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Tv-duo. Skådespelaren oct: humoristen Olle Sarri och Värnamobon -Patrik "Budda"And~rsson har blivit lite
und~rhålle('och lär ut på samma gång.
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(MCRF) sktille starta ett projekt
för att lära landets 200 OQO mc-fö"'Fr~ga: Sveriges hetaste
rare att bromsa genom en in-:
duo för att göra folkbildanså tillfrågades
de informationsfilmer
för struktionsfilm,
"Budda", Han sa ja, om kompimc-förare?
sen Olle Sarri fick skriva manus,
, Svar: Våmarnebon -Patrlk
regissera och även, vara med
"Budda"
Andersson
och framför kameran. Och så blev
skådespelaren Olle Sarri.
det. I vintras drog de ,~ll Spanien
- Vi kompletterar Naran-- och spelade in den 12 minuter
dra bra, säger"Budd~i'.
' långa filmen "Tvärnit".
- Skillnaden på att bromsa bra
, och dåligt i en paniksituation är
Teståkaren- och expertkommentatorn "Budda" träffade mcskillnaden .på om man fläskar in i
en bil eller inte. Det är många föfantasten Olle Sarri på en TV 4rare som inte fattar det. Vi själva
fest för tre år sedan och de böljade prata motorcyklar.
.
hade ingen aning om att bilar
bromsar in mycket snabbare än
Det sa "klick" direkt, så att sämotorcyklar, säger "Budda" som
ga. När så Moped- och motorcykelbranschens
riksförbund
kört motorcykel hela sitt liv.
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-v'Det-krävdes övertalning {qf.
att slappa ner den i badkaret där
att vi skulle tro på det. 'Men &it ~'~1.I3udda'.'skumbadar, för att testa
är det
var, inga problem sen när man 'den~es.,reaktionsförmåga,
tränat på det. Det skiljde säkert
omöjligt att låta bli att skratta.
Men det ligger mycket allvar i
sex- sju meterpå bromssträckan"
fyller Olle Sam i, som är på
botten också.
-Mc-'åkning är seriöst egentliblixtvisit i Värnarno.
gen, ,det är en allvarlig sak, säger
Underhållande
"Budda" och tipsar på hur man
Anledningen till att "Budda''
ska bromsa vid skarpt läge.
- Upp .med blicken 'och kläm
'engagerade skådespelaren i proåt med benen runt tanken!
jektet är hans känsla för humor.
Det är mycket lättare att nå ut
Fler filmer på gång
med sitt budskap när det inte
framförs på skrivbordssvenska.
"Tvärnit"
ligger
ute
på
Och visst är "Tvärnit" underhålMCRF:s hems ida: Den blev så
lande när duon testar bromslyckad att Sarri och "B udda" nu
sträckor och olika tekniker. När
fått fler uppdrag. Den här gången
sedan Olle Sam står med en rakär det ett försäkringsbolag i branapparat i full gång och hotar med
chen som vill använda duon.
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