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I helgen var sannolikheten stor att Ronnebytrafikanterna mötte en och annan
Morganbil. Runt 140 ekipage av det klassiska märket rullade hit från hela Sverige
för att delta i Svenska Morganklubbens årsmöte.

Göran och Solveig Samuelsson från Kristianstad behövde inte köra så långt för att delta i årsmötet, men det fanns många som kom längre ifrån.

Under lördagen begav sig bilägarna iväg på en nio mil lång
rundtur i länet.

Ronneby brunn var värd för Svenska Morganklubbens årsmöte 2015 och bilarna stod uppradade i Brunnsparken.

Flera av de tjusiga bilarna stannar kvar i länet efter helgen.
Ett 30-tal klubbmedlemmar kommer nämligen från Blekinge.

Morganentusiaster samlades i Ronneby
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iögonfallande
sportbilarna
av
det anrika brittiska
bilmärket
Morgan körde in i Ronneby
redan på fredagskvällen och
stod under helgen sedan
uppställda i Brunnsparken
i led med gröna, röda, blåa,
vita, svarta och flerfärgade
ekipage.

Bilägarna kommer från hela
landet och är alla medlemmar i Svenska Morganklub-

ben, egentligen Morgan
Owners Group of Sweden,
som är en märkesklubb för
Morganbilar. I helgen höll
klubben sitt årsmöte i Ronneby som lockade hela
273 medlemmar.
– Det är nog rekord, säger
Björn Roxlin, distriktssekreterare i syd.

Klubben har tidigare haft
lokala distriktsmöten i Blekinge, men inte något så
stort som ett årsmöte.
– Vad jag vet är detta första

gången, säger Björn Roxlin.

Två av medlemmarna som
deltog under träffen var
Göran och Solveig Samuelsson från Kristianstad. De
gick med i klubben för sju år
sedan, när de köpte sin Morganbil.
– Vi är anglofiler. Vi har
bott i England tidigare och
gillar allt som är engelskt,
förklarar Solveig Samuelsson.
På lördagsförmiddagen
begav sig medlemmarna

iväg på en nio mil lång rundtur. Under körturen gjordes
stopp bland annat vid Johannishus slott, Karlsnäsgården
och hos konstnären Susanne
Demåne.

FAKTA

Svenska Morganklubben
● Den svenska Morganklubben, Morgan Owners Group

of Sweden, är en märkesklubb för Morganbilar.

● Klubben grundades 1966 och är en av de äldsta klubTEXT
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barna i världen.

● På våren i maj eller juni har klubben ett nationellt möte,

vilket samtidigt är årsmöte, och under hösten arrangerar
de tre distrikten (MOG East, MOG South och MOG West)
höstmöten. Distrikten arrangerar också lokala träffar
under hela året.

