HELKVÄLL I KUNGSBACKA

MCV Kungsbacka inledde 2017 med något verkligt intressant.
Vi hade lyckats engagera Lisa Nordlind från Onsala, som berättade
för oss om delar av sitt minst sagt äventyrliga liv. Ett 50-tal
klubbmedlemmar fick sig en kväll att minnas.

Till en början fick vi ord och bild på hennes tävlande med båt i
Söderhavet. År 2000 ägde detta rum. Sedan hon några år ägnat sig
åt enduro m m i USA blev det motorcykel för hela slanten. 2011
begav hon sig från hemmet i Onsala söderut med sin nyinköpta
BMW 800 GS och hamnade i ett extremt endurorally i Turkiet. Att
det gick över stock och sten är en underdrift. Det fanns det bildbevis
på. Jag tror hon fick bryta efter fyra sträckor.

Det som imponerade mest var hennes resa 2016 längs kusten i Balkanländerna. Sedan resekompisen
plötsligt vänt hem fortsatte hon ensam. Hon lyckades via Facebook få tag på en ny reskamrat - en
tysk kille som körde KTM - och eftersom det fungerade väl fortsatte de tillsammans in i Albanien.
Bilderna från deras körningar på knappt befintliga vägar i bergen fick åhörarna att dra djupt efter
andan. Det var inte bara kurvor och sten. Det var också lervälling toppad med ett par decimeter snö.
Det var så kallt att de funderade på att bryta sig in i en tom stuga nära toppen – men de valde att
fortsätta. De kom sent på kvällen tillbaka till hotellet så stelfrusna att de fick hjälpas av cyklarna. Jag
tror att ingen Kungsbackaveteran hade vågat sig upp i bergen under sådana förhållanden –
åtminstone inte jag.

Lisa förklarade att det är viktigt att hålla sig i form. Därför tränar hon två-tre gånger i veckan både
med och utan motorcykel. Att hon har hunnit med mycket fick vi snabbt klart för oss men bara 39
vårar gammal siktar hon nu på nya äventyr. Efter föredraget blev hon rikligt applåderad. Passa på att
lyssna på henne innan hon åter ger sig av och kolla gärna hennes hemsida - www.nordlind.com.
E-postadress finns där.
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