
Medlemsrallyt 18/6 2017.  
  
Att få åka på Medlemsrally en solig söndag med vilket fordon som finns till hands är en upplevelse. 
Vet man också att vägen bär till Åsa och familjerna Börjessons, så vet nog de flesta att man blir 
väl omhändertagen med både mat, dryck och underhållning. 
 

Ser att några mopeder hittat hit, många Mc som vi kallar “veteraner“ och lite nyare Mc finns också. 
Lena Bengtsson kommer på en Sarolea av modell 1929, maken hade svårt att hänga med hörde jag. 
Trevligt att se tvåtakts Mc röra på sig och några bilburna, det är som vi brukar säga, ta vad du vill bara 
du kommer! 

 
 
Vi möts av en man med parasoll på huvudet, förmodar att det är han som räknar ihop frågorna och 
måste hålla cellerna svala under den brännande solen. Kan ni tänka er denna yngling har bytt jobb, 
har tagit anställning i statlig tjänst! 
 

  
 
Träffen börjar med kaffe, dopp och mingel som det heter nu för tiden. Räknade inte hur många vi 
var, men ett 30-tal tror jag. Sune håller informationen om hur allting ska fungera, och att ingen går 
vilse, det finns många byggnader att titta in i. 



 Frågorna är uppsatta, och inte i någon ordning, därför blir det inte någon trängsel, säger de. 
Har du hittat fråga nr 5 frågar någon? Tror den sitter på traktorn! Vilken utav dem? Den som grisen 
kör!  Nåja, på Börjessons gård kan allting hända, får väl leta efter grisen. 
  
Bolinder & Munktell och ytterligare en traktor hittades för inte så länge sedan, säger Sune. De har en 
rolig historia. De var parkerade i ett garage eller lada som taket rasat in på. 
Traktorerna hade stått still i 20 år, så med en skogstraktor med kran lyftes taket upp och befriade de 
instängda. Väl hemma på gården sattes ett nytt batteri i Bolindern som tackade med att gå igång och 
gick som en dröm säger Sune. Undrar om dagens fordon kan stå still i 20 år och starta lika bra? 
 

  
 
Nåväl! Vi förflyttar oss raskt till “djungeln“ höll jag på att säga, det ska skjutas med blåsrör. 
Munstycket hålles således till munnen, innan dess torkar Sune av munstycket med antiseptisk servett 
om nu någon före skulle ha råkat fylla det med snus. Detta var inte lätt, träffa en ballong, som för 
övrigt blåstes upp av honom med parasollen, många hjärtliga skratt blev det. 
  
Efter tipspromenaden så kommer utslagsfrågan, hur mycket väger en tom ölburk?  
12,4 gram tror jag nämndes. Niklas Bengtsson var närmast och fick en varningsväst med den 
passande texten “veteranpoolen“ .  
  
Maten är serverad hojtar någon, och jag kan säga, att vara först i denna kö är lika svårt som att träffa 
med blåsröret. Potatisgratäng korvar bröd och grönsaker, en del från Anitas eget växthus, 
inmundigades med välbehag, kaffet och det hembakade, kunde inte smaka bättre. 
  

Ska också nämna att en fråga handlade om “kirskål“ denna 
växt som vi kallar ogräs, går att göra soppa på. 
Vinnaren av detta ärorika rally blev Stefan Wikmark, 
förutom pris från prisbordet ingick det ett recept på 
“kirskålssoppa“, så nu väntar vi på att få smaka på denna 
anrättning. 
 Solen fortsätter att skina och Mcv Kungsbackas 
Medlemsrally går mot eftermiddag.  
 

Vi tackar värdparet för att de ånyo har ställt upp, och gjort 
det mysigt för oss andra. 
  
Hälsningar Lennart Hedberg. 

Värdparet Anita & Sune 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 


