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Verksamhetsberättelse Blekingesektionen 2020  

Blekingesektionen har haft den lilla verksamhet det har gått att ha under denna tråkiga
pandemi, men på ett Corona säkert sätt så har vi kunnat genomföra en del av det som var
tänkt enligt följande: 

Redan den 25/7 så var ett par av medlemmarna på en Saab/Volvo marknad i Göteborg som
enligt deltagarna var trevlig, detta var då innan det blev restriktioner i Sverige. 

Den 10/4 hade vi en körning som jag var ansvarig för där vi höll oss på mindre vägar i västar
delarna av Blekinge där vi hade en skön fikastund halvvägs i strålande vårsol. 

Den 9/5 hade vi den traditionella " I Krösnabanans spår " med tipsrunda längs vägen med 
en bra uppslutning på ca 10 bilar.

21/5 På gökottan var det körning till Alljungens friluftsområde där grillning och fiske stod på
menyn.

Den 6/5 hade vi som brukligt lyst av en grusväg där allas rallydrömmar fick infrias, detta var
välbesökt som vanlig med vissa andra fordonsmärken mer än Saab var på plats.

9/6 Hade Blekinge veteranbilsklubb körning till Hasslö hamn där fikaplatser var bokade så vi
kunde ha en trevlig stund med medhavd fika.

8/8 Så köpte vi en guidad tur på Aspö kustartillerimuseum som var välbesökt av intresserade
deltagare.

11/8 Kort efter Aspö museum så var det dags för guidad tur på Bilsports museum i 
Karlskrona där vi under en kväll gick igenom alla trevliga fordon på museet.

Den 4/1,0 hade vi en lite avslutning med Blekingesektionen där körningen till slut hamnade
på Karlsnäs friluftsområde och korvgrillning stod på menyn och med ett starkt deltagarantal
med Saabvänner.

Stående punkt på schemat är söndagsträffar på fiket i Nättraby där sista söndagen i 
månaden var spikat för de som ville komma.
Vi hoppas på en bättring under 2O2L med pandemin även om det ser mörkt ut just nu.

I senaste numret av Bakrutan så kan ni läsa lite av de planer vi har för 2021 sen får vi se om
allt kan genomföras och då på ett säkert sätt.
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