
Laxträffen 2008

Pingstdagens morgon bjöd på strålande solsken från klarblå
himmel. Vid Tylebäcks kursgård i Tylösand, Halmstad
samlades ett 80-tal veteranmotorcyklister inför dagens start av
Laxträffen 2008. I vanliga fall utgår rallyt från Lizzies café i
Holm men denna dag hade det blivit en dubbelbokning med ett
bröllop, varför vi fick hitta ny startplats. Nästa år är Lizzies
café bokat.

Första start gick klockan 10 för att påbörja rundan norr ut genom
Halland och utmed kusten upp mot Falkenberg och åter ner mot
Halmstad inom jordbruksbyggder. Banan var delvis lagd på
”Ginstleden” cykelleden som går utmed kusten genom Halland
från Båstad och upp mot Kungsbacka.

Första sträckan gick med kusten upp till Ringenäs och sedan
vidare över Harplinge och åter ut mot kusten och Steninge.
Banan fortsatte upp till Ugglarp för att sedan följa helt nära havet
fram till Ugglarps camping där det var dags för tippsrunda och
två praktiska prov.

Första momentet var att trampa på en vippbräda, och fånga en
flaska med vatten utan att något vatten rann ur. Andra momentet
var att med krocketklubba slå en golfboll i hålet, detta var inte
det enklaste.

Efter tipsrunda och praktiska prov serverades kaffe och bulle på
serveringen vid campingen.
Mycket folk från campingen och boende i området hade slutit
upp och beundrade och diskuterade de gamla veterancyklarna



som de kände igen från 50-60 talet när föräldrarna körde motorcykel. Campingvärden hade
annonserat att Laxaträffen skulle passera campingen.

Etapp två fortsatte nu längs kusten över Långasand och
Boberg för att åter följa kusten längs Bobergs udde,
Grimsholmen och vidare upp mot Falkenberg och
Skrea. Härifrån gick rundan vidare i inladet på små
och kurviga vägar över Eftra, Rävinge, Brännarp och
vidare mot Harplinge, Gullbrandstorp och Onsjö för att
återkomma till Tylebäck.

Efter intagen rallyluch i restaurangen
på Tylebäck företogs prisutdelning
och som vanligt var priserna Rökt
lax i presentförpackningar.

Prislista:
1. Bengt Andersson, Falkenberg
2. Kennet Nilsson, Höganäs
3. Kurt Engström, Klippan

Passagerare
1. Ingrid Samuelson, Istorp
2. Siv Johansson, Istorp
3. Vanja Wallin, Falköping

Rallyt var uppskattat vilken man kunde höra av deltagarna utifrån som tyckte att de hade fått
se Halland från sin bästa sida med strålande solsken och havet i väster och en runda på små ej
sedan tidigare kända vägar.

Hans-Eric Larsson


