
 

 

 
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
för Sveriges Motorcyklister Östergötlands distrikt 

 
 
 
Verksamhetsåret 
 
Verksamhetsåret 2019 omfattas av perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019. 
 
 
Styrelsens sammansättning 
 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 
 
Ordförande   Jan Persson 
Vice ordförande  Sofia Lago 
Kassör  Sara Ladell 
Sekreterare   Jan Paulsen  
Vice sekreterare Bengt Dahl 
Ledamot   Anurak Sawatdee 
Ledamot   Denise Lekander 
Suppleant   Anna Pålsson 
Suppleant  Henrik Karlsson 
Suppleant  Michael Ilonurmi 
 
 
Övriga poster 
 
Revisor   Håkan Johansson 
Revisor   Elin Olausson 
Valberedning  Krister Andersson 
Valberedning Mia Ilonurmi 
Webbmaster  Sofia Lago 
MCT ansvarig Anurak Sawatdee / Jan Paulsen 
 
Medlemsantal 
 
Vid verksamhetsårets slut var vi i Östergötland 2691 medlemmar vilket är en minskning med 76 
medlemmar från föregående år. 
 
Medlemsavgifter 
 
Enskild medlem    495 kr  
Lokal- eller riksklubbsansluten medlem  445 kr  
Familjemedlemskap    595 kr  
Lokal- eller riksklubbsansluten familj   545 kr  



 

 

Ungdomsmedlemskap, 
för dig som inte fyllt 26 år   225 kr 
  
Möten 
 
Årsmötet hölls den 31 mars 2019 i Flygets Hus, Malmslätt. Vid årsmötet närvarade dryga 40-talet 
röstberättigade. De som hade anmält sig bjöds på fika och en guidad rundvandring på 
Flygvapenmuseet. 
 
Under verksamhetsåret har 5 stycken protokollförda styrelsemöten hållits. Protokoll från dessa möten 
finns att läsa på vår hemsida. 
 
Distriktets ordförande, vice ordförande, informatör, webbmaster, MCT och vice sekreterare 
medverkade, i samband med stormöteshelgen i Stockholm under november 2019, i olika kurser och 
utbildningar. Dessutom deltog våra grusinstruktörer i grus-seminariet samma helg. 
 
 
 
SMC Östergötlands arrangemang i distriktet 
 
Mc-dagen 22 april 2019 
Årets upplaga genomfördes den 22 april på Linköpings Motorstadion i Linköping. Totalt var det 163 
hojåkare som kom till våra olika övningar, vilket inte räckte till nytt rekord. Denna gång kunde vi 
lyckligtvis köra på gokartbanan, vilket uppskattades av många deltagare. Vi fick också 10 nya 
medlemmar i distriktet denna dag. 
 
Valborgskortegen 30 april 2019 
Valborgskortegen kördes i vanlig ordning från Linköping till Väderkvarnsbacken i Skänninge trots att 
Lions ställt in valborgsfirandet på grund av eldningsförbud. Som vanligt hade Linköpingsborna gått 
man ur huse för att titta på motorcyklarna när vi körde genom staden. Även efter vägarna var det 
mycket åskådare och förvånansvärt mycket folk var ute på gatorna i Skänninge. Vid 
Väderkvarnsbacken saknade vi det sedvanliga kaffet som Lions brukar bjuda på. Totalt ca 620 
startande i Linköping och uppskattningsvis var det 125-150 st. som följde med hela vägen.  Ett stort 
tack till alla som ställde upp som trafikvakter. 
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla deltagare, polisen och trafikvakterna för deras fantastiska 
jobb. 
 
Medlemstouringen 29 och 30 juni 2019 
15 personer samlades på Cirkle K i Ryd på lördagsmorgonen för att styra framhjulen mot Nora.  
Första ”vicka rumpan” stoppet blev vid Trehörningsmasugn i Mariedamm, där vi intog den medhavda 
kaffetåren. 
Sen fortsatte vi vår tur. Jag hade varit och rekat några dagar innan och hittat små kurviga vägar. Det 
var Vek- och Kinkhyttan, Ja, jag tror självaste Hjalmar i Viby vinkade när vi for förbi. Till slut kom vi 
upp till Tant Grön i Vintrosa, ett trädgårdscafe som har det där lilla extra. Här intog vi dagens lunch.  
Mätta och pigga på att komma upp till Pershyttan satte vi oss upp i sadlarna igen. Just då blev det lite 
kommunikations knas mellan gps:erna. Jag svängde fel i en rondell, men det kändes ändå som vi 
skulle komma ut på den vägen som jag hade tänkt, så jag fortsatte. Efter några km på fin asfaltsväg 
byttes den till att bli lika fin grusväg. Hoppsan så tokigt det kan bli. Vi hade en tid i Pershyttan att 
passa så vi hade inte tid att vända. Vi fortsatte i lugnt tempo och efter några km så kom vi ut på 
asfaltsvägen igen. Phu! Inga arga miner från medlemmarna, vilken tur. 
Vi kom fram till Pershyttan i tid och där väntade vår guide på oss. Han berättade om hur arbetet hade 
gått till att framställa järn. Hyttan är från 1300-talet. Vi fick en informationsrik rundvandring i denna 
vackra miljö men man kunde förstå att arbetet i gruvan hade varit tungt. Här finns också ett av landets 
största fungerande vattenhjul som drev en 200 m lång stånggång.  
Vidare mot Nora, 4 stugor väntade på oss. Övriga campinggäster höll nog andan när vi dundrade in på 
campingen. Efter att ha lastat av packningen så drog några av oss in till Nora för att äta glass. Nora 
glassen tillverkas färsk varje dag och det finns bara 3 olika smaker att välja på. Vi tog alla tre såklart! 
När vi kom tillbaka samlades vi alla vid ett långbord och käkade kvällsmat ihop. Många skratt och 
rövarhistorier blev det denna ljumna sommarkväll innan alla kröp in i sina stugor. 



 

 

På söndagen radade vi upp oss i det långa ledet igen, hojarna mullrade och vi drog många blickar till 
oss innan vi kom iväg. Jag hade lovat ett udda stopp på vägen hem, men det var inte så långt ifrån 
campingen så det fick bli en omväg dit.  
Målet var Nostalgibyn i Hosta. Här finns det grejer!! Bosse, heter han som driver Nostalgibyn, har 
samlat på sig diverse saker från förr, från den minsta pillerask i metall till udda fordon. Det blev ett 
mycket omtyckt stopp och jag hörde från flera säga ”Såg du det där?” eller ”en sån cykel hade jag när 
jag var liten”. Här stannade vi i nästan 2 timmar så att alla hann med att kika och ta en fika/lunch. 
Sen var det dags att fortsätta hemåt. Kurviga vägar finns det flera stycken och till Hjortkvarn körde vi 
bla. via Julita där årets medlemstouring avslutades med mera glass. 
Jag vill tacka alla som var med i år. Solen sken och humöret var på topp. // Vice Ordförande Sofia Lago 
 
Bondgårdsrundan 28 juli 2019 
Traditionsenligt gick Bondgårdsrundan av stapeln den sista söndagen i juli. Vår guide och ciceron, Kalle 
Viking, erbjöd deltagarna besök på olika bondgårdar i utvalda delar av Östergötland.  
 
Diabetes-touringen 3 augusti 2019 
I sammarbete med Team Diabetes Riders gjorde SMC Östergötland en MC tur ihop den 3 augusti i syfte 
att samla ihop pengar till Barndiabetes- och Diabetesfonden 
18st hojar följde med på denna tur. Vi utgick från Mjölby MCKs klubblokal och styrde hjulen mot Asby.  
Turen gick via Rinna – Trehörna och Boet. Vid Adelöv och Krydderi Krokus stannade vi och åt lunch. 
Åkes portioner är enorma, så det gäller att vara hungrig. God mat lagad från grunden är alltid värt ett 
stopp. Mätta och sugna på att fortsätta rullade vi vidare via Hullaryd. Kurviga, vackra vägar och solen 
följde oss. Vi kom fram till Asby speedway museum. Pascal själv var tyvärr inte där men vi fick komma 
in och se vad han samlat  på sig under åren. Väldigt mycket att titta på för den som är intresserad. Här 
hade vi också de första kluriga frågorna i frågesporten.  
Nu var det dags att vända hemåt och det gjorde vi via Torpön och en färjetur. 
Tillbaka vid Mjölby MCKs klubblokal väntade Karl-Arne Blomqvist, Ordförande i Mjölbys 
diabetesförening, med fler frågor och sen fick vi korv och kaffe.  
Tack till våra sponsorer, Diabetesföreningen i Mjölby&Motala, SMC Östergötland, MotoMate Motala, 
Motala motormuseum, Mantorps glasbruk, Ica Maxi Motala, Vi Blomman, Mekonomen Motala, Mjölby 
MCK,  Delman Mjölby, Nilssans klack & nycklar Mantorp, Gunnesväskor Mantorp och  Cafe & Grill 
Borenshult för de fina priserna till frågesporten. 
Vinnare i frågesporten blev Mathias Mattson från Linköping. 
Vi samlade in 2400:- som går oavkortat till Barndiabetes och Diabetesfonden. 
 
Grusswängen 25 augusti 2019 
Grusswängen kördes den 25e augusti med start på Shell i Åtvidaberg. Turen gick längs diverse 
krokvägar via Gamleby till Västervik, där vi lunchade på golfklubbens restaurang. Tillbakavägen blev 
ännu krokigare. Totalt blev det ca 20 mil på grusiga vägar. 
Vi stannade och fikade/sträckte på oss några ggr längs vägen och hade ganska trevligt hela dagen. 
Tyvärr var det bara Stefan, Claes, Inge, Bänkt och fyra deltagare med på turen. Vi hade kallat in Inge 
och Bänkt att hjälpa oss för att vi skulle köra 2 grupper om det behövdes, vilket det egentligen inte 
gjorde, men vi körde ändå en lugn och en lite lugnare grupp. 
 
Grillkvällar med SMC Östergötland 2018 
Årets första grillkväll var i Trollegate nationalpark vid Rimforsa. Fint väder gjorde att många var 
körsugna och pigga på en utflykt.  Många olika mc-fabrikat var representerade men intressantast var 
nog en ny Norton. Totalt blev vi ca 35 st. som grillade och umgicks under kvällen. 
 
Vid den andra grillkvällen vid Skiren norr om Lotorp hade troligen regnvädret under dagen skrämt bort 
många. Vi som ändå körde dit fick en underbar kväll vid solskenet. Totalt 12 personer som grillade 
hamburgare, korv och fläskkarré. Efter grillningen körde vi en tur via Regna och Rejmyre till 
Norrköping. 
 
 
 
 
 



 

 

Fortbildningar  
 
Under verksamhetsåret har följande kurser genomförts i Östergötlands regi. 
 
Knix Special. ”Enbart för de som övningskör” 26/8. 
14 förväntansfulla och lite nervösa deltagare kom denna kväll. Det alla hade gemensamt var att de 
övningskörde. Vi delade upp dem 2 grupper och bägge grupperna fick 3 instruktörer var.  
Först började vi som alltid att känna på banan, visade hur man kör ini i depån och ut därifrån. Efter 10 
minuters körande på banan var första passet slut för grupp 1 och grupp 2 fick köra ut på banan 
istället.  
Sen rullade passen på med blickstyrning och svängpunkt och massor av teori däremellan. En kvart per 
grupp och en av kvartarna fick handledarna själva ta sig några varv på banan, även de fick tips och råd 
av instruktörerna. 
Knixkvällen avslutades med en go-fika och vi fick massor av beröm för att vi hade ordnat en kurs för 
bara de som övningskör. 
 
KNIX Special ”Enbart för kvinnliga mc-förare” 
Den 26 maj samt 10 juli genomfördes fortbildningar som vände sig enbart till kvinnliga MC-förare på 
Raceland i Norrköping. 
Kursen 26 maj gick av stapeln på självaste mors-dag och var mycket uppskattad. Flertalet av 
deltagarna var långväga resenärer som hade sett fram emot just denna kurs. 
 
KNIX Special ”Enbart för klubbar och föreningar” 
Under året har två kurser genomförts. En för 0121-MC och en för SMC Travels egna guider. 
 
KNIX 
Distriktet har genomfört 6 stycken KNIX-körningar på Raceland i Norrköping och har i genomsnitt haft 
ett 10-tal deltagare vid varje tillfälle.  
 
Gruskurser 
SMC Östergötland har genomfört 5 st gruskurser med totalt 70 deltagare under säsongen 2019. Dessa 
kurser har enligt utvärderingar från deltagarna varit väldigt givande och framför allt roliga. Man kan 
märka att det finns ett växande intresse att gå en gruskurs hos oss, oavsett vilken typ av motorcykel 
man kör, då våra kurser snabbt fylls med deltagare. Vi har också återkommande deltagare på kurserna 
och många av våra deltagare kommer från närliggande distrikt. Vi har hittat bra övningsplatser, SMK 
Östgöta MC i Norrköping och Ydre MK i Kisa och den personal vi har kontakt med på banorna, är 
väldigt positivt inställda till våra kurser.  
 
AK BKK 
Den 10 och 11 augusti 2019 arrangerade distriktet en Avancerad Kurs, Broms och Kurvkurs (AK BKK) 
på Linköpings Motorstadion.  
 
 
 
Övrigt 
 
Blodomloppet 
Den 23 maj var delar av styrelsen och några av våra medlemmar med och sprang Blodomloppet 5 km 
med start och målgång på Stångebrofältet. 
 
 
Styrelsen och instruktörer har även deltagit i Hjärt- och lungräddningsutbildning på Sviestad i regi av 
Cecilia von Hausswolf. Styrelsen vill framföra ett stort tack till Cecilia. 
 
Funktionärer i SMC Östergötland har vid tre tillfällen deltagit i utbildning av Råd och Riktlinjer version 3 
för att bibehålla status som funktionär. Detta är ett måste för att SMC skall kunna likställa all utbildning 
inom trafiksäkerhet och bibehålla sin certifiering. 
 
SMC Östergötland har under året blivit intervjuade under en av våra KNIX-kurser av SR P4 
Östergötland. Sveriges Radios reporter för P4 Östergötland, Björn Gustafsson, fick en nervkittlande tur 



 

 

med vår egen Michael Ilonurmi. Intervjun gjordes under färd vid Tjej-KNIX:en på Raceland i 
Norrköping. Inslaget sändes den 11 juli i SR P4 Östergötland och var mycket uppskattat. 
 
Härmed vill styrelsen tacka alla medlemmar, funktionärer och samarbetspartners för det gångna året. 
”SMC är en stark organisation och det är medlemmarna som är dess styrka”. 
 
 
 
SMC Östergötlands styrelse 
Linköping december 2019 
 
 
 
……………………………….     ……………………………………   ……………………………….. 
Jan Persson      Sofia Lago  Sara Ladell 
Ordförande       vice ordförande   Kassör 
 
 
 
……………………………….     …………………………………..   ……………………………….. 
Jan Paulsen      Bengt Dahl  Denise Lekander 
Sekreterare      Vice sekreterare  Ledamot   
 
 
 
……………………………….   
Anurak Sawatdee 
Ledamot 


