
 

 

 

Dagen börjar med ganska bra väder, men väderlekstjänst spår regn på eftermiddagen, " dom har ju haft fel förut " dock inte denna gång. 

Nu är det ju så att KBA:s "knuttar" pallar för lite regn, 0,2 mm för att vara exakt. 

Vår ordförande Calle hade vissa betänkligheter om hur många som skulle dyka upp, ca 25 blev det trots vädret. 

Roger från KBA:s Trafikskola var redan på banan för att lära sin son köra upp för mc kort, så uppställning av konor var redan klart. 

Vilka MC dom har på Trafikskolan, KTM 800 tror jag dom heter? med en rad finesser, kan under sadeln med en "mojäng" trimmas att ge 

10hk mer " Vete F-n hur det går till " vattenkylning har dom också, den enda vattenkylningen "veteranerna" fick var det som kom 

uppifrån. 

Gruppen delades upp i två, och genomgång gjordes. Sedan "vinglades" det mellan konorna. med 50km skulle det bromsas mellan gul & röd 

kona, om nu färgerna stämde i regndiset. 

Vissa MC hade ABS och andra* DBA* hydrauliska handbromsar tillika hederliga gamla trumbromsar fanns men en del tyckte nog att det 

var i blötaste laget för att använda dom. Men överlag klarades provet av. 

Lite svårare blir det när man kommer till den långsamma delen, nyare MC:s lameller klarar detta, men äldre cyklar kan gå varma och blir 

svårare att få i och ur växlarna på, men jag tror inte att det var någon som det uppstod problem för. 

Sista genomgången, Kalle och vi andra tackar Roger & Son för att dom ställde upp, "förtjänstecken utdelades". 

 



 

 

 

 

Alla var nu glada att få köra upp till "Naturum" för kaffe & smörgås, men Calle hade ännu en uppgift för oss, på en slinga ca 3km lång 

hade han placerat ut pappfigurer av vilda djur i terrängen. Vilket diskuterande det blev, vet ej om någon hade alla rätt, någon nämnde 

"myrstack" men det gillades inte. 

Kaffet & mackan smakade bra och alla tyckte trots regnet, att det var en trevlig eftermiddag. 

Kvällen lider och många har en del mil hem, men dom flesta har bra ljus på hojarna,& KBA MC-veteraners fina väst så att dom syns i 

ruskvädret. 

* DBA * Det bromsar aldrig ! 

Och nu "Pristävling" försök att med hjälp av bilderna para ihop cyklarna med "knuttarna" som äger dom "förnamn räcker" skriftligt svar 

på 1:a innermötet i höst. Första pris gratis kaffe på 1:a innermötet. 

Hälsningar Lennart Hedberg. 
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