
   Medlemsrallyt 16/6 2019   
  
 
Ni vet sådant där fint genomträngande regn, så började söndagens väder i Mölndal. 
Fick också hjälp av “sprintern“ Niklas Bengtsson att knuffa igång Royalen, kan ett 
Medlemsrally starta bättre? Regnet börjar avta vid Kungsbacka, för att sedan bli riktigt  
bra, om än lite blåsigt. 
  
Pratade med Annika och Inge, som räknat att detta var 9 gången som rallyt gick hos 
familjerna Börjessons, så om det stämmer så blir det 10 års jubileum nästa år. 
  
Skulle gissa på ca 25 deltagare som ställt upp med mopeder, mc och bilar för en trevlig dag. 
  
Det är ju populärt idag att det finns matvagnar lite varstans, och här har vi ytterligare en, 
fast på denna är det mesta hemlagat och mycket gott, själv tyckte jag brödet var en höjdare, 
och fick med en bit hem, så det kan bli! 
  
Många kluriga frågor är det, 10 till antalet, men enligt Sune är de lätta, kan kanske bero på att han 
gjort dom själv? Ingen lyckades pricka in alla rätt. 
  
En station består av bågskytte, Sven Melander hade fullt sjå att försöka lära ut hur det går till att sikta 
och att hålla bågen rätt. Sven hade tillverkat alla bågarna, trät som används var hassel och ask, man 
tror ju att en bra pinne skulle duga, men icke, man tar helt sonika en stock och klyver för att sedan 
bearbeta. Vilket jobb som är nedlagt, sedan såg han till att olika bågar passade deltagarna. 
Det var inte lätt att träffa tavlan, en gummibåt hängde på väggen, men verkade inte vara i någon fara 
vad vi såg. Min blygsamhet förbjuder mig att tala om vem som vann bågskyttet. 
  
På tipspromenaden kan man titta på allehanda ting, växthus med tomater, blommor i rabatter och 
längst tegelmuren underbara rosor som lyser upp. En vakt satt utanför växthuset, historien  
förtäljer inte om det var någon avlägsen släkting till någon av Börjessons eller ej. 
  
En fråga handlade om murarbin, dom hade av någon anledning byggt i ett elskåp, kanske dom ville  
få gratis ström till cementblandaren, eller hur dom nu får till det, undrar om man kan använda 
deras skicklighet till större arbete, är ju ont om murare har jag hört. 
  
Varje respektabelt rally har en skiljefråga, Lennart “Nimbus“ hade slitit med denna, förmodligen 
huggit och sågat vedträna i rätt storlek, eller fått hjälp, vad vet man och nu ville han ha reda på hur 
många vedträn det fanns i högen, 403 st bitar var det. 
  
Kön till maten ringlar fram, och det finns mycket att välja på, det smakar förträffligt. Familjerna 
Börjessons har lagt ner mycket jobb, så att vi andra ska ha det trevligt och jag tror att alla instämmer 
med att det varit en trivsam rallydag. 
  
Totalsegrare blev Kent Elofsson och blev också bäst på skiljefrågan, bara 9 ifrån dom 403. 
Jag tror alla fick med ett pris från bordet, och samtliga verkade mycket nöjda med arrangemanget. 
  
Hälsningar  
Lennart Hedberg. 
 
Se bilder nedan! 
 



    
 
 

    
 
 

   



    
 

    
 

    
 

    



    
   
 
 

 
 
 


