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Aktivitetsrapport från Vårtur 2022-05-21 -- 22 Kristinehamn 

 
1. Planering/Förberedelser 

Tvådagars vårtur på roliga asfalterade vägar i Södermanland, Närke, in i Värmland och sedan 
tillbaka via Västmanland. 
Sträckorna rekades med bil och senare med MC. Mat och logi rekades mest via Google och 
telefon. 
Turen kördes i öppen grupp. Tankning inplanerad baserat på MC med kortaste räckvidden.  
Kulturstopp vid Picassoskulpturen i Kristinehamn. Navigationsätt GPS med distribuerade 
kartor från BaseCamp.  
Regina Rupprecht och Bert-Ove Kristensen ansvarade för rutter, kartor, och ledning av turen, 
medan Jesper Lindquist ansvarade för mat, inkvartering och anmälningar. 
 
1.1. Utskick inför turen/aktiviteten 

Styrelsen informerades tidigt om upplägget i stort och 2022-04-04 mer formellt. Aktivitets-
kort skickades in 2022-04-07. Inbjudan skickades ut 2022-04-24 med påminnelse på FB 
2022-05-01. Påminnelse per mejl gick ut 2022-05-05 vilket också var sista anmälnings-
/avbokningsdag.  
 
2. Målsättning 

Trevlig MC-körning på kurviga asfaltsvägar i vackra omgivningar och socialt umgänge med 
klubbkamrater.  
 
3. Genomförande 

Samling lördag morgon vid Circle K i Mariefred. Medhavd fika vid Ärla kyrka, Eskilstuna. 
Lunch på Joan’s i Vingåker. Eftermiddagsfika hos Fyra Systrar i Mullhyttan.  Inkvartering på 
Krongårdens vandrarhem i Kristinehamn där det inte fanns några grillmöjligheter så middag 
åts på Picassos Veranda innan vi körde till vandrarhemmet. Vandrarhemmet var ett tidigare 
logement på gamla A9 med toaletter, dusch m.m. i olika gemensamhetsutrymmen. Frukost 
intogs individuellt på vandrarhemmet. Förmiddagsfika intogs i morgonsolen på Café Da Capo 
i Nora. Lunch på Salambo Pizzeria i Kolsva. Eftermiddagsfika var på Bistro Bruket på Skul-
tuna Messingsbruk. Turen avslutades vid Circle K Enköping Salatullen.  
Vi var 10 deltagare, vilket var mindre än normalt på Vårturen. Det regnade på lördagen, men 
till största delen rörde sig regnet framför oss mot Kristinehamn. Bortsett från att vi kom fram 
till Vingåker betydligt snabbare än beräknat så stämde planeringen bra.  
På söndagen hade vi en avåkning på en av småvägarna. MCn saktades in i ett gräsklätt dike 
och bortsett från en skakad förare och en nedsmutsad MC så gick det hela bra. Gruppen åter-
samlades vid olyckplatsen och hjälptes åt att sätta ut varningsblinkers och hjälpa förare och 
MC. Föraren kunde sedan fortsätta turen med gruppen. 
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3.1. Kostnader/utgifter 

Vi hade en budget på 3000, men hade inga kostnader som finansierades av klubben. 
 
4. Erfarenheter och reflektioner 

Efter uppskjutna aktiviteter under pandemin var det mycket aktiviteter i maj vilket säkert 
minskade deltagarantalet en del. Vi var något sena med inbjudan och sedan fick den vänta på 
att flera andra inbjudningar portionerades ut till medlemmarna, vilket minskade betänketiden 
något. 
Krongårdens vandrarhem var enkelt, men bra. Ev. kan de införa grillmöjlighet nästa år. Vårt 
första val var Vandrarhemmet Udden på Karlskogas Folkhögskola, men det var redan bokat. 
Vi har tidigare bra erfarenhet av det med moderna rum med egen toalett/dusch och bra grill-
möjligheter. Det är något dyrare, men ger bättre valuta för pengarna.  
Ursprungligen var lunchen i Vingåker planerad för Båsenberga Hotell & Konferens, men de 
hade ännu inte börjat med lunch på veckosluten. Joan’s var ett bra tips även om det var lite 
trängre parkering i centrum. 
Generellt är golfrestauranger utmärkta lunchstopp för MC-förare. För att få ut bästa upplevel-
sen på söndagens rutt så låg den tyvärr i ett väldigt golffritt område. Pizzastoppet i Kolsva var 
bra, men ett val under restriktioner.  
Vi hade bara ett kulturstopp, Picassoskulpturen i anslutning till middagen. För att få en bra 
körupplevelse och komma till inkvarteringen inom rimlig tid så valde vi att lägga tyngdpunk-
ten på körningen. 
Vi fick göra vissa verklighetsanpassningar av den ursprungliga planen, men den genomfördes 
på ett bra sätt och vi anser att målsättningen uppfylldes.  
 
5. Övrigt 

 
 
Regina Rupprecht, Bert-Ove Kristensen och Jesper Lindquist 
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