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Styrelsen har under året haft 9 möten. Klubben har haft 7 ordinarie medlemsmöten samt 

årsmöte den 9 februari och julfest den 14 december.  

Vid årets utgång hade klubben 174 ordinarie medlemmar samt 26 familjemedlemmar.  Två 

medlemmar har avsagt sig medlemskap samt har 2st avlidit (en ordinarie- och en 

familjemedlem). 

 

Klubben har under året haft följande arrangemang: 

 

- Till Snösvängen som kördes den 14 januari var 25 ekipage anmälda varav 23 stycken 

kom ordentligt i mål där det som vanligt bjöds på ärtsoppa. Segrade gjorde Daniel 

Brehmer, medan en punktering inrapporterades (Varverud). Vädret var mulet och 

temperaturen runt 0 grader, inga allvarliga incidenter inträffade. 

 

- Avtackning av 20 funktionärer skedde 2017-03-23. Fyra personer gräddade våfflor för 

fulla muggar och bjöd funktionärerna, som lät sig väl smaka. Eva höll ett litet tacktal och 

betonade vikten av att klubben har tillgång till funktionärer så att våra arrangemang är 

möjliga att genomföra. 

 

- Vår traditionella visning av våra MC var i år flyttad från Vilbergen centrum till 

parkeringsplatsen vid Biltema och gick av stapeln den 29:e april. Antalet MC var tyvärr 

ganska litet, endast ca 9 st. kom denna gång. 

 

- 1:a maj samlades ca 20 st. åkare på Gamla Torget för att färdas vidare till 

Jägmästargården. 

 

- Gökottan den 20:e maj begåvades med härligt och soligt väder, ca 15 MC kom plus en 

del bilar. Tipspromenaden vanns av Eva Berzelius som vann även förra året! 

 

- Årets kanalrally kördes den 27 maj. Rallyt var ca 10 mil långt och gick på norra delen av 

Vikbolandet mellan slott och herresäten utmed Bråviken. Hela 39 deltagare körde rallyt i 

ett strålande varmt väder. Vinnare i år var Katarina Bergling. 

 

- På nationaldagen den 6 juni visade hågade medlemmar upp sina motorcyklar i 

Olaiparken. Arrangemanget är ett samarbete med Norrköpings Veteranbilklubb. Greve 

Stenbocks Karoliner sköt som vanligt salut från Stadshustornet 

 

- Kolmårdsrundan kördes den 17:e juni. Ca 35 ekipage inkl. efteranmälda kom till 

start. Banan som mätte ca 10 mil gick på små slingriga vägar och inkluderade 6 

kontroller plus en avslutande del med ”orientering”. Evenemanget avslutades med 



traditionsenlig köttbullemacka och kaffe i pingstkyrkan i Krokek. 2017 års vinnare blev 

Tord Pantzar. 

 

- Veteranmarknaden den 1 juli besöktes i år av lika många knallar som förra året, 30st. 

varav 20 betalande, resten var klubbmedlemmar. SMK som skötte parkeringen uppgav 

att det var fler besökare/bilar i år än förra året, 216 st. Beträffande det ekonomiska 

utfallet så vet vi tyvärr inte hur det gick. Om möjlig bör vi försöka få grepp på detta på 

nästa års marknad. De som styrde med marknaden tror att annonseringen i 

lokaltidningarna gjorde nytta och att vi ska fortsätta med det. 

 

- Den 19 augusti samlades ett 20-tal medlemmar vid paret Käckers sommarnöje. I år 

noterades endast 4 MC, resten åkte bil förmodligen på grund av att det regnade kraftigt 

på morgonen/förmiddagen. Som vanligt blev det fika, grillning och kluriga tävlingar 

vilket borgade för en gemytlig tillställning.  

 

- Den 14 december ersattes det ordinarie medlemsmötet som vanligt av julfest. I år bjöds 

liksom föregående år på ett välsmakande julbord från restaurang Hantverkaren, lotteri 

och trevligt umgänge under lättsamma former. 

 

- Som vanligt har vi träffats på tisdagar för fika på Farmors Café i Söderköping under 

vinterhalvåret och på Jägmästaregården under sommaren. 

 

 

Övrigt: 

- Hasse Johnsson har visat ett antal filmer från året som gått. 

- Den 18 maj besökte vi Hans Varverud i Smedberga. 

- Nya tröjor och kepsar med nya loggan har tryckts upp. 

- Sören Berggren visade en film från tävlingar i Kvarntorpsbacken.  

- Willy Forsström, visade film från Norrköping i tidsspannet 1939-1950. 

- Den 23 september gjorde vi en bussresa till Bil- och teknikhistoriska samlingarna i 

Köping. 

- Christer Fagerberg, berättade om Husqvarnas tävlingsår 1934 som genomfördes som en 

Europaturné. Christer startade även en medhavd fantastiskt fint renoverad 350 

kubikare. 

- Kjell Berzelius och Kjell Mazetti har liksom förra året på ett förtjänstfullt sätt hållit i 

kaffeserveringen. 

 


