Svedala Motor- & Veterandag 2022
Svedala Motorklubb genomförde den 27/8 sitt 10-års jubileum av vår FORDONS & VETERANDAG. Allt
gick enligt planering, men vädret var inte det bästa. Åskskurar på natten som upphörde lagom till
insläppet öppnades vid 09-tiden gjorde att en del veteranfordons ägare valde att stanna hemma.. Vi
hade lite färre utställare än vanligt på grund av vädret, men ca 100 utställande ekipage kunde trots
vädrets makter räknas in. Besöksantalet var dock bra och all mat tog slut på våra två grill platser!
Juryn med kända ansikten i form av Rune Björck och Staffan Hansson från Motorhistoriska klubben,
samt SMK:s Ordförande Bengt Persson synade alla utställda fordon noga och det blev fyra värdiga
vinnare i de olika klasserna.
Bästa veteranbil blev i år en liten lastbil från 1947 av märket Ford. Juryn berömde särskilt
originalskicket i drivlinan. Ägare; Lars Winborg från Anderslöv.
Priset för finaste veteranmotorcykel gick till Lennart ”Swansson” Svensson från Svedala och hans HD
från 1941. Lennart är medlem i Svedala klubben MC 69 och har varit medlem där i många år. Ett
fantastiskt fint skick noterades på Lennarts HD.
Mopedpriset fick Ronny Svensson fån Svedala motta. Han har totalrenoverat en WICI Monarscout lyx
scooter från 1960. WICI mopeder och cyklar såldes av firman Heimburg i Malmö som hade sina
lokaler på Kalendegatan i Malmö. En Monark moped i grunden som såldes under märket WICI på
1960-talet.
Juryns specialpris fick Sven Gyllenberg från Nybrostrand ta emot. Han har byggt en modern el cykel
helt i trä med släpvagn. En fantastisk konstruktion som han ritat och konstruerat. Finns liknande i
USA, men så vitt känt inte i Europa.
Pokalerna delades ut av Svedala Motorklubbs Ordförande Bengt Persson, medan juryn
kommenterade och berättade om fordonen och skälen till deras urval detta år.
Se bifogade foton.
Svedala Motorklubb tackar utställare och besökare för en trevlig motordag, trots lite regn. Vi ses
nästa år 2023 igen!

