Kör kortege för sjuka barn
Johanna S. Johansson

ESLÖV. Den 31 augusti är det återigen dags för det som har kommit att bli en tradition - MC-kortegen som går
från Marieholm till Trollsjön. Även i år går alla insamlade pengar till stiftelsen Min Stora Dag.
Det är MC-klubben Startmotors MC som arrangerar dagen, vilket de har gjort sedan 1995. Alla som har en
motorcykel, oavsett märke eller modell, är välkomna att åka med kortegen som startar bakom badet i Marieholm
klockan 12 den 31 augusti.
– Vi vill såklart att så många som möjligt åker med. Som mest har vi varit 267 stycken, det vore kul att slå det
rekordet. Men mycket handlar om vilket väder det blir, säger klubbens ordförande Jan-Erik Eliason.
Välgörande ändamål
Alla som åker med betalar en startavgift på 40 kronor där överskottet sedan går till Min Stora Dag, en stiftelse
som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar.
Bo Ungesson och Jan Sahlén är två av motorcyklisterna som ska åka med i kortegen.
Bo Ungesson kör en Hyundai Goldwing och Jan Sahlén en Harley Davidson. I Startmotors MC är alla märken
välkomna. Klubben startade i Marieholm och har idag runt 80 medlemmar.
– Men vi vill gärna ha fler, speciellt yngre medlemmar, säger de.
Kortegen går från Marieholm via riksväg 17 mot Eslöv och avslutar vid Trollsjön efter en runda i centrum.
Kortegen sammanfaller med att Eslövs butiker har långöppet.
– Vi får mycket uppskattning av allmänheten när vi kommer. Många frågar vilken väg vi ska ta så att de kan stå
där och titta. Det är ett riktigt folknöje, säger de.
VId slutmålet vid Trollsjön samlas sen alla motorcyklar och även bilar, i samarbete med Miataklubben och Cranke
Cruisers. Bandet The Wingmen kommer uppträda på scenen och arrangörerna hoppas på mycket folk.
Ett folknöje
– Det är trevligt att gå runt och prata med folk och träffa folk från andra klubbar. Vi har också märkt att många från
äldreboendet som ligger här bredvid kommer ner med sina rullatorer och kollar in motorcyklarna. Många av de
har själva kört när de var unga och tycker det är kul att återuppleva minnen.
Dagen avslutas med en omröstning - vem har den snyggaste motorcykeln och vem har den snyggaste
fyrhjulingen? Vinnaren koras klockan 14.
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