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Rulledag i Ryslinge
Af Povl Henneberg

D

e første arrangementer i club
Golf Danmark plejer for det
meste at løbe af stabelen i april,
og i år var ingen undtagelse. Brian Søgaard inviterede til rulledag
i sit ﬁne værksted i Ryslinge, og
på en ﬁn forårsdag den 12. april
var der imellem 25 og 30 biler og
deres chauffører på plads ved arrangementet. Af disse biler havde
syv stk. gjort turen over broen fra
Sjælland for at være med, hvilket
er ganske ﬂot.
Flotte ydelser
Vi var en hel del, der var mødt op
til arrangementet på vores vinterhjul, så vi måtte konstatere, at den
globale opvarmning ikke var slået helt igennem i år – i hvert fald
ikke i Danmark. Nå, spøg til side.
Det blev en rigtig hyggelig dag,

hvor der blev rullet en hel del biler på Brian Søgaards rullefelt.
Udskrifter blev sammenlignet, og
lidt godmodigt smådrilleri blev
det også til. Topscoreren rent effektmæssigt blev en Golf IV GTI
med ca. 190 hk, men der var også en hel del andre biler, der havde ﬁne ydelser. F.eks. var der en
Skoda Octavia RS, som havde
186 hk. På dieselsiden blev der
målt i omegnen af 180 hk.
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Brian Søgaard havde en travl
dag ved rullefeltet.

Nye projekter
Samtidig med aktiviteterne på
rullefeltet ﬁk vi lejlighed til at få
hilst på hinanden og få en rigtig
god snak om løst og fast, nogle
havde brugt vinteren på nye projekter, og andre havde skiftet bilen ud. Sidstnævnte kategori hørte
Svend Nicolaisen fra Århus til –
han havde fået den fedeste Golf
R32. Så det må have været ren
fornøjelse at gøre turen fra Århus
til Ryslinge. Men når man kører
VW, kører man jo gerne. Det kan

Claus Petersen fra Ålborg skrive
under på. Han gjorde nemlig også
turen til Ryslinge – 580 km tur/retur.
Playstation
Vi var også nogle, der ikke kunne
dy os for at lege lidt med en opstillet Playstation 3, hvor der også
blev kørt ræs det meste af dagen.
Det er i øvrigt den samme opstilling, som vi havde til træffet
sidste år. Jo, det var i sandhed et
arrangement for os med benzin i
blodet.
Tilfreds
Da dagen var ved at være slut, var
det en meget tilfreds Brian Søgaard, der kunne gøre status over arrangementet. Tilstrømningen til
det havde været større, end han
havde forventet, og søgningen til
rullefeltet havde været rigtig ﬁn.
Så alt i alt en succes, som vi efter min mening burde gentage til
næste år på samme tidspunkt, hvis
det var muligt. Vi har før startet
sæsonen op med en rulledag – det
gjorde vi f.eks. i 2006 i Ålborg
– og denne slags arrangementer
passer perfekt til tidspunktet, idet
der også er mulighed for at opholde sig indendørs, hvis vejret skulle være dårligt.
Tak til Brian Søgaard for en god
■
dag!
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