
En liten glimt från Blåklintens rally Oldringen 27/7- 2019 
 

    
 
Start från hamnen vid Hästholmen. Förut om åren har det varit gott om parkeringar, så var inte fallet 
denna gång. Tydligen har det på turistinformationens sidor kommit upp att det finns 
badplats och parkeringar för husbilar och annat, inte gjorde det saken bättre att dom grävt upp gatan 
för markarbete, vi fick krånglat oss in i alla fall. 
  
Deltagare och passagerare blev nog ca 40st. Banan var pilad och roadmap fanns, nu hjälpte det ju 
inte mycket när Hedbergs är i farten, 7 km fel kom vi och hamnade sist. Rallygeneralen påpekade att 
“gröta“ inte ihop er, och det gjorde vi inte, såg ingen annan Mc på flera mils körning. 
  
Den smala vägen på 1.6 mil går nästan runt hela Omberg och har fin utsikt. Siktar kontroll ett, där 
sitter ett par, som inte tillhör rallyt, väckta blev dom i sin husbil när maskinerna dundrade in på 
området. Paret påpekar att våra kompisar åkt iväg för ett bra tag sedan. 
  
Märker att Victorian börjar läcka olja, den har ju bara gått ca 40 mil sedan ihop sättningen, så det 
händer alltid något innan allt får satt till sig. Kan inte se var det kommer ifrån, vi fortsätter i det fina 
vädret, och möter nästan ingen trafik alls. Nu, börjar det hända något! Får inte i 1 & 2-ans växel, är 
bara någon km till kontroll två, så dit klarar vi oss. 
 

  
Kontroll två består av frågor och Fika finns med dricka och korv med bröd, smakar förträffligt. 
  
Så får jag en chans att kika på läckaget, som nu har täckt bakhjulet plus Hustruns vänsterstövel. 
Nu ser jag att tre små skruvar som håller växelsegmentet är på rymmen, skruva åt dom är inget 
problem, man har endast 3 & 4-ans växel kvar, då en bit av rallyt återstår, hoppas man att alla backar 
går utför. Victorian ger sig inte och tuffar på ända till mål. 



  
Ett riktigt roligt och trevligt rally, inga direkta framskjutna placeringar, men en Älg och en Skruvmejsel 
blev priserna denna gång.  
Sedan blev det vid hemgång, middag på Gyllene Uttern med Berith & Henry, gott var det, och resan 
på 41 mil t.o.r är snart slut. 
  
Hälsningar  
Lennart Hedberg. 
 

 
 

 


