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Tjej-Knix 2018

Hemliga turen, 6 juni 2018, gick till Strömbacka Brukskafé.

Då var det dags igen!
Åhhh. Äntligen är sommaren här. Som vi har väntat. Det är ju egentligen ganska knäppt att en man som jag bor
kvar i Sverige. Jag har en hel drös med intressen - men alla utspelar sig sommartid. Vi har motorcykeln, båten,
fyrhulingen, bada, umgås med vänner – ja, det gör man väl på vintern också, men det är så mycket trevligare
utomhus på sommaren. Tacka vet jag en riktig BBQ-fest.
Jag har egentligen bara ett intresse under vintern. Jakten. Fast jag är ju inte ens en jägare, inte i skrivande stund
i alla fall. Jag tar jägarexamen i början av maj – när resten av mina vänner, ni som läser det här, är på SMC’s
årsmöte faktiskt. Dålig planering? Ja, lite. Men så blir det ibland.
Jag är nu inne på mitt sjätte år med hojkortet i näven...och sjätte hojen också för den delen. Jag har hunnit med
att styra runt på två custom, en adventure, en enduro och två landsvägshojar. Just nu åker jag en Kawasaki
Versys 1000 -15. Oj, vilken maskin det här. Har du inte kört en sådan så kan jag varmt rekommendera den.
Strax efter nyåret 17/18 blev jag kontaktad av SMC Gävleborgs ordförande, Mia ”Emo” Olsson. En god vän till
mig för den delen. Frågan gällde om jag kunde tänka mig att kliva in som suppleant i styrelsen. Lite fundersam
blev jag ju, hoppar jag på något så vill jag ju försöka göra ett bra jobb. Jag har aldrig suttit med i en styrelse.
Dessutom bara åkt hoj i fyra år vid tillfället. Men jag kunde ju inte tacka nej, så här sitter jag. Redan på första
styrelsemötet sniffade folk upp att jag jobbar med hemsidor till vardags – vem tror ni fick ta över IT-rollen inom
styrelsen?
Nu ett år senare sitter jag här som ledamot, fortfarande med ansvar för IT, men även press & reklam. Det är en
jäkla tur att jag tycker sådan är roligt då jag arbetar med det dagligen, men nu även i en styrelse.
Jag hoppas vi ses efter vägarna i sommar. Jag slänger ut en vänsterhand till det flesta hojåkare jag möter, så
chansen är stor att vi redan har hejat på varandra.
Anders Andersson
Ledamot, SMC Gävleborg

Detta händer i Gävle
April/Maj
Måndag
29 april

GK Knix på Rörberg
kl 18 - 21 med drop-in från klockan 16.45 - 17.30
Priser: medlem 200 kr, icke medlem 250 kr.

Lördag
4 maj

Öppet hus på Bilprovningen i Sörby Urfjäll, Gävle, för mc.
Från kl 7.00

Bilprovningen

Söndag
12 maj

Grundkurs - Rörbergs flygfält
Grupp 1: kl 8:30, Grupp 2: kl 9:15, Grupp 3: kl 12:45.
Passen pågår i ca 3½ timme, inklusive 30 minuters rast. Kom i god tid innan
start för inskrivning. Mer info, se www.svmc.se/gavleborg

SMC Gävleborg

Måndag
13 maj

GK Knix på Rörberg
kl 18 - 21 med drop-in från klockan 16.45 - 17.30
Priser: medlem 200 kr, icke medlem 250 kr.

SMC Gävleborg

Gruskurs - Steg 1L
Steg 1L är en kurs som riktar sig till alla motorcyklister, oavsett hojtyp och
däck. Kursen genomföres sittandes på mc’n.
Datum, plats och mer info, se www.svmc.se/gavleborg och vår Facebook.

SMC Gävleborg

Lördag
25 maj

Pokerrun
Kungsbäck MC samlar in till prostatacancerfonden. Start kl 12:00.
Kungsängsvägen 75, Valbo

Kungsbäck MC

Söndag
26 maj

TjejKnix på Rörberg
Inskrivning 9:00 - 9:45. Vi kör på fram till kl 14:00.
Priser: medlem 200 kr, icke medlem 300 kr.

SMC Gävleborg

Måndag
27 maj

GK Knix på Rörberg
kl 18 - 21 med drop-in från klockan 16.45 - 17.30
Priser: medlem 200 kr, icke medlem 250 kr.

SMC Gävleborg

Onsdag
29 maj

Gökottan i Lingbo - vid Lingbo lägergård kl 19.
Mer info, se www.svmc.se/gavleborg

SMC Gävleborg
SMTT/BMCK

Torsdag
30 maj

Valborundan
MC-rally för veteranmotorcyklar årsmodell 1984 eller äldre

----

R

PREMIÄ

SMC Gävleborg

MCHK
Gävleborg

Juni
Onsdag
5 juni

Kvällsträff i Bollnäs
Kl 19 vid BMCKs klubbkåk i Eriknäsbo. Tipsrunda och annat skoj. Grillen är
som vanligt tänd.

Bollnäs MCK

Onsdag
5 juni

VARJE ONSDAG UNDER JUNI-AUGUSTI
Fikaträff i Kungsgården
Fikaträff i Kungsgården invid Jernviken MC’s lokal bredvid Campingen.

Jernviken MC

Torsdag
6 juni

Hemlig tur - Nationaldagen
Succétrippen som avslutas med fika på något trevligt ställe i Gästrikland.
Start från Hudiksvall, Ljusdal, Bollnäs, Söderhamn, Gävle och Sandviken,
samt grustur från Sandviken. Info om starttider på www.svmc.se/gavleborg

SMC Gävleborg

Gruskurs - Steg 1 - Storviks Sportcentrum
Steg 1 är en kurs som riktar sig till alla motorcyklister, oavsett hojtyp och däck.
Kursen omfattar gaskontroll, bromsövningar och enklare kurvövningar.
Datum, plats och mer info, se www.svmc.se/gavleborg och vår Facebook.

SMC Gävleborg

----

eborg sommaren 2019
Måndag
10 juni

GK Knix på Rörberg
kl 18 - 21 med drop-in från klockan 16.45 - 17.30
Priser: medlem 200 kr, icke medlem 250 kr.

SMC Gävleborg

Helgen 49:e Int. Hälsingeträffen - www.bmck.se
14-16 juni En av Sveriges äldsta mc-träffar. Utflykt, livemusik, fyrkamp och en härlig fest.
Måndag
24 juni

GK Knix på Rörberg
kl 18 - 21 med drop-in från klockan 16.45 - 17.30
Priser: medlem 200 kr, icke medlem 250 kr.

Bollnäs MCK

SMC Gävleborg

Helgen Stiil-träffen - www.hoforsmck.se
28-30 juni Vid sjön Edsken i Hofors. Med äventyr, grillning, lekar, musik och bad.

Hofors MCK

Juli
Onsdag
3 juli

Kvällsträff i Söderhamn - www.smtt.se
Kl 19.00 . Hamburgare, tipsrunda m.m

Måndag
8 juli

GK Knix på Rörberg
kl 18 - 21 med drop-in från klockan 16.45 - 17.30
Priser: medlem 200 kr, icke medlem 250 kr.

SMC Gävleborg

Måndag
22 juli

GK Knix på Rörberg
kl 18 - 21 med drop-in från klockan 16.45 - 17.30
Priser: medlem 200 kr, icke medlem 250 kr.

SMC Gävleborg

Måndag
5 aug

GK Knix på Rörberg
kl 18 - 21 med drop-in från klockan 16.45 - 17.30
Priser: medlem 200 kr, icke medlem 250 kr.

SMC Gävleborg

Gruskurs - Steg 2
Steg 2 är en kurs som riktar sig till motorcyklister som gärna kör grus, oavsett
hojtyp och däck. Kursen genomföres framförallt ståendes på mc’n.
Datum, plats och mer info, se www.svmc.se/gavleborg och vår Facebook.

SMC Gävleborg

Måndag
19 aug

GK Knix på Rörberg
kl 18 - 21 med drop-in från klockan 16.45 - 17.30
Priser: medlem 200 kr, icke medlem 250 kr.

SMC Gävleborg

Onsdag
21 aug

Kvällsträff i Bollnäs - www.bmck.se
Kl 19 vid BMCKs klubbkåk i Eriknäsbo. Tipsrunda och annat skoj. Grillen är
som vanligt tänd.

Söderhamns
MTT

Augusti/September

----

Stenöträffen i Söderhamn - www.smtt.se/
Helgen
För 30:e gången blir det tältning. Livemusik. Mat serveras under hela helgen.
23-22 aug
Mer info, se www.smtt.nu
Söndag
1 sept

GK Knix på Rörberg
kl 11-14 med drop-in från klockan 9.45 - 10.30
Priser: medlem 200 kr, icke medlem 250 kr.

Lördag
7 sept

Höstrally - Bollnäs MCKs - www.bmck.se
Start från BMCKs klubbstuga mellan kl:10-11:00 med ett rally som tar oss runt
på vägarna i Hälsingland ca 15-20 mils åkning.

OBS!

SISTA CHANSEN

Bollnäs MCK
Söderhamns
MTT
SMC Gävleborg

Bollnäs MCK

Vi reserverar oss för eventuella fel i informationen. Inför arrangemangen kan det vara en bra idé att ta en titt på arrangörens hemsida/
facebook, där aktuell information bör kunna fås. Saknar du nån tillställning som du skulle vilja ha med på hemsidan eller i nästa års upplaga? Hör
då av dig till någon i styrelsen.

Grundkurs

Söndag 12 maj - Rörbergs flygfält
Starttider: Grupp 1: 8.30, Grupp 2: 9.15, Grupp 3: 12.45
Passen pågår i ca 3,5 timme, inklusive 30 minuters rast. Kom i god tid innan start för inskrivning!
Pris: 200 kr för föranmälda, 300 kr för drop-in och 1000 kr för klubbar. Klubbar måste föranmäla sig

Gruskurs - Steg 1L

Denna kursdag syftar till att öka kunskapen hur motorcykeln beter sig på grus. Och hur man mest effektivt
bromsar på grus, både med ABS och utan. Steg 1L är en kurs som riktar sig till alla motorcyklister, oavsett
hojtyp och däck.

Gruskurs - Steg 1

Steg 1 är en kurs som riktar sig till alla motorcyklister, oavsett hojtyp och däck. Kursen omfattar gaskontroll, bromsövningar och enklare kurvövningar. Kursen genomföres både sittande och stående på
motorcykeln.

Gruskurs - Steg 2

Steg 2 är en kurs som riktar sig till motorcyklister som gärna kör grus, oavsett hojtyp och däck. Kursen
omfattar gaskontroll, bromsövningar och enklare kurvövningar. Kursen genomföres framförallt ståendes
på mc’n. Ni som har ABS på er mc kan kolla hur man ev kan stänga av ABS för att känna på skillnaden.
Datum, plats och mer info, se www.svmc.se/gavleborg och vår Facebook.

Planerade turer/fikakvällar för alla.
Ljusdal: Åkturer flera kvällar i veckan samt helger maj-sept. För ALLA som åker hoj! Turlista finns att hämta
på diverse ställen, bl.a på OKQ8 i Ljusdal.
Söderhamn: Torsdagar juni-augusti kl 18.00. Samling på gamla busstorget. Alla välkomna!
Hudiksvall: Silverbullets samling första tisdagen i månaden kl 19 vid Möljen.
Sandviken: Sandviken MCK har onsdagsturer jämna veckor. Samling kl 17.30 utanför hotell Princess i
Sandviken. För tider, se laget.se/sandvikensmcklubb/
Mo: Mo bygdegård har ”Bike night” på vissa torsdagar under sommaren. Håll koll på deras Facebooksida för
aktuella datum.
Sandviken: Jernviken MC har fikakvällar invid deras lokal bredvid campingen, onsdagar kl 17-20 i juni, juli,
augusti.
Gruskörningar: Anordnas från Sandviken med omnejd på tisdagar med start i april. Se hojresor.se

SMC Gävleborg

Ordförande
Mia ”Emo” Olsson, 070-538 06 85

Hemsida: svmc.se/gavleborg

School-ansvarig (MCT)
Christer Lundberg: 070-205 91 01

E-post: info@smcgavleborg.se

Valberedning
Tomas Bergström: 070-320 70 01
Mats Nilsson, Söderala 073-037 71 90

