Rally på Dal.

Rally på Dal har vi aldrig åkt, så en anmälan gjordes.
Det är ju en bit att åka, kanske därför det inte blivit av.
För många år sedan hade Klubben en resa till Eds Motormuseum och vad vi kommer ihåg var det mycket
sevärt. Rallyt startar och avslutas från Shell bensinstation i Ed, fortsätter sedan utmed Dalslands Kanal
mellan Billingsfors och Bengtsfors och vidare längs sjöarna Grann och Lelång.
Sedan var det ju så att ordförande i Mcv Bohus-Dal, Kjell Enarssons far var första ägaren till vår Rex 500
1929, så det kunde vara trevligt att visa upp den, får bara hoppas den uppför sig.
Så var det vädret! Väderleken den 30/5 skulle inte bli av det torra slaget precis.
På lördag morgon startar vi halv sju. Regn i 20 mil och mera regn vid starten, ser inte alltför roligt ut.
Arrangörerna hade visst räknat med drygt 100 startande, men många uteblev på grund av vädret.
Startar gör vi och kör dryga milen och regnet börjar avta, och slutar helt efter en stund.
Mycket roliga och kurviga vägar, fyra kontroller var inlagda, alla hade praktiska prov. Mat och kaffe med
dopp serverades utefter banan. Dom har även en annorlunda poängbedömning, så lite poäng som möjligt!
Noll är bäst att ha.
Kjell och hans Bror blev glada när de fick se sin fars Rex som han hade i slutet på 20-talet, han hade
överhuvudtaget inte nämnt att han haft någon Mc.
Tidningen Dalslänningen hade en reporter på plats, så ett reportage om Bröderna och Rexen gjordes. Får
se om det blir något?
I mål kom vi och några bilder blev det innan regnet började igen.
Shellstationens hall var öppen och där hölls det prisutdelning, sällan man ser ett sådant prisbord!
Några av de främsta platserna tog vi inte, men fina priser blev det.
Ett trevligt Rally på Dal som vi nog tänkt åka fler gånger.
Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg.
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