
 

Verksamhetsberättelse Motala Touring Club, 2022 
 

Under verksamhetsåret 2022 var vi 103 medlemmar. 

Det hölls 10 protokollförda styrelsemöten samt 5 turplaneringsmöten. 

 

MC-turer och andra klubbaktiviteter 

26/3 Årsmöte med påföljande fest. 

 

23/4 Lördagen 23/4 genomfördes i sol den årliga avrostningen vid Rasch. 

Det blev väl ingen invasion av hojar, men de 8 som kom fick köra en bana som innehöll 

balans, slalom, undanmanöver och bromsövning. Det kördes flera varv innan vi tog en kort 

paus och sen på’t igen. När vi kände oss nöjda plockades banan ihop och vi tog en välförtjänt 

räkmacka på Blomsterglädje. Tack till Conny & Janne som arrangerar, samt Rasch som lånar 

ut sin baksida/parkering. 

 

30/4 Valborgskortege 

Vi var ett gäng från MTC som gemensamt körde Borenshult-Linköping och sedan deltog i den 

stora MC-kortegen till Skänninge. 

 

7/5 Årets första arrangerade tur med MTC var som vanligt Sommen Runt. 

Start Borenshult med 12 mc och 2 passagerare kl. 09.00. 

Åkte mot Varv-Vallerstad-Ullekalv-Mjölby-Kolstad mot Strålsnäs och en bensträckare vid 

Pålsbo. 

Därefter åkte vid förbi Björke-Boxholm och kom fram till Malexander där medhavt fika 

intogs. 

Sen Pinnarpsbadet och en ny bensträckare vid Norra Vi: s kyrka. 

Tankning för en del i Ramfall och framme vid Hättebadet åt vi medhavd lunch. 

Hemfärden gick över Trehörna - Väderstad och som slutstation Vadstena där årets första 

glassar inköptes. 

En fin tur c:a 24 mil. i bra väder och nöjda åkare. 

 

14/5 Fiffiga turen. 

Tio hojar och tolv personer lämnade Borenshult med mig Fiffi i täten den 14e maj. 

Jag hade förberett en heldag för de som nu låg bakom mig som ett pärlband. 

Vikingstad fick bli första vicka rumpan stoppet sen for vi vidare emot mina hemmantrakter 

och hamnade så småningom i Bersbo och Herrsäters gårdsbutik. Här inhandlades ostkaka 

och annat gott att ta med sig hem. Vi fortsatte några kilometer på grusvägen för att komma 



till Bersbo gruva där vi intog vår medtagna fika. 

Efter energipåfyllnad var vi redo för nästa etapp. Jag tog med mig gänget på kurviga vägar 

som många av de rutinerade långfararna aldrig kört på tidigare. Till slut hamnade vi i Lund/ 

Söderköping där Café Jägmästargården ligger. Det är ett mysigt café på landet som serverar 

mycket gott att stoppa i magen. Allt här hembakat!  

Just denna dag var veteranbilsklubben på plats och visade upp sina bilar. Så det fanns 

mycket att titta på. 

Efter någon timme for vi vidare, Gårdeby, Skärkind, Örtomta, Askeby, Linghem, Östra Harg 

och Ekängen var ställen vi passerade och efter lite stadskörning så hamnade vi i Berg där vi 

avslutade dagen med god glass.  

 

16/5 HLR-kurs inför Vätterrundorna 

 

22/5 Poker Run 

Den årliga Poker Run flyttades från lördag till söndag pga väder. 

Söndagen bjöd på viss sol, dock inte mycket värme, och en tur på kända vägar 

Mariedamm-Zinkgruvan-Bona med sedvanlig pilkastning och prisutdelning vid Borenshult. 

 

4/6 Anders eldiga tur 

Denna lördag stog Brandkårsmuseet i Simonstorp på programmet. 

Vi var 10 medlemmar som tog oss dit via Klockrike, Berg, Norsholm, Risinge och Rejmyre. 

Efter museum-besöket, (som sponsrades av MTC), blev det lunch på Ninas Cafe i Svärtinge, 

därefter hemfärd via Finspång och Tjällmo. 

 

12/6 Halvvättern 

 Som brukligt agerade MTC föråkare vid starten i Motala, samt ambulerande hjälpryttare på 

de smala vägarna runt Tällekullen. 

 

17-18/6  Vätternrundan 

 

MTC agerade föråkare vid starten i Motala från fredag kväll till lördag morgon. 

 

2/7 Fiffis MC-tur till Ydre Veteranmotormuseum. 

Dags igen för mig Fiffi att ta täten. Sex hojar och sju personer hängde med denna dag. 

Det finns många vägar till Ydre och den snabbaste vägen blev det inte.  

Min mor fyllde år denna dag så efter några fina skogs och grusvägar kom vi fram till henne 

och hon överraskades med blomster och hurrarop . Vi intog vår medhavda fika där och de 

som ville fick en rundtur inne i huset innan vi rullade vidare emot Ydre´s 

veteranmotormuseum. 



Där gick det att beskåda div. fordon/motorer allt från traktorer till motorsågar.  I museets 

närhet finns Ydregården och där åt vi lunch. Mätta och glada for vi vidare och avslutade 

dagens tur i Vadstena vid Slottvallens äventyrsgolf med varsin glass. 

 

30/7 Anders brukstur 

Återigen ett försök att smyga in lite kultur bland hojåkandet. 

Denna gång gick turen via Tjällmo, Lämneå, Grytgöl, Igelfors och Regna till 

Hävla Hammarsmedja där vi intog medhavd fika och fick en guidad tur 

i den gamla smedjan och bruksmiljön. 

Sedan via Katrineholm, Forssjö, Virå, Stavsjö och Åby till Svärtinge för lunch. 

Hemfärd via Finspång, Småängen  och Tjällmo. 

6/8 Den årliga bangolftävlingen, återigen i Rimforsa. 

 Denna tävling var till Henrik’s minne. 

 Vi blev 14 st väl kämpande lirare i solskenet. 

 Som vanligt slogs bollar lite härs å tvärs. 

 Dagens bästa klubba hölls av årets vinnare Janne Eklund. Stort grattis. 

 

13/8 Claes Ombergstur 

 En liten tapper skara på tre personer tog en fin tur via Rök, Uppgränna och Omberg. 

 

 

 

21/8 Hasses tur till Vingåker. 

Vi samlades vid Borenhultskiosken kl. 9.00. 

Det blev en Söndagstur för lördagsvädret var ej bra. Jag Hans Henriksson informerade om 

var turen skulle gå. Vi satte oss på våra cyklar till antalet 9 och färden gick mot Bona , 

Godegård, Tjällmo, Prästköp och Grytgöl. Vi tog vårt första stopp i Regna och vädret var till 

belåtenhet. Färden gick vidare på krokiga vägar till Vingåker där vi åt glass.  Färden gick 

sedan vidare mot Rejmyre. Vidare färd till Joans Restaurang i Finspång, där vi intog lunch och 

kaffe. Färden hem gick över Tolskepp och Ljungsbro och åter till Motala. Alla verkade vara 

nöjda med turen. 

 

2-4/9 Övernattningturen till Nora 

 Ca 20 personer åkte på fina vägar till Nora, där vi bodde i tågsätt omgjort till vandrarhem. 

Tyvärr var vädret inte riktigt på vår sida på lördagen så den i övrigt trevliga rundturen blev 

något blöt och kall. 

 

 



 

 

10/9 Mickes Grännatur 

 Återigen en liten tappar skara på tre personer, dock inte exakt samma tre, åkte en fin tur via 

Hålaveden till Gränna där vi hjälpte till att tömma en frysbox på glass inför vintern. 

 Detta blev säsongens sista MTC-tur, några fler var inplanerade, men då det på dessa var noll 

deltagare förutom turledaren är de inte så mycket att skriva om. 

 

 

21/10 Bowling 

 Ca 16 personer drabbade samman i ädel klotrullarkamp på Motala Bowlinghall. 

Segrade gjorde Claes Herlen & Linda Eklund. 

 

 

 

19/11 Mastersfest 

 Ca 25 festsugna medlemmar träffades på Måleriservice för en kväll med mat, dryck, musik 

och allmänt snack. Inga skador rapporterades. 


