
Anderstorpsrallyt 2015 
  
Undrar om det ska regna i år igen?  
Elaka tungor har döpt om Rallyt till 
“regnrallyt“! Så dagarna innan 
kollar vi väderleksrapporterna, ser ju 
för stunden hyfsat ut den 16 
augusti. 
 
Runt 2 timmar tar det med kärra 
från Mölndal till Reftele och starten 
vid Stora Segerstads 
Naturbruksgymnasium. Vädret är lite molnigt men inget regn. 
Väl framme blir det avlastning och att hälsa på alla känningar, samtidigt är det riktigt roligt 
att få se så många från Mcv Kungsbacka dyka upp. 
 
Banan är ca 9 mil, fina vägar för Mc åkande, vi passerar små lantgårdar, stugor, ängar och 
åkrar, en och annan grusväg finns också inlagd. Här är det inte så tätt mellan husen, men 
snart kommer vi till den första och enda kontrollen. 
Här finns det byggnader både stora och små, någon säger att det finns 200 kor som hör till 
gården, kanske därför rätt så många frågor handlar om just kor, mjölkning och vad de äter. 
Även om man är född i stan, så vet man ju hur en ko ser ut, men hur mycket mjölkar dem per 
år? En hiskelig massa ton blir det på gårdens alla kor. 
Frågorna är tolv till antalet, och vad jag kommer ihåg inte en enda Mc fråga. Utslagsfrågan 
gick ut på att mäta längden på en järnstång. Vilken uppfinningsrikedom folk har för att mäta 
utan måttband, armbågar-fingrar-fötter- A4 papper, vinnaren kom ganska nära, vilken 
metod han använde såg vi inte. 
 
Kaffe, mackor och kakor intas utanför stora 
hallen. Med frågelappar inlämnade och kaffet 
urdrucket fortsätter färden genom skogar och 
byar, och en mycket fin dag för Mc åkning. 
Vad jag vet kom alla i mål utan krångel, sedan 
återstår lunchen, som i alla år vi kört har varit 
förträfflig, de kan det här Finnvedingarna. 
 
 
 
Prisutdelning blir det också, och på passagerarsidan vinner Unge Manfred Larsson, han slog 
“Farsan“ Anders, så om några år Anders får du sitta i vagnen när Manfred kör, eller? 
 
Regnet höll sig borta, och vår sedvanliga våffla och kaffe blir det vi Kroksjön på hemvägen. 
  
Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg.  
 



 

 

 

 



 


