväg dyker upp, men vädret är bra så torrt på vägen är det, i 

mål kom vi utan missöden. 

Lunchen väntar och vi äter innan vi lastar, god mat, efterrätt och kaffe kan inte bli bättre. 

Folk börjar ropa på oss när vi står och lastar? Ju bättre man gissar ju bättre går det, undertecknad fick första pris och Lasse andra pris 

kunskapen kunde vi inte skylla på vi hade ju bara gissat, men vi var tydligen inte dom enda som gjorde det, ingen hade alla rätt?. 

I bilen hem undrar vi hur detta kunde hända, vi stannade vid "kroksjön" för kaffe och våffla och mer funderande. 

Visst var det väl den där "fransmannen som hade halmhatt "?  

Kanske vi kunde en fråga i alla fall? 

Hälsningar Lennart Lars Kent. 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 


