Mcv Kungsbackas Medlemsrally 2018.
Text Lennart Hedberg
Bild Lennart Hedberg & Kent Elofsson

Efter ett ivrigt tittande på väderleksrapporten, kom vi snart överens om att bil var nog att
föredra.
På väg ner till Familjerna Börjessons som även till vår tacksamhet åtagit sig att anordna årets
Medlemsrally 2018, kommer medlemmar från när och fjärran.
Trots vädret kom ca 30-35 medlemmar, vi får nog säga att det blev oavgjort mellan MC och
bilåkare. Visserligen kom Eva-Britt o Bengt Börjesson på en fyrhjuling, men är det en MC
eller en bil utan tak? En mycket fin och användbar maskin var det, med släpvagnsdrag och
mycket finesser. Nästa år kopplar dom nog på husvagnen.
Ett partytält hade monterats upp, så att alla kunde fika torrskodda, mycket uppskattat.
Kaffet och hembakat kommer först, sedan poängpromenaden, som alltid är det en
sammansättning av kluriga frågor, därtill någon form av skytte med luftgevär.
Skiljefrågan avslutar det hela, hur många m 8 muttrar finns i lådan? Olika rallyn har ju någon
burk med mellan 50-200 delar, men här räknar vi en bra bit över 2000. Det finns dock ett
säkert kort, och det är att Lennart Svensson alias “nimbus“ har kontrollräknat, stämpel och
underskrift fanns på protokollet, vad kunde gå fel?

Frågorna kan man ju gissa på, men träffa med gevär är något annat. Nåväl, inom
skjutavstånd fanns vad vi såg inget levande att träffa, däremot fyllde vi nog dammen med
blyhagel, när väl skjutövningen lagt sig återkommer nog eventuella ankor till sitt rätta
element.
Nya maskiner behöver man inte leta efter. Detta år fick vi se en äldre typ av vedklyv som
drevs av en traktor med en lång rem. Inge satt på en pall och höll i “klamparna“. Höll han
bara tummarna ur vägen klyvs vedträt snabbt. Jag kände igen ljudet från klyven. På 50 talet i
Mölndal fanns en ved och koks affär där satt gubbarna och klöv ved till försäljning.
Efter rundvandringen och titt på allt som finns av MC, traktorer, skörderedskap och
utombordare, så är förtäringen uppdukad, aptiten är det inget fel på.
Det är otroligt vad god mat, dryck och trevligt sällskap, kan få det mesta av regnmolnen att
försvinna ett litet tag.
Så är det prisutdelning, vill passa på att tacka alla sponsorer för fina priser. Ett digert
prisbord är det. Årets första pris gick till Sven Melander, som kör Monark med JLO motor,
det finns en bild på Sven och en på Mc-n här någonstans.
Det går mot eftermiddag, och regnmolnen hopar sig, och Mc åkarna gör sig redo för färd
hemåt. Det blev till slut, trots ovädret, ett mycket trevligt Medlemsrally. Familjerna
Börjesson som med kluriga frågor och skytte, är väl värda vår uppskattning för fint
arrangemang.
Hälsningar Lennart Hedberg.

Lennart Hedberg tar sikte.

