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Lars Tankar

När detta skrivs är vi mitt uppe i sommaren 2017.  Så här långt har vi klarat oss från 
större skyfall vid klubbens mc-aktiviteter. Men den svenska sommaren lämnar ju inga
garantier när det gäller vädret.

På programmet står den traditionella turen ner till Smygehuk på tur. Vidare är en 
utflykt upp till den gamla riksgränsen vid Älmhult på gång. Vidare så har vi våra 
Utochköra-möten första och tredje måndagen i månaden. Läs mer om detta under 
kalendern på vår hemsida ltt.nu.

När det kommer till innehållet i vår klubbtidning, GnistGapet, så är det upp till oss 
medlemmar att bidra med detta. Alla bidrag, korta som långa, är välkomna. Ett bidrag
till klubbtidningen skickas enklast och smidigast till:  gnistgapet@ltt.nu

/Lars Nicklasson

mailto:gnistgapet@ltt.nu
http://ltt.nu/


Start & Mål, Örerunt 2017.

Den 6 juni, som 2017 inföll på en tisdag, sken solen som den skulle då klubbens mc-
tippsrunda Örerunt kördes för tredje gången i sin helskånska form. Men räknat från 
första början, någon gång på tidigt 80-tal, då vi togs oss över till den danska sidan av 
sundet, var detta cirka 35 gången vi genomförde ett örerunt. 

Start och mål var uppe på milstolpen i Glumslöv. Där undertecknad, Bengt och Kenth
stod för verksamheten. 

Det såg lite trögt ut i början, men vid 11-tiden hade vi skickat ut 75 deltagare på den 
14 mil långa rundan. Denna inleddes med en tur söderut längs öresund ner till 
Barsebäck och Gillhög. För att därefter leta sig norrut via Dösjebro och Billeberga 
upp på söderåsen och finstorps dammar, där Jörgen, Nils och Reidar opererade 
korvkontrollen.

Sedan vände det söderut igen uppe vid Stenestads Kyrka, som ligger 188 meter över 
havet. För att via Vallåkra nå tillbaka till målet  på milstolpen i Glumslöv. 



Vid målet fick deltagarna göra både kunskapsrelaterade och praktiska övningar.

 



Så att deltagarna kunde 
rangordnas och segrarna 
kunde ropas fram till 
priskassarna och därur välja 
ett passande trofé.

När sedan priskassarna var 
tömda. Ja då började det så 
smått att regna lite grann. 

För oss funktionärer återstod 
det sedan bara att förtära de 
sista korvarna som Nils och 
Reidar  hade med sig tillbaka 
från söderåsen.

Foton: Beng Andersson
Text:    Lars Nicklasson



Vindtunnel för hjälmtest

 David Ehrenstråle, text & foto

 
Vid en nylig resa per MC till Berlin, missade János Wikhardt Grönhed och jag inte att
besöka en Louis Gigastore, den största butikstypen bland Detlev Louis stora kedja av 
butiker för MC-tillbehör och kläder. Bilden visar en vindtunnel där man kan gå in, 
sätta sig på en utrangerad MC och med hjälp av luftströmmen få en uppfattning om 
bullernivån för den hjälm man provar. I just den här butiken sponsrades tunneln av 
Shoei, då skyltar med texten ”Shoei Windkanal” fanns runtom.

Säkert kan tunneln även
användas för att prova
vindtäthet och ventilation för
MC-jackor och liknande.
 Det är naturligtvis alldeles
utmärkt att hjälmtillverkare
aktivt jobbar för att få ner
hjälmbruset! Men frågan är
ändå om det inte är turbulensen
bakom rutan - om en sådan
finns - som utgör den största
bullerkällan? Såvitt jag vet
uppmanas återförsäljarna av
vissa hjälmtillverkare att låta
kunden provköra med den
hjälm kunden funderar på att
köpa. Det ultimata testet!

Ändå häftigt med en vindtunnel
i butiken, tycker jag. 

Fotomodell på bilden är János.



Korvakontrollen För Örerunt 2017

Det går absolut inte att genomföra ett Örerunt utan en 
korvakontroll. I år hade Lars utsett Jörgen till att sköta denna 
viktiga syssla.

Jörgen utsåg undertecknad till grillmästare, och Reidar avdelades 
att sköta den viktiga rollen som senapsexpert. Som bisyssla intog 
Reidar rollen som LTT - ambassadör, vilket han skötte alldeles 
utmärkt.

Jörgen, KorvChef 2017



Vi träffades på morgonen Örerunddagen hemma hos Jörgen för att
förbereda arbetet vid korvakontrollen. Naturligtvis gick det inte att
komma igång med arbetet utan att först ta en fikapaus. Reidar
hade tagit med goda hemlagade bullar som passade bra till kaffet
som Jörgen serverade.

Vid genomgången av vår utrustningen så noterade vi att Jörgen 
hade fixat ihop ett utmärkt specialgjort bord för att presentera vårt 
utbud av varor. ( korv med bröd, senap och läsk). Jag hade tagit 
med en gasolgrill som gjorde jobbet som grillmästare ganska 
komfortabelt.

Nu var vi redo för anstormningen av Öreruntdeltagare. 

Lars hade givit order att vi skulle var beredda att servera korv från
klockan 11:00. Men den första delen av rundan tog längre tid än 
beräknat så de första deltagarna dök upp först fram mot tolvtiden. 
Vi utnyttjade naturligtvis väntetiden till att fintrimma våra rutiner 
och till att provsmaka korven. Vi menade att Jörgen verkligen 
lyckats hitta en smakrik och god korv. 

Specialgjort Bord



Senap till korven skulle serveras i tre olika smaker varav en hade 
en otrolig hetta. Av någon anledning bestämde sig Reidar för att i 
första hand rekommendera den starka senapen. Det blev en chock 
för många.

Nu hade vi fullt upp med hungriga
deltagare. Ibland blev det riktig anstormning. Lite då och då 
upptäckte jag att jag var helt ensam vid korvståndet. (anledning se 
bilder nedan )

 

Efter att serverat 125 korvar och ett stort antal läsk kunde vi 
avveckla korvakontrollen. 

Det var mycket trevligt att få uppleva alla dessa glada MC - 
människor som njöt av vår välorganiserade Örerunt. Det kändes 
motiverande att ha bidragit till trevnaden genom att servera korv 
med bröd.                                     

Text och Bilder: Nils Bosrup

Ingrid & JörgenReidar & Ingela



Klart häftigast mc vid örerunt 6 juni 2017

För aktuell information om 

Lund Touring Team,  LTT 

besök klubbens hemsida: ltt.nu 

PS
Alf Gustavsson har en FJR 1300 som han önskar sälja. Årsmodell -15, Uttagen hos 
Lilleman i sept 2016 med 112 mil på mätaren. I dag är ställningen cirka 200 mil.
Vid intresse, kontakta Alf på 0705 45 43 53 eller vitus@hotmail.com

DS
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