Skåne Rundt år 2019

Skåne Rundt har nu i modern tid gått 50 gånger, det är ju helt fantastiska siffror!
Om man nu tänker på att det började 1912 och var 100 år 2012, så förstår man att detta med gamla
motorcyklar har hållit i sig, och hoppas hålla i sig i många år till.
Förberedelser börjar månader innan själva rallyt, allt måste ses över, och då menar jag inte bara mc,
utan förare och eventuell passagerare måste vara i något sånär gott skick.

Alla maskiner besiktigas före start, av kunniga besiktningsmän, det kan ju finnas något man förbisett,
dålig cykel ingen start. Många olika modeller finns med, flera DKW på 200cc, sedan stegar det på till
Harley Davidsson på 1300cc. Två riktigt gamla lyste i solskenet, Griffon typ A 250 cc 1902 och en
Allrigth 330cc 1904, tror dom tog sig i mål båda två.

Vad vi hörde var det inte många som fick bryta. Våra kompisar Berith & Henry “blåste”
topplockspackningen på sin fina Rex 600cc SV, 6 km från mål, vet inte om Henry hade på känn att den
inte skulle hålla, för en ny fiskades upp ur verktygsväskan och reparationen tog en halv timme, och i
mål tog dom sig, en heroisk insats.
Kartan visar vägen, många svängar blir det. Kartan visar också stoppen för kontroller av frågor, kaffe
lunch och museer som passeras. Riktigt fina vägar, asfaltsbelagda, och landskapet med sina stora fält,
och blommor i vägkanten är fantastiskt. Nämnde jag vädret? Solsken båda dagarna, ca 26-27 grader.

Slutet på lördag eftermiddag, svänger vi in på Hotell Riviera i Båstad, dagens etapp blir ca 30 mil.
Motorcyklarna får eget garage under Hotellet. Deltagarna är glada och lite stela, tycker nog att en
dusch och den väntande middagen, blir en perfekt avslutning på dagen.

På söndagen blir det start med kall motor, dom flesta klarar detta, även undertecknads Norton
startade med sju sekunders marginal. Dagens etapp är ca 20 mil och går från Båstad ner till Kattvik,
Mölle, Höganäs. En mycket fin väg och utsikten över havet kan inte bli bättre. Lunchen intas på
Höganäs Hamnkrog och maten är som alltid god i Skåne. På stranden ligger folk och solar.

Från bikini till skinnklädsel och läderstövlar är skillnaden ganska stor.

Men snart är MC åkarna igång igen och efter ca 1 1/2 timme i Skånes natur blir det sista stoppet vid
Åkersholms Gård. Där är det Skördedag med bilar, traktorer, skördemaskiner, och mycket annat.
Bord med kaffe och dopp var reserverat för Rallyt, man önskar att det fanns mer tid för att se allt.

Sedan är det inte många mil kvar till Örenäs slott och mål.
En lisa för själen var att få av stövlarna och dricka flera muggar med Kullamust!
Ett fantastiskt upplägg av arrangörerna, allt flöt på efter ritningarna, med trevliga människor och alla
fina maskiner som man sällan ser, så var Rallyt en höjdare.
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