
  
Sida 1 

 

  

Verksamhetsberättelse för VMCK Östergyllen år 2020 

 

År 2020 blev ett år som inte liknade något tidigare år. P.g.a. Coronapandemin som drabbat hela 

världen så har klubbens arrangemang varit ytterst begränsade, både beträffande medlemsmöten 

såväl som andra planerade aktiviteter. 

Styrelsen har under året haft 3 ordinarie möten (jan.-mars) samt 4 extramöten (16/5, 9/9, 30/9 

och 28/10). Klubben har haft 2 ordinarie medlemsmöten (jan. och mars) samt årsmöte den 13 

februari.  

Vid årets utgång hade klubben 156 ordinarie medlemmar samt 27 familjemedlemmar.  Fyra 

medlemmar har avsagt sig medlemskap samt har fyra avlidit.  

Nedan följer en resumé av vad vi har lyckats genomföra trots allt: 

 

 

- Årets Snösväng kördes den 8 februari på is- och snöfria vägar trots att vi körde en månad 

senare än vanligt.. Till start kom 14 st. åkare, i mål kom 13 st., en bröt p.g.a. motorhaveri. 

Vann gjorde Björn Heurlén på en Husqvarna Silverpil från 1955. 

 

- Årets MC visning den 25 april utanför Biltema lockade detta år inte så många från klubben, 

endast 6 MC-åkare kom dit kanske p.g.a. pandemin. Som vanligt bjöd Biltema på kaffe med 

bulle. 

 

      
Uppställning framför Biltema     Social samvaro på behörigt avstånd! 

 

- 1:a maj brukar hågade VMCK medlemmar åka från gamla torget i Norrköping till 

Jägmästargården. Så blev det även i år, 9 personer totalt kom varav 2 på MC trots ymnigt 

regnande (en del kom direkt från Söderköping). De som deltog kunde efter ankomsten 

värma upp sig och mysa vid en sprakande brasa inomhus. 

- Vädret inför Gökottan den 16:e maj var relativt kallt och blåsigt. Antalet deltagare blev 

dock stort, 25 st. av vilka 6 kom på MC och resten med bil. Tipspromenaden arrangerades 

som vanligt av Hasse Johnsson med sedvanligt kluriga frågor. I år så blev vi dessutom 

underhållna av Björn Carlsson på nyckelharpa, inte många som behärskar det 

instrumentet! 
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  Samling efter tipspromenaden vid Duvhult                MC ”stallet” vid Duvhult år 2020 

 

- Den 27 augusti var det sedvanlig träff hos Hans Varverud. Detta år genomfördes den 

senare än vanligt bl.a. p.g.a. Coronapandemin. Inräknat ett okänt antal från VMCK kom ett 

knappt 50-tal besökare varav 32 st. på MC. Se vidare MCHK tidningen nr 4-2020 för en 

fullödig rapport. 

 

- Kolmårdsrundan kördes den 29 augusti, ett av få arrangemang som vi kunde genomföra 

detta influensaår. Förra året körde vi i strålande sol och 25 graders värme, detta år blev det 

raka motsatsen, 12° C och hällregn hela dagen. Åkarna släpptes iväg två och två med 

behörigt avstånd mellan paren. Rallyt kördes i år med obemannade kontroller, 6 st., för att 

inte utsätta kontrollanterna för onödig smittorisk. Starten skedde som vanligt vid 

Nostalgimacken i Krokek och målgången vid Missionskyrkan även det i Krokek. Av 29 

anmälda åkare avanmälde sig en, fem kom inte till start och fem bröt av olika anledningar, 

åtta startkort var så regnskadade att de var oläsliga. Summan av det hela blev att 17 åkare 

kom i mål, nio startkort var läsbara (8 st. oläsliga p.g.a. vattenskada) och av dessa vann 

slutligen Johan Jildentun på en BMW Dakar årsmodell 2001. Tvåa kom Gert Erixon på en 

Yamaha 125 cc från 1985. Med tanke på det blöta och kalla vädret så borde egentligen alla 

deltagare kallas vinnare! En mer detaljerad redogörelse finns i MCHK tidningen nr 4-2020, 

tack Kjell Mazetti för den! Stort tack också till Eva i sekretariatet och Anna i köket! 

 

                    
 Vattenskidor hade kanske passat bättre? 

 

 

 

Kaffe och köttbullemacka smakar som 
bäst efter en regnig Kolmårdsrunda!! 
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- På grund av pandemin så har träffarna varit begränsade både på Farmors Café och 

Jägmästargården, vi hoppas alla på ett bättre 2021! 

 

Från årsmötet: 

- Till ny ordförande valdes Nils Erik Olander, avgående ordförande Björn Andersson 

avtackades av Eva Berzelius med ett kort tacktal och en blomma. 

- Följande styrelsemedlemmar omvaldes: 

o Eva Berzelius (kassör) 

o Mats Ringborg (sekreterare) 

o Anders Rosén (ledamot) 

o Jan-Olof Johansson (suppleant) 

 

- Följande funktionärer omvaldes: 

o Hans R Johnsson omvaldes som materialförvaltare 
o Hans R Johnsson omvaldes som pressombudsman 

 

- Som ordinarie revisorer valdes Bo Hylander och omvaldes Sören Karlsson 

- Som revisorsuppleant omvaldes Bernt Jonsson 

 

- Valberedning fram till årsmötet 2021: 

o Två ledamöter varav en sammankallande: Olof Laneborg (sammankallande) och 

Kjell Berzelius omvaldes 

o En suppleant: Göran Karlsson omvaldes 

 

- Beslutades om höjning av medlemsavgiften till 200:- för ordinarie medlem och för 

familjemedlem till 100:-. 

 

Övrigt: 

- På marsmötet berättade Gilbert Casselsjö om sin tid som flygare i Kongo under tidigt 1960–

tal i FN-tjänst. Han visade sina privata digitaliserade bilder både från luften och från 

marken. Imponerande var hur navigeringen gick till i luften, det enda man hade var en karta 

i knät, en kompass och ett tidtagarur, ofattbart hur det gick att hitta! Gilbert visade också 

bilder på sönderskjutna SK16 och byggnader vilket gav en påminnelse om krigets 

galenskap. Mycket intressant och gripande föredrag! 

 

- 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, 3 gånger totalt i år. 

 

 

Mats Ringborg, sekreterare VMCK Östergyllen 


