
Verksamhetsberättelse för VMCK Östergyllen år 2018 

 

Styrelsen har under året haft 8 möten. Klubben har haft 7 ordinarie medlemsmöten samt 

årsmöte den 8 februari och julfest den 13 december.  

Vid årets utgång hade klubben 164 ordinarie medlemmar samt 25 familjemedlemmar.  Sju 

medlemmar har avsagt sig medlemskap samt har 3st avlidit (två ordinarie- och en 

familjemedlem). 

 

Klubben har under året haft följande arrangemang: 

 

- Till Snösvängen som kördes den 13 januari var 20 ekipage anmälda varav 18 stycken 

kom i mål där det som vanligt bjöds på ärtsoppa. Segrade gjorde Mats Karlsson på en 

BSA c15 från 1964. Rallyt gick på relativt torra vägar och banlängden var ca 6 mil. 

- Avtackning av 20 funktionärer skedde den 22 mars. Som vanligt gräddades det våfflor 

som funktionärerna bjöds på. Eva höll ett tacktal och betonade vikten av att klubben har 

tillgång till funktionärer så att våra arrangemang är möjliga att genomföra. 

- Årets MC visning den 28 april utanför Biltema lockade ovanligt många från klubben, hela 

16  MC-åkare kom dit. 

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

Jägmästargården. 

- Gökottan den 19:e maj genomfördes i varmt och soligt väder. Ca 20 deltagare kom 

åkandes på/med 7 MC och 7 bilar. Tipspromenaden hade som vanligt arrangerats av 

Hasse Johnsson med frågor som endast verkliga nördar visste svaret på. 

- Den 24 maj besökte vi Hans Varverud i Smedberga, vädret var som vanligt detta år på 

topp! 

- Årets kanalrally kördes den 26 maj i strålande sol och 25 graders värme. Rallyt var ca 11 

mil långt och kördes i en runda via Venneberga bro, Östra Ryd, Fröberga och Tingstad 

kyrka. Hela 39 deltagare körde rallyt, vinnare i år blev Bo Hylander. 

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

Olaiparken. Arrangemanget är ett samarbete med Norrköpings Veteranbilklubb. Greve 

Stenbocks Karoliner sköt som vanligt salut från Stadshustornet. 

- Kolmårdsrundan kördes den 16:e juni. 19  ekipage  körde rundan som vanns av Bertil 

Ziedén. 

- Marknaden på Kråkvilan den 7 juli hölls stundvis i hällande regn (enda dagen som det 

regnade denna sommar…). Trots detta blev resultatet positivt, +1000:- med endast 9 

betalande säljare. 

- Traditionsenligt och trevligt besök på Käckers sommarställe den 18 augusti. Ett 30 – tal 

personer kom men bara 6 MC!  Efter den trevliga samvaron hos Käckers, fortsatte några 

till Bo Arvidsson och utforskade hans omfattande samlingar av hushålls- och 

lantbruksredskap. Vi fick ta del av mycket kunnande i hur olika redskap använts och hur 

en skärgårdsbondes liv kunde se ut. 



- Besök på Ponduroza den 2 september under Östgöta dagarna. Björn Andersson var där 

med sin HVA, Eva och Kjell kom också, men det var alltså väldigt liten representation 

från VMCK. 

- Garagebesök hos Rolf Johansson den 6 september. Visning av hans garage, verkstad och 

inte minst hans pågående ångbilsbygge. Dessutom avnjöt vi korv och öl, äpplekaka och 

kaffe, en mycket trevlig sammankomst! 

- Den 22 september besökte vi Gyllene Hjulet i Surahammar samt bruksmuséet på samma 

ort. Vädret var fint om än ganska blåsigt men det hindrade oss inte att inta en fika i det 

fria utmed resvägen. 

- Den 27 september besökte vi bröderna Karlsson i Motala, ett mycket fascinerande 

besök där vi fick se tillblivelsen av allehanda träsnideriverktyg från ax till limpa. 

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

bjöds liksom föregående år på ett välsmakande julbord från restaurang Hantverkaren. 

Lotteri och trevligt umgänge under lättsamma former hann vi också med. 

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

vinterhalvåret och på Jägmästargården under sommaren. 

 

Övrigt: 

- Johan Kerkenberg och Johan Hallman informerade om nya besiktningsregler på 

januarimötet. 

- Hasse Johnsson besökte Vargarnas 70-årsjubiléum och överlämnade en blomma och ett 

gratulationskort dekorerat med bilder från VMCK’s verksamhet genom tiderna. 

- Efter att priset för deltagande sänkts till 0:- deltogVMCK med 8-9 MC på årets MC-mässa 

på Himmelstalund. 

- På årsmötet beslutades att medlemsavgiften från och med 2019 kommer att höjas med 

50:- till 150:- per år för ordinarie medlem, familjemedlem betalar som tidigare 50 :- 

- På aprilmötet berättade Willy Forsström om den smalspåriga järnvägen till Arkösund 

respektive Valdemarsvik.  

- MHRF’s förbundsstämma besöktes av Hasse Johnsson och Ingemar Wennerberg den 20 

oktober. 

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

- På novembermötet berättade Mikael Andersson om Norrköpings hamn som firade 500-

årsjubileum 2018. 

- Kjell Berzelius och Kjell Mazetti har liksom förra året på ett som vanligt förtjänstfullt sätt 

hållit i kaffeserveringen. 

 


