
öndagen den 18 september 2011 var det åter dags för PV-klubbens traditionella PV-rally. Även 

kallat Roslagsrallyt och/eller Stockholmsrallyt. 

 

Samling, liksom ifjol, vid Trosta Gård, 

www.trostapark.se, där man bl.a. kan öva halkkörning 

och Active Driving. Ett 25-tal bilar av olika modeller 

mötte upp och Björn ”Nalle” Rönnlund tar emot 

startanmälningarna. 

 

Denna dag är det inte aktuellt med halkkörning men 

däremot får vi som första uppgift åka slalom i en knixig 

bana med maxtiden 2 minuter och med tidstillägg för 

nedkörda koner. Undertecknad startar som nummer 1 

och lyckas utan att ta ned några koner gå i mål på 1.54. 

Ett hyggligt resultat men ganska långt ifrån de bästa 

tiderna. Men vad ska man begära av en 64 år gammal 

PV och en ännu äldre chaufför. 

i gör nu en sväng mot Arlanda och invid en 

utkiksplats finns nu uppgift nummer 2. När 

infördes den 5-åriga PV-garantin? 

1x2- alternativen säger alla 1954 men var det 1, 10 eller 

21 november? Här blir det en ren gissning (som senare 

visar sig vara helt fel). 

Strax norr om Arlanda, ett populärt område för 

flygspaning (flightspotting) gör vi tillsammans med 

startnummer 6 en kaffepaus på en kvart. Detta visar sig 

inte vara så lyckat för när vi kommer fram till station nr 

3 finns ingen funktionär där! 

Nåväl vi fortsätter till kontroll 4 och det visar sig även där att funktionären har lämnat stationen! 

 

Vi fortsätter då till målet som även detta år är förlagt 

till Nifsta Gård, Gottröra. http://www.nifstagk.se. Här 

brukar entusiasterna träffas varje torsdagskväll. 

Trots att vi har startnummer 1 kommer vi sist till målet 

men här får vi en rallyfråga om den fantastiska Tom 

Trana. Detta var frågan vid station 3. 

Kontroll 4 hade man fått kasta tre tennisbollar och på 

fem meters avstånd försöka få omkull tre tomma 

plastdunkar och 10 poäng per dunk. Med Nalles 

benägna hjälp får vi nu göra ett försök vid målplatsen. 
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Magert resultat. Bollarna måste vara vinda då alla passerar utan att på något vis vidröra de svarta 

dunkarna. 

Nu vankas det varm korv med bröd och även kaffe vid 

Nifstas fina servering. Under tiden rättar Nalle 

deltagarnas svar och förrättar prisutdelning. 

Som väntat hamnar vi långt från topplaceringarna men 

vad gör väl det? 

Ett, som vanligt, trevligt rally på roliga småvägar och i 

ett trevligt sällskap av PV-människor ser vi fram emot 

2012 års rally. 

Ett stort tack till Nalle och hans medhjälpare. 

 

Knivsta den 18 september 

Ingemar Ejdersund 

 


