
 Rådsmötet på Ålleberg 2014   
  
Platsen för Mcv Sveriges Rådsmöte   
hölls på Ållebergs Café och Restaurang.  
Väl uppe på toppen har man en  
otrolig utsikt, om vädret tillåter. 
Denna helg i slutet av oktober var  
det blåsigt, kyligt och lite regn. 
 
Stugorna vi bodde i var väl okej, när vi väl fått  
fart på elementet. Toaletterna fanns på ett  
avstånd av 50m från stugan där vi bodde.  
Tänk er att gå arm i arm med hustrun kl 3 på natten i snålblåsten mot  
toaletterna, nåja vi var inte ensamma om nattvandringen. 

 
På Ållebergs Café och Restaurang intogs mat och dryck, mycket gott 
hade de att erbjuda. 
 
Själva mötet gick galant och ca 40 deltagare hade tagit plats när 
ordförande Ambjörn Eriksson öppnade mötet. 
Mcv Kungsbacka hade två frågor med på dagordningen.  
En fråga om nyrekrytering och en fråga om försäkring. Frågorna togs 
upp för att höra hur andra klubbar gör. 
Windmill Rallyt togs upp och bildspel visades. 
 
 

Kaffepaus och arrangerande av det obligatoriska gruppfotot, innan 
mötet fortsatte. Hela upplägget var gemytligt och givande. En bra 
sak är ju att träffa andra som man sällan ser annat än på bild. 
 
Söndagen var avsatt för ett besök hos Bröderna Rune och Folke 
Hjalmarsson i Vartofta. Bröderna har samlat motorcyklar i 35 år. 
Har man intresse för riktigt gamla mc var detta ett eldorado. Mc 
från ca 1910 och framåt, svårt att få grepp på allt, skulle ta flera 
dagar att gå igenom. Svårt också att få till några bilder då lokalen 
var mer än välfylld. 
Många fina renoveringar och ännu fler på gång.  
                                                                                      Där fanns inte bara mc! Ca 25 traktorer och en brandbil, en Lincoln 

och en Bentley hade också husrum hos bröderna. 
Långbord hade dukats i verkstaden och alla ca 40 st fick plats utan 
problem. 
 
 
På bild till höger  
ser vi Jonas Bruselius  
tacka värdparet och  
MCV kepsar och tröjor  
delas ut. 
 
 

Brödernas Lincoln kan inte vara lätt att fickparkera! 
 
 
 
 



 
 
När så fotograferandet, pratet, kaffet, bullarna och tiden började lida följde Rune och Folke med på lunch på 
Ålleberg. 
Som sagt en givande helg med trevligt sällskap och god mat. 
Hälsningar  
Lisbeth o Lennart Hedberg. 
 
 

     
Deltagarna samlas för lunch                                                 Återvandring från gruppfotot, kommer i Mcv tidningen. 
 

     
Mcv Sveriges 3 redaktörer Olle-Malke och Börje              Amerikansk Thor ett fåtal i Sverige 
 

     
Fler Amerikanare ACE och Harley Davidson                       Wanderer med ett otal reglage 
 
 



 
 
 

      
DS- David Senning                                                                   En Evans? Vet ej vem som gjort den men forskning pågår. 
 

      
Nimbus kallad Kakelungsrör                                                   Mc på tur 
 

     
En Indian bland många                                                           Det fanns Mc både högt och lågt 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 Bentley, vilken bil!! Men går den in i ett normalt garage? 
 
 
Vad är ett Rådsmöte?  
Jo, Moderföreningen kallar till möte för att informera om olika frågor såsom ekonomi och tar upp frågor 
som lokalklubbarna vill få svar på samt att få träffa representanter för de olika klubbarna. Mycket annat gås också 
igenom.  
Rådsmötet anordnas av en lokalklubb som ser ut en plats och moderföreningen står för arrangemanget. 
 


