Internationell träff på Långbergets Sporthotell i Sysslebäck, 26‐29 juli 2018.
30 deltagare från Blue Knights Sverige och Norge har i helgen haft träff på Långberget. Deltagarna
kommer från södra Skåne till Ljusdal samt från Norge.
Under dagarna har körts gemensamma utflykter. Under fredagen besöktes kraftverket i Höljes. Vi fick
en fin förevisning av anläggningen. Man öppnade även för oss att köra över dammen för vidare
transport över till Långflon och Trysil.
Under fredagen kördes en kortege till Finnskoga IF:s skjutbana. En donation om 5500 kr lämnades till
den anrika klubben, som fostrat världsmästare! Blue Knights vill med denna donation stödja
ungdomsverksamheten i klubben.
Donationen om 5500kr lämnades av Blue Knights Swe I:s president (ordförande) Erling Arvidsson,
Ljusdal. Den mottogs av Finnskoga IF:s ordförande Ronny Adolfsson.
Vid utsatt tid kom efterlängtat regn. Det kunde inte förta den goda stämningen! Ronny Adolfsson
berättade om Finnskoga IF:s verksamhet och framgångar, alltifrån Finnskoga‐Lasse på 60‐talet till
nybliven världsmästare i Skidskytte. Imponerande!
Erling Arvidsson berättade om Blue Knights verksamhet och överlämnade checken.
Finnskoga IF bjöd på kaffe och även möjlighet att provskjuta gevär. En av provskyttarna var Idar
Grotle från Norge. Han konstaterade att det ser lättare ut på TV!
Efter donationen kördes en 15 milarunda i vacker natur. Det känns fint för oss organisatörer att visa
upp det vackra Värmland och Klarälvsdalen med dess skiftningar. Det har varit en mycket fin
upplevelse inte minst för besökarna från Skåne som aldrig tidigare varit i regionen.
Vad är Blue Knights:
Blue Knights är en klubb för poliser och pensionerade d o med familjer. Kravet är förutom att vara
polis ska du äga en MC och ha körkort för att köra den. Det är inte kopplat till att vara
motorcykelpolis, utan som fritidsintresse.
Blue Knights Law Enforcement Motorcycle Club bildades som en motpol till Hells Angels I Maine,
Colorado USA 1974. Vi kör med blå västar, och vill visa att motorcyklister är bra folk!
Det Svenska ”chaptret”, avdelningen, Sweden I bildades 1991 i Falun. Fyra av de ursprungliga
medlemmarna var med på denna träff i Sysslebäck. Dessa herrar är inte fullt lika unga längre men de
har fått sällskap av yngre män och kvinnor.
Blue Knights motto är “Ride With Pride”. Vi vill vara en god förebild för motorcyklism.
Blue Knights finns etablerat i hela USA, Canada, Australien och närmast hela Europa. Totalt är vi ca
22000 medlemmar!
Svenska BK håller varje år en internationell träff någonstans i Sverige. Överskott från lotterier mm
doneras till företrädelsevis ungdomsverksamhet. Bland tidigare donationsmottagare finns
Tjernobylbarnens oas i Värnamo, Luleå handikappidrottsförbund, Kronprinsessan Victorias Fond m fl.
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