Mc-klubb som firar 20 år

Trestad Dals MC-seniorer
bildades 1999, men vid
årsmötet 2017 beslutade
klubben att ta bort namnet
seniorer. Längtan att glida
fram på fina mc-vägar och
känna naturens dofter och
uppleva den trevliga samvaron med likasinnade är
det som förenar klubbmedlemmarna.
Av klubbens 54 medlemmar
bor ett 20-tal i Dalsland.
Ordförande sedan 2008 är
Ronnie Åkerstedt från Mellerud. Han och hustrun Eva
började köra hoj 2007.
– Jag tar ut hojen så fort det
blir barmark och kör fram
tills det är risk för halka.
Fram till 2018 arbetade jag
på turistbyrån i Vänersborg
och då körde jag dit varje
dag, som mest blev det 3 000
om året, säger Ronnie.
Klubben anordnar gemensamma turer på torsdagar och
söndagar under säsongen,
med start i april med avrostning vid Trafikverket på
Trestad Center.
– Sista torsdagen i april blir

det avrostning, då har vi med
oss trafikinspektör Tommy
Almqvist. Han har satt upp
banor och ger oss olika balans- och bromsövningar,
som är nyttiga i början av
säsongen, berättar Ronnie.
Torsdagsturer
Därefter startar torsdagsturerna, då alla först samlas vid
Trestad Värdshus. Efter max
en timmes körning är det
bensträckare. Målet är fika
på något trevligt ställe, det
brukar delta mellan 20-30
hojar plus passagerare.
– Vi har jätteroligt, det blir
mycket skratt. Man träffar
människor man kanske aldrig skulle träffat annars, säger Kicki Andersson från
Brålanda.
Vissa söndagar anordnas
också turer, som brukar bli
lite längre. Schemat för årets
hojturer är klart; vad sägs om
Hunneberg, Orust runt,
Backamo, Torreby slott, Dalbergså och allsångskväll
Köpmannebro?
– Men har också ”Vårrullen”, det är en heldag med

20-30 mils körning. I fjol var
vi i Värmskog och åt deras
berömda räkmacka. Det är
jätteroligt med outforskade
vägar, konstaterar Kicki.

Skoj på hoj
Sommarens höjdpunkt är
”Skoj på hoj”, det är alltid en
långtur över flera dagar.
– Jag och Eva tar husvagnen och rekar vägar innan
den turen, när vi hittar en
lämplig hojväg spelar jag in
den på min GPS. Då blir det
enklare att köra rätt när det är
dags. I fjol körde vi Siljan
runt, säger Ronnie.
Årets Skoj på hoj-tur går
till södra Halland 6-9 juni
med boende i Falkenberg.
Därifrån utgår man sedan
med dagsturerna.
På hösten när mörkret faller tidigare körs torsdagsturerna på söndagar istället.
Har ni några favoritvägar?
– Brudfjället, vägen från
Båberg till Kungälv utefter
Göta älv och vägen till
Backamo och sträckan mot
Värmskog. En favoritsträcka

är också över Brudfjället,
förbi Brohögen, Vassbotten,
Årbol och vidare till Lennartsfors och Årjäng, svarar
Ronnie.
Vad är det som gör en
mc-tur så speciell?
– Naturupplevelsen och
dofterna som man aldrig känner i en bil. Tänk doften av
nyhugget virke eller nyslaget
hö, framhåller Kicki, som tog
mc-kort 2012 och kör en
Honda Shadow 750.
– Det är roligt att köra även
när det regnar, inflikar Bosse
Nilsson, Mellerud.
Övrig tid under året när det
inte går att köra hoj brukar
medlemmarna träffas över
en fika, men då tar man bilen
dit. Någon klubblokal har
man inte, medlemsavgiften
går istället direkt tillbaka till
medlemmarna i form av julbord och korvgrillning med
mera.
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Reflexvästar med klubbmärket
på är nytt för i år. Foto: Susanne
Emanuelsson.

Parkeringen vid Skräcklestugan i Vänersborg den 12 juli 2018. Vid anslagstavlan står Mats Eliasson från Uddevalla, Bertil Karlsson (i blå skjorta) Frändefors, Eiron Andersson (i vitt skägg), mannen i grå tröja är ryggtavlan
på Roland Eriksson från Åsaka. Till höger om honom står Lennart Brohlin från Grästorp, bredvid honom står
Heikki och Anna-Greta Leyon Trollhättan och längst till höger Tommy Alm Vänersborg. Foto: Privat.

Några av medlemmarna i Trestad Dals MC. Fr.v: Eva och Ronnie Åkerstedt (Suzuki
Intruder 1500) , Mellerud, Kicki och Eiron Andersson (Yamaha Midnight Star
1300), Brålanda och Bosse Nilsson Harley-Davidson Sportster 1200), Mellerud.
Foto: Susanne Emanuelsson.

”Skoj på hoj-turen” 2018 gick Siljan runt. Bilden är från 4 juni utanför Nils Olsson
Dalahästar i Nusnäs. Personerna är fr.v: Eva Eliasson, Uddevalla, Kenth Johansson,
Dalskog, Eva Åkerstedt, Mellerud, Ingalill Jonsson, Grästorp och Tage Hansson,
Vänersborg. Foto: Privat.

9 augusti var klubben på Torreby slott i Munkedal. Förste man är Bosse Nilsson, Mellerud, sedan följer Roland Eriksson,
Åsaka, därefter Lennart Brohlin med Ingalill Jonsson från Grästorp bak på den trehjuliga hojen. Foto: Privat.

