Verksamhet i stort och smått 2012
President/språkrör och biträdande dito: Rolf Almqvist/Peter Sundfeldt
Kassör: Jens Clausen
Årsmöte 2012/01/25 i Motorjournalen Garages, Gamlestaden

16 medlemmar på plats. Vi dryftade EL i Belgien, hur göra LCG mera aktivt,
lokala finöl, hembakat och ett beslut om liten medlemsavgift/patch. Bland annat.
Årets möte 2013 är elektroniskt nedkladdat i text av Andreas Björklund. Ett försök
till en sammanfattning finns på sista sidan.
Scooterpremiär Göteborg 2012/04/28

Många Lambretta-piloter på tur med andra scooter-kompisar i Göteborg. Några
utsocknes kom också, bland andra en skönt orörd och patinerad tidig vit/gul TV175
S3 från Falkenberg. Luna-ligan var som alltid välrepresenterade.

Scooterpremiär i Malmö 2012/05/01

Katarina Karlsson, Peter Sundfeldt, Peter Sjöberg och Johannes Bäver var på besök
i Malmö och körde deras premiär-ride. Alltid 1:a maj och alltid samling på
Stortorget 1400 hrs. Strålande vårsol i en enveten Skåne-vind och stilig dragbil.
Classic Motor Show, Tjolöholms Slott 2012/05/20

Gott om plats på gräsplätten och skön hängfeeling i partytältet. Bra blandning, men
konstigt nog dåligt med S3:or. I år ska vi få till ett både större och mer blandat
gäng. Här med bland andra Leif Nyrén, Alexander Nyrén, Jonas Granath, Katarina
Karlsson, Jonas Hedlund och Lorentz Österling.

Mondo Scooter Rhum, Örebro 2012/05/25-26

Andreas Björklund, Fredrik Cedman, Per Dahlberg och Ian Chorley körde för egen
maskin en nostalgia-run genom Västergötland och upp mot Örebro och Mondo SC.
Gymkhana-övningar och tävlingar på plats. Daniel Goes, Ida Svensson och
Katarina Karlsson åkte stenhård orange VW typ 181 Kübelwagen utan scootrar. De
blev hemma på släpet när dragbilen dog. Volvo V40 T4 och scootrarna, alltså.
Scooterfika. Oftast vid Da Matteo på Magasinsgatan söndagar 14.00

Gott om plats, barnvänligt, varm sol när den är framme och mycket matigt för
olika smakriktningar. Några tycker ändå att finkaffet är lite strävt. Men det är rostat
på plats och ekologiskt och Fairtrade och hela medivitten och så.
LCG:s medlemmars fordon är också oftast i frontline.

EuroLambretta i Gent, Belgien 2012/06/07-10

Jonas Granath, Katarina Karlsson, Peter Sundfeldt, Patrik Leiderth, Henrik
Åkerblom, Mona Hansson, Stian Kaurel och Tore Farsund släpade sig ner och
körde friskt och överallt. Missade till och med lite av marknaden. Några av oss
körde dessutom vilse i Gent i en solidarisk väntan på LCM:s Michaele Lagerkrantz
och hans kopplingsvajerbyte. Men snart visste vi var vi var.

Run & Party, All Inclusive och Exclusive… party i Nybro 2012/08/21-23

Hans Rekstad och Peter Sundfeldt tog sig till Svartsjömåla och kände på Stickan
och Spetans gästfrihet. I god, och numera traditionell ordning, roddades det
tokroligt av gänget från de östra Smålandsskogarna. Och fin körning också, på
Ölandsbroar och på krokvägar runt Kalmar.
Mods & Rockers, Stockholm 2012/09/03

Katarina Karlsson, Peter Sundfeldt och Jon Bertilsson hämtade Kattis nyinköpta
och sedan 1988 avställda TV3 från 1964, skruvade och startade i Nytorgsgaraget
på fredagskvällen och körde i vätan på lördagen. Kat fick kickaxelbrott vid envigen
i Gröndal, men genomförde hela körningen till målet på Nytorget.

Syjunta 2012/09/25

Katarina Karlsson och co-host Josefine Cedman höll sy- och patchkväll inför In the
City. Ingen jädra serviceinrättning, utan ”kom och själv sy, laga och fixa det du
behöver på dina finscooterkläder. Råd, tråd, utrustning och maskiner finns på
plats”. Och det syddes, patchades och fixades.
In the City Scooter Weekend, Göteborg 2012/09/29

Med undertexten Bosse Högberg Memorial Run körde många – nej, alla, det finns
dokumenterat av en minst sagt överraskad med sin son övningskörande mamma –
mot rödljusen till Mölndal där Peter Sundfeldt, DJ Rude Boy och DJ Safari hade
konferencier- och DJ-gig för Mölndals Stad. Stopp, kaffe och rulltårta. Sedan drog
vi en vinkande defilering förbi Högbergs änkas hus. Därefter fortsatt svinkörning
in i Göteborg. Som vanligt. Avslut i Haga hos hipsteraffären Karltex med
lokalbryggd finöl och italiensk tomatsoppa.

2012/12/09 Italiensk scootersöndag med Lambrettakrydda. Jan Jörnmark
tolkar Innocenti.

Francesco Corti på Restaurang Toscana (som även fixade tomatsoppan och
focaccian på In the City) dukade upp en pizza/pasta-buffet och Jan Jörnmark
(Övergivna platser) berättade ur ett ekonomiskt-socialt-historiskt perspektiv om ett
övergivet Detroit i allmänhet och om Lambretta-fabriken i synnerhet. Bilderna tog
han en vecka innan fabriken revs.
Nyårsride 2012/12/31

Nyårsregnigt, men ett överraskande stort antal Lambrettas trotsade vinterregnet.
För att inte tala om alla andra scoots och kompisar. Från Götaplatsen gled vi till
Motorjournalen Garages, espressomaskinen och hembakat.

Årsmöte 2013
Vi som var där berättade lite om EuroLambretta i Belgien, delgav anekdoter och
så. Vi talade om ursprungskontroll, landsarkiven, registreringsbesiktningar, indisk
Lambretta-import genom Jesper B-L (och därmed LC Stockholmsbesök, tack för
alen) och lyckade projekt därtill. Vidare avhandlade vi årets möjligheter, till
exempel att Classic Scooter Run i Oslo krockar med EuroLambretta i Avignon, att
Cannonball i Vetlanda ska åkas på, att vi höjer priset på medlemskortet/patchen till
100 kronor och att årets patch blir mörkblå/guld.
Hemsidan ska återupplivas och synkroniseras med Facebook-gruppen. Det arbetet
är redan påbörjat.
Ett förslag om att arrangera ett Go West Cannonball 2014 antogs enhälligt (om än
med en del frågande, men ”vi kör!”) och basecamp blir förmodligen Falkenberg.
Ett socialt initiativ i form av en pub-kväll första torsdagen i månaden ska försöka
komma till stånd. Mekkvällar är ett alternativ. Vi dryftade också stillestånd på
rullande hojar och långsamma renoveringar. Alla blev sugna på köra hårdare och
att bli klara.
Go hard and Go West.
Lambretta Club Göteborg gm Peter Sundfeldt

