Bimmerabend mit öl tänker ni, är dom inte friska eller vad gjorde dom på tyska
lektionerna? Namnet kom fram efter ett antal olika namn, mit öl biten var av lite
dubbelbottnad betydelse och humorn var givetvis med på ett hörn.
Det hela började egentligen med att jag och Kalle visade intresse för lite filmvisning, vi
träffades som så många andra genom BMW Powers forum och där spann vi vidare på
idén. Efter att ha diskuterat det hela lite så kom det fram att vi båda var intresserade av
att göre det hela till något mer än bara filmvisning. Att vi bodde nära varann (+ - 1 km)
gjorde att vi bestämde oss för ett möte där vi skulle kunna rita upp lite riktlinjer för värt
happening. Första mötet var hemma hos mig och efter ltie artighetsprylar så blev det
kaffe och lite snack om festen. Ganska snabbt hade vi kommit på ett antal olika saker vi
skulle kunna hitta på under kvällen. Något vi båda tyckte var viktigt var en rejäl tysk
måltid med "alla" klassiska tyska matsaker på bordet, vi skulle ha Wurstar,knödel,
saurkraut osv.... En hel del aktiviteter och motorfilmer kom vi fram till att kvällen skulle
innehålla. Då vi båda har ett drag från Tyskarna som vi är extra stolta över (dricka öl) så
kom vi fram till att det skulle konsumeras massor med Tysk öl och stereon skull spela
riktig UMPA BUMPA musik
En sådan sak som musiken var faktiskt rätt lurigt att skaka fram, med hjälp av internet så
lyckades vi skrapa ihop en hel del riktigt fruktansvärd musik!
Kalle och jag fortsatte att korrespondera via nät och hade med jämna mellanrum våra
små möten där vi spikade bit för bit. Att vi skulle ha ett tema på kvällen kom fram ganska
tidigt och at vi skulle ha et slags tävlingsmoment tyckte vi båda var en god idé. För att
spetsa till tävlingen så skulle även temat (minst 2 tyska plagg) ge poäng och den som
vann totalt sett skulle få ett pris!
En resa till Tyskland för att köpa en gocart till en kompis gick i stöpet men det bidde
bordershop för pengarna och vår bimmerabends vätskeförråd säkrades. Ett antal flak
Hansa öl, Jägermeister,saurapfelschnaps rundades av med apfeltrinken och guten
morgen trinken till vår nyktra deltagare. Att vi kom billigt undan behöver jag kanske inte
förklara men det här med panten på tyska burkar visste vi inte om. Tydligen har dom lagt
på 2.50 per burk och det skulle bli en förmögenhet på bara detta inköp (625:- Dkr) Som
tur var så gällde det först från årskskiftet.
Angående maten så har vi faktiskt en affär i Malmö som säljer i stort sett bara tyska
livsmedel och annat från tyskland, ett lite för tidigt besök gjorde att vi inte kunde handla
färskvaror men väl snacks, saurkrautsaft (jo du läste rätt!) Knödel och lite annat. Vi skulle
även handla Wurstar från Nurnberg här men dom skulle vi ta lite längre fram.
Lite gosiga bilder från tillställningen bjuder vi på här. Jag ber om ursäkt om ett par
somnade på ett par av bilderna men Göteborgare verkar inte hålla måttet riktigt jämfört
med oss sydsvenskar.

Kallen Hansen lätt
nervös kramar ratten
hårt i Anders
Wängström M5 som
han fick provköra på
vägen mellan
Pcdoktorns jobb och
festplatsen.
Anders instruerar
Kalle i hur kopplingen
skall behandlas för
att inte få stryk.

Äkta Knödel på väg
att beredas, det
kanske inte ser SÅ
gott ut men faktum
är att i rätt
sammanhang så är
det riktigt gott. Lite
fusk med dessa
plastpåsförseeda
knödlar men vad gör
inte en simpel svensk
för att lyckas?

Saurkraut var ett av
menyns inslag. För
att få den sura dela
av smaken lite
mildare gjorde vi en
gräddstuvad variant
som blev mäkta
populär!
Förvånansvärt många
klargjorde att det
verkligen var godare
än dom tänkt sig.

Kalle & jag förbereder
dagens aktiviteter
med att pynta huset
fullt av BMW attiraljer
i form av planscher,
flaggor, vimplar och
mycket annat, Kalle
är en stor latmask
(som jag) och passar
här på att ta en liten
paus och samtidigt
passa på att flagga
för Bimmer!

Ett av kvällens mest
roliga moment
kommer 2 sekunder
efter denna bilden
tagits. Tobbe blir
bjudne på alkoholfritt
alternativ i form av
surkålssaft. Jag kan
inte förstå att någon
människa på jorden
kan uppskatta denna
dryck och Tobbe
klargjorde tydligt att
han VERKLIGEN inte
tyckte om vad som
bjöds, ett gott skratt
fick vi allihopa
Tobbe grymtade
något om att
hämnden är ljuv...

Micke Macaro på plats
i Bimmer mundering,
en tysk "läsk" för att
komma i ordning
finns så klart på plats.

Kvällens vinnare vad
gäller utstyrsel!
Johan & Pelle hade
fixat äkta lederhosen
och därtill lämplig
tyrolerhatt. Helt klart
ett stort plus i
kvällens tävling.

Arne Lindgren
poserar i sin
specialskjorta alá
bimmer.

Stolt Tobbe i riktig
alp outfit,
bakåtkammat hår och
skinnbrax förstärker
bilden...

Middagsdags!
Kvällens meny blev
väldigt uppskattad
trots lite udda inslag
Nurnbergwurstarna
var otroligt populära
och gick åt som smör
i solsken. Till maten
serverades weissbier
och saurapfelschnaps

Henrik är en outsider
som bjöds in på
nåder, mossan har en
Bmw och syrran en,
själv kör Henrik Saab
till vardags och
Sevenbil på bana, en
riktig nagel i ögat på
oss alla då mig
veterligen ingen av
oss kört om han på
banan...

Mätta och belåtna
äntrar vi
vardagsrummet för
lite filmvisning från
racingbanor världen
runt. Givetvis spanar
vi in en hel del film
från Nürburgring och
Knutstorp.

Kvällens vinnare var
Tobbe som kammade
hem en kabelstyrd
E46 av Polizie
utförande. Tävlingen
bestod av ett flertal
varierande moment
som tillsammans med
rätt klädsel gav
poäng.
Ett litet minus i
kanten för total
onykterhet vilket
borde räknas som
dopning denna kväll.

Att dom va lite klena
visste vi alla men
detta är bara för bra.
Karskt och fick vi
reda på i god tid att
folket från Götet
skulle göra rent bord
med oss när det
gällde festande. Här
ser ni alla beviset på
hur det verkligen
slutade.
En stor skål för
Westsektionen och
Anders!

