
Ett annorlunda Kungsrally 21/5 2020.

En notis på Mcv Kungsbackas hemsida, uppmanade hugade veteranmedlemmar att
möta upp vid McDonalds för att köra valda delar av Kungsrally slingan.

Rallygeneralen samlade ihop armén som bestod av 8 st meniga med skiftande MC
fordon.
Vi får väl kalla det en rek grupp som hade till uppgift att inspektera vägarna som
förmodligen blir samma som till Kungsrallyt 2021.

Det finns ju en hel del vägar att välja på runt Kungsbacka, och även om rallyt pågått
under så många år upplevs det som att “ har vi varit här förut “ eller är det motsatt håll?
ett gott betyg till de som lagt banorna genom åren.
Bedömningen var att slingan vi körde ca 10 mil, fick med beröm godkänt.

Först på plats var reportage bilen, sedan droppar resten in. Kent Elofsson tar täten för
han är ju den ende som vet hur slingan går, kan nog bero på att han lagt den själv?
Reportage bilen bildar eftertrupp men har lite svårt att veta hur den ska förfara vid
kolonnkörning som tränades när tillfälle gavs.

Vädret är strålande sol och blå himmel, tänk vilket Kungsrally det blivit om det hade
kunnat köras?
Med tanke på allt jobb som lagds ned med att ett rally ska fungera så måste det kännas
frustrerande för alla i rallykommittén att det bara klipps av, och då bara av en fiende
man inte ens kan se?

Stora rapsfält kantar vägarna, och någon tyckte att lukten av raps blandat med
tvåtaktsrök luktade som om någon jätte hade igång grillen? “ trot den som vill “.

Slingan går mot Ölmevalla- Landa-Stockared- Tostared och så småningom tillbaka mot
Kungsbacka. Ett litet stopp vid Kulla där vi haft kontroller vid tidigare Rallyn.

Längre ned mot Fjärås görs försök att ta bilder av motorcyklar under gång, det blev inte
särskilt bra, fikat däremot gick mycket bättre, det bestämdes att på Fjärås Bräcka finns
bord och bänkar så någon trängsel fanns inte.

Det hade ryktats att några Moped fantaster också var på gång, men skymtades bara på
avstånd.
Alla verkade trivas denna dag, och det verkade som det fanns ett stort behov av att
lufta både Mc och Veteran gubbar.

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg.



Lennart “Nimbus“ Svensson. Har pryat som korvgrillare och ivrig förespråkare för Skans produkter.

Lennarts maskin med tillhörande “äggalåda”



Arne Carlsson Vice ordföande med en hel del andra uppdrag för klubben.

Torgny Karlsson Medlemsrekrytering rallykommitten och Suzuki frälst.



Lennart Andersson Kontrollant på Kungsrallyn.

Sven Melander Aktiviteter på Medlemsrallyn och tillhör valberedningen.



Kjell “Knopp“ Andersson Har ökat kubiken mot 98-an som körs på andra rallyn.

Ralf Berggren Ordförande i föreningen med för dagen en Winge, men flög ganska lågt.



Kent Elofsson Rallygeneral med många strängar på sin lyra.

Stopp vid Kulla nära Torstared.


