Elfte pingstrundan rullade
och gjorde stopp i Pello
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Pingstrundans många motorcyklister gjorde ett stopp i Pello på pingstaftonen.
PELLO/PAJALA
En samling på 106 glän
sande och mullrande
motorcyklar med deras
förare drog in i Pello på
pingstaftonen.
Det var den årliga
pingstrundan som gjor
de ett stopp i byn.
Den sträcka som kördes
var hela 170 kilometer.
Starten skedde vid Mal
men i Pajala och med
Kolari som första stopp.
Därifrån drog motorcykel
förarna vidare längs finska
sidan den cirka 70 kilome
ter långa sträckan till tull
stationen i finska Pello och
över till svenska sidan.
Efter stoppet vid Pello-

hallen där de förevigades
för Haparandabladets räk
ning gick färden tillbaka
längs Route 99, eller riks
väg 99 som den formellt
kallas. I Kardis bygdegård
intogs en vildmarkslunch
vid 14-tiden och därefter
gick färden vidare mot
slutmålet Pajala.
Trevlig samvaro
I likhet med tidigare år har
pingstrundan omfattats av
en rad arrangemang. Det
startade på fredag kväll
på Soltorget i Pajala med
"Mopedrallyt och blårö
kens dag".
Arrangerande
Pajala
motorklubbs
ordföran

de Mia Jatko öppnade
pingstrundan. Konferen
cier David Forsberg tog
sedan över. Publiken bjöds
på en musikupplevelser le
vererade av Kulturskolans
elever.
Crossförarna

av trevlig samvaro.

Coolaste mopeden
Den coolaste veteranmo
peden skulle utses, vilket
innebai' att raden av mo
peder stod ut
ställda och det
Matteus Met- »vi hade tur röstades. Vinna
re blev Ingemar
tävainio
och
David
Jatko
^dfet Rova,
Pajala.
från Pajala mo- OCR fOlk KOITI Vinnare av vetorklubb fanns
teranmopeden
som utlottades
också på plats
på Soltorget. De
var Rolf Lehto,
visade upp motocrossho även han från Pajala.
Blårökens mästare 2016
jar, säkerhetsutrustningar
och svarade på frågor blev Gilbert Larsson, Kuusilaki. Tävlingen går ut på
kring sporten.
Det grillades korv och att köra snabbast med mo
annat och deltagarna njöt ped på 201 meter.

till Soltorget"

Det är Pajala Motor
klubb som arrangerar
pingstrundan. Ny sam
arbetspartner för i år har
varit
Studieförbundet
Vuxenskolan. En rad spon
sorer gör arrangemanget
möjligt.
- Vi hade tur med väd
ret och mycket folk kom
till Soltorget. Det åktes
moped broarna runt och
de som var med deltog i
en tipspromenad. Drag
ning var det också på lot
terierna. Allt avslutades
på söndag på crossbanan,
säger Gilbert Larsson.
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