Mcv Kungsbackas Medlemsrally 2016

Vi vet ju inte om det var något krut i kanonen, men likafullt gick startskottet för Medlemsrallyt hos
familjerna Börjesson i Åsa.
Deltagarantalet var ca 30 styck denna lite molniga och blåsiga dag, dock höll sig regnet borta.
Denna sammankomst är mycket gemytlig och alltid lika spännande att komma till. Börjessons hittar
alltid på något nytt.
För att ge några exempel, en spann och en vattenslang, fyll spannen med samma mängd som det går
i en “75:a stark dryck“ när man sedan har Lennart “Nimbus“ som kontrollväger så kan inget gå fel .
3 styck tävlande hade tydligen varit med förr för det rörde sig bara om några futtiga centilitrar fel,
eller kan turen ha spelat in?

Prickskytte står också på programmet, testet består i att pricka ballonger med luftgevär, titta i siktet
säger Inge, där finns en grön prick. När man väl hittat den, så är ballongen historia, om man råkar
träffa. En som tittar lite i smyg är Kent, han hoppas att det inte är för många som träffar, det är
nämligen han som blåser upp ballongerna.

En fråga är placerad på det nybyggda växthuset som är fint inrett och redan har växligheten kommit
igång riktigt bra. Kan en fru Börjesson ha växthus kan väl nästa fru Börjesson unna sig en New Forest.
Det fanns en fråga på det. En ståtlig häst är det som går i hagen.
Mat och dryck, kaffe och nygräddade bakverk finns och äts med god aptit.

Så närmar vi oss prisutdelningen, Sune har suttit i det lilla huset med samlingen av
utombordsmotorer och rättat lapparna.

Till slut koras Barbro Jansson till segrare och får kliva högst upp på pallen, sedan är det som sig bör
fallande skala.
Dagen lider och en efter en, moped och mc drar iväg, mot förhoppningsvis nya mål.
Mcv Kungsbacka tackar familjerna Börjesson för ett trevligt medlemsrally och för att de ställt upp i år
igen.
Hälsningar
Lisbeth och Lennart Hedberg.

