Sulistur mai 2014
Igjen klarer medlemmer av Salten Motorhistorisk Forening (SMF) å gi bort en fantastisk
opplevelse. Årets vårtur ble lagt til Sulis da det ikke passet for hotellet i Laisvall. Trond
Brodersen tok kontakt med nye eiere og forhandlet fram en god avtale. Denne inkluderte
overnatting samt middag med fisk og kjøtt samt en nydelig fromasj til dessert.
Dagen startet med utstilling av biler og motorsykler i arrangement ledet av Bodø domkirke.
Da klokken ble to startet ferden mot Sulis. Oppsamling på Tverlandet og på Fauske. Et
nydelig vær ga flotte rammer til kjøreopplevelsen. Ved ankomst til hotellet ble det avholdt en
kort «get together» før de to skvadronssjefer fikk utlevert sine oppdrag. De samlet raskt
sine skvadroner og startet planleggingen av årets store luftkamp. Reglene i år var mere
tilpasset spillet og utfordret personlige ferdigheter, ledelse, teamwork og kunnskap.

Etter en kort innflyging av flyene startet selve konkurransen. Det ble et mektig slag som
endte i en heftig luftduell mellom skvadronssjefene John Knutsen og Odd E Olafsen. Det var
lenge uavklart hvem som ville trekke det lengste strået og avgjøre.
Til slutt ble det klart at John også i år ville lede sin skvadron til seier.
Etter dette fortsatte det sosiale arbeidet og forberedelsene til middag. Kl 20:00 startet et
fantastisk måltid. Selv tok jeg meg til rette i fiskefatet med nykokte poteter og nydelig saus.
Dessverre klarte jeg på to porsjoner, noe som satte meg helt ut for en lang periode. Litt
fromasj og kaffe med Cognac hjalp på. Under kaffen ble det utført premieutdeling til
gjeldende vinner av fly konkurransen. En kort oppsummering av SMF sine vårturer ledet oss
tilbake til 2008 en kun et hull i rekken.
Kvelden ble avsluttet på forskjellig vis. Noen tok tidlig kveld mens andre holdt ut til senere
nattetimer.
Søndag var det frokost til forskjellige tider. Og ulike avganger. En gruppe tok turen til Fauske
og avsluttet med en kaffe der.
Alle kom vel hjem og jeg tror en felles oppfatning var at dette gjør vi gjerne igjen. Tusen takk
til Sulitjelma Hotell.
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