
Rex rallyt Tylebäck Halmstad 6/7 2019  
  
 
 
Kommer ihåg att vi startat från Tylebäcks kursgård för många år sedan, och nu startade Rex rallyt 
därifrån, ett märkesrally kan man säga. 
Det är Mcv Halmstad som startat upp detta. Rallyt körs efter Roadbook, som kunde printas ut via 
dator några dagar före start, mycket fint upplagt och lättläst. Bra vägval och kustvägen upp mot 
Ugglarp är perfekt. Ett stopp finns, den ligger vid Sia Glass, kaffe och glass ingår i startavgiften. 
  
Inga frågor eller praktiska prov finns med, mat finns i restaurangen på kursgården, och det betalar 
varje deltagare själv vid målgång. Trettiosex trotsade regnet, mopeder lättviktare och tyngre 
motorcyklar, ända från grannlandet Norge kommer Team Rex med fina maskiner, dom har ju en fin 
målad kärra, så missar dom gör man inte. Nu var det ju inte alla som körde hela sträckan, vad vi 
hörde hade några problem, kanske var det vatten som ställde till det? 
  
Det var ju så att undertecknad med passagerare, hann inmundiga den goda glassen, och sedan 
avverkat någon mil till, då tyckte vår Rex 500 1929 att nu får det vara bra. Släpa ut mig i detta väder 
“jag vägrar gå längre“ det mesta har låst sig i drivningen, föraren försöker förgäves hitta felet, det 
hjälper inte heller att gnugga “geniknölarna“ när hjälmen är på. 
  
Paraplyer finns och mobiltelefon, så det dröjer inte länge innan hjälp anländer. 
Tillbaka till Kursgården, regnet ger sig inte, men god mat och kaffe väntar, trevliga samtal runt 
bordet, och prat om nästa Rex rally 2020 kom upp, det var positiva tongångar från ledningen. 
  
Vidare källforskning visade att vevstakslagret gått, tur att det inte hände när vi körde Windmill i 
Tyskland. Allting går ju att laga säger man, så fram med verktygen, får nog ta ett snack med Stig i 
Axvall, han kan nog ha eller göra delarna vi behöver. 
  
Hälsningar Lennart Hedberg. 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


