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Styrelsen har under året haft 8 ordinarie möten samt ett extra möte den 10/6 angående 

problem med matrikeln. Klubben har haft 7 ordinarie medlemsmöten samt årsmöte den 8 

februari och julfest den 12 december.  

Vid årets utgång hade klubben 165 ordinarie medlemmar samt 24 familjemedlemmar.  Fem 

medlemmar har avsagt sig medlemskap samt har tre avlidit. 

 

Klubben har under året haft följande arrangemang: 

 

- Årets Snösväng kördes den 12 januari i strålande solsken men utan snö. Här och var var 

det en aning isigt men i huvudsak var väglaget både snö- och isfritt. Till start kom 12 st. 

åkare, i mål kom 10 st. Vann gjorde Bertil Ziedén på en Husqvarna 256 A från 1968. 

- Funktionärstacket hölls den 21 mars. Ett femtontal funktionärer dök upp och bjöds på 

kaffe och våfflor. Fem personer jobbade i köket med att grädda våfflorna, för vilket de 

avtackades med en applåd. Eva Berzelius kontrade med att tacka funktionärerna för att 

de ställt upp och gjort våra evenemang möjliga. 

- Årets MC visning den 27 april utanför Biltema lockade även detta år många från 

klubben, hela 17 MC-åkare kom dit och njöt av fint väder samt kaffe med bulle som 

Biltema bjöd på. 

- 1:a maj kom endast 3 st. MC-åkare till Gamla Torget för att färdas vidare till 

Jägmästargården. Väl framme så tillstötte några flera per bil så totalt samlades ett 10-tal 

medlemmar. Det klena deltagandet berodde säkert till stor del på det ostadiga och 

kyliga vädret med regnskurar och blåst. 

- Vädret inför Gökottan den 18:e maj var relativt ostadigt och prognosen talade om en del 

regn. Verkligheten blev bättre än väntat så att när vi anlände började solen titta fram 

och det blev riktigt behagligt väder. Kanske p.g.a. regnrisken var antalet deltagare 

endast 9 st. av vilka 4 kom på MC resten med bil. Tipspromenaden hade som vanligt 

arrangerats av Hasse Johnsson med svarsalternativ som låg väldigt nära varandra – som 

vanligt… Vann detta år gjorde Mats Ringborg. 

- Den 23 maj besökte ca 17 medlemmar Hans Varverud utanför Motala. 

- Årets kanalrally kördes den 25 maj i väder med varierande molnighet och viss risk för 

regn som dock uteblev. Rallyt var ca 8 mil långt och kördes i en runda via 

Söderköping/Jägmästargården, Östra Ryd, Venneberga bro, Tåby och Ljunga. 31 

deltagare av 34 anmälda genomförde rallyt, vinnare i år blev Sören Rothman. Tre 

incidenter rapporterades, en punktering, en ”hängd” trottel och en dikeskörning, 

lyckligtvis resulterade inte dessa i några personskador. 

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

Olaiparken. Arrangemanget är ett samarbete mellan VMCK och Norrköpings 

Veteranbilklubb. Greve Stenbocks Karoliner sköt som vanligt salut från Stadshustornet. I 



år njöt vi av ett underbart soligt väder som lockade hela 12 MC och en cykel med 

Cyclemastermotor på bakhjulet (Leif Persson, Norrköping). 

- Veteranmarknaden den 6 juli besöktes i år av ovanligt många säljare, kanske delvis 

beroende på det fina vädret vi bjöds på till skillnad mot förra årets ösregn. Det kom 27 

betalande säljare och 10 säljare från VMCK. Resultatet blev, inklusive café och 

korvförsäljning, plus ca 4.500:-. 

- Omkring 10 VMCK medlemmar besökte den 21 juli Fyllingarumsdagarna dit 

Grålleklubben bjudit in oss. 

- Det årligen återkommande besöket hos Alf och Kerstin Käcker blev tyvärr inställt i år 

p.g.a. sviktande hälsa. Denna trevliga sammankomst saknas av många och vi hoppas 

kunna ses där igen nästa år! 

- Kolmårdsrundan kördes den 31 augusti i strålande sol och 25 graders värme. Vid målet 

hördes många positiva omdömen om bansträckningen vilket banläggaren Curt 

Karlström har all heder av. Ett litet missöde orsakades av Mats som förrättade 

prisutdelningen innan alla kommit i mål. Det var Malke och hans dotter som fått 

problem med en MC och var rätt så mycket försenade. När de väl kom så visade det sig 

att de lagt beslag på andra och tredje platserna vilka priser redan var utdelade. Detta 

rättades till på medlemsmötet i september då Malke fick ta emot andra omgången 2:a 

och 3:e pris. I år hade alltså klubben den stora glädjen att dela ut 2 andra och tredje 

priser vilket troligen är unikt i klubbens historia!! Vann gjorde Lennart Johansson, de två 

som fick andra och tredje priset första gången var Anders Rosén och Ove Helander. 

- Den 7 september besökte vi Sören Rothman. Han visade upp två stora tändkulemotorer 

varav den ena drev en såg. Vi fick alltså se två stora stockar bli uppsågade till användbart 

virke i olika dimensioner. Därefter följde kaffe med dopp ackompanjerat av Ingemar 

Wennerberg på dragspel. Vi blev alla imponerade av hans fingerfärdighet och 

musikalitet! Sist men inte minst visade Sören sin MC samling som är fantastiskt fin. Ett 

mycket trevligt och uppskatta besök! 

- Årets bussresa den 21 september gick detta år till Tidö slott/MC Collection i strålande 

sol. Vi bjöds på en utställning av MC som decimerats genom försäljning på auktion i USA 

men som ändå innehöll många intressanta objekt. Efter en god lunch på Tidö värdshus 

fick vi en mycket intressant rundvandring med massor av information av en oerhört 

kunnig guide. 

- Den 12 december ersattes det ordinarie medlemsmötet som vanligt av julfest. I år bjöds 

liksom föregående år på ett välsmakande julbord från Lokal Catering, 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 Jägmästargården under sommaren. 

 

Övrigt: 

- Jan Sundberg berättade den 14 mars om sina 3 resor till Antarktis där han var 

helikopterflygare och hjälpte till att bygga upp 2 stycken Svenska baser, Wasa och Svea. 

Han flög också bl.a. valforskare som tog prover på valar genom att hovra ovanför dem 



så att man kunde skjuta provtagningspilar. Mycket trevligt föredrag som hade en 

nostalgisk prägel genom att bilderna som visades presenterades med hjälp av en 

diaprojektor, inte var dag man ser en sådan! 

- Frank Lindström berättade den 11 april mycket engagerat och intressant om sin resa på 

MC runt Nya Zeeland. Frank med hustru hyrde en Triumph Bonneville och besökte både 

biltävlingar, MC-tävlingar och speedway. Som kuriosa nämndes att speedwaybanan 

kördes i högervarv vilket kanske är naturligt i ett land där man kör på vägens vänstra 

sida... Frank visade många fina naturbilder med höga snötäckta berg och sjöar med 

intensivt blått vatten. Totalt körde de 600 mil på en månad och hyran av motorcykeln 

kostade ca 25.000:- 

- På novembermötet berättade Rolf Johansson om MHRF stämman som hölls i Sollentuna 

den 18 och 19 oktober där han och Hasse Johnsson deltog från VMCK. Han skickade 

även runt en sammanfattning av mötet, MHRF’s 50 – årsjubileumsbok samt 

Riksantikvarieämbetes utredning och förslag gällande lättnader av regler för 

veteranfordon. 

- På novembermötet höll Karl-Fredrik Tersmeden ett föredrag som skulle handla om 

promenadkäppar men som visade sig innehålla mycket mer än det, nämligen många 

anekdoter från Karl-Fredriks liv och resor vilka förmedlade en hel del livsvisdom.  

- I styrelsen har Ingemar Wennerberg ersatts av Björn Carlsson. 

- I juni bytte vi webbhotell för klubbens hemsida vilket resulterade i att vår sedan flera år 

instabila medlemsmatrikel nu äntligen är stabil. Stort tack riktas till Allan Wikström och 

Micael Jonsson! 

- Sist men inte minst så har Kjell Berzelius och Kjell Mazetti liksom förra året på ett som 

vanligt förtjänstfullt sätt hållit i kaffeserveringen på våra medlemsmöten. 

 

 

Mats Ringborg, sekreterare VMCK Östergyllen 


