Seniorrallyt 20/7 2019.
Start vid Splendor Plant i Jonstorp Höganäs. Själva rallyt har varit nedlagt ett antal år,
men har nu återuppstått till mångas glädje. Vi har själva kört det ett antal gånger och vem kommer
inte ihåg den fantastiska maten och dom trevliga människorna runt detta rally.
Splendor Plant är vad som sades den största plantskolan i Sverige, med cirka 110 anställda, det
nämndes också antalet lastbilar som hämtar växter, men minnet sviker.

Mc uppställda efter årsmodell gällde och under 1945 gällde också.
Goda smörgåsar och kaffe finns innan starten, och lite mingel med kändisar blir det.
Så hämtas vägbeskrivningen ut, två a-4 sidor fulla med information, och som inte var lätta att läsa
fasttejpade på tanken, detta var ingen bra lösning, får se om de tänker annorlunda nästa år.

Nåväl, igång kommer vi, 36 maskiner och passagerare inalles 41 st. Vädret kan inte vara bättre,
mycket fina vägar och utsikten vid havet är strålande. Små byar körs igenom och stora fält med
odlingar. Det samlas lite grupper i en del korsningar, tills det dyker upp någon infödd som vet vägen,
så är vi på rull igen.

Fyra kontroller med frågor finns, segraren hade 15 rätt av 20 möjliga.
Mot Höganäs går färden, så här står det i beskrivningen, “sväng höger in på Sundsgatan, dåligt
skyltat, efter 88 meter ligger Sundstorget med en giraff på vänster sida“ hmmm, liten text och i 30
km är det inte lätt att få till det. Vi ska till City Gross för lunch, och till slut ser vi flaggorna,
Giraffen däremot hade nog tagit semester, för den såg vi inte skymten av.

Mätta efter lunchen, på Linnea & Basilika kickas det igång och mot Ravanis Sågverk körs det.

Ravanis restaurerar gamla träbåtar, och höll föredrag om båten de höll på med, som var byggd i
slutet på 1800-talet.
Så är sluttampen i antågande, får göra ett litet stopp och tejpa om pappren på tanken “airbagen“ tar
emot för fortsatt läsning, efter några km, en skylt Jonstorp 7, plantskolan syns och målet är nära.
Prisutdelningen kommer igång, och priserna består av växter, mycket uppskattat, vi är ju på en
plantskola. Vet inte hur en del som vann Prästkragar som var 1 m höga fick med dem på Mc-n hem.

Själva fick vi var sitt pris som fick sin plats på altanen, krukorna ingick inte.

Så är rallyt slut, och frågan kommer upp, var ses vi nästa gång?
Kanske Oldringen eller Skåne Rundt.
Hälsningar
Lennart Hedberg.

