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Ja, då var vintern här då. Hojen står väl hos det flesta i vinterdvala i garaget, väl genomgången efter
höstens populära mek- och servicekurs. Nu hägrar jul- och nyårsfirande för många av oss, lite ledigt ska
också bli skönt. Önskelistor skrivs i slott och koja; en ny hjälm, ett par schyssta stövlar, ett fräscht
ryggskydd eller varför inte en ny hoj, helt enkelt? Eller en till…
Såhär under vintern är det ju lite sparsamt med aktiviteter i distriktet, men tro inte att vi ligger på latsidan
för det. Kan man inte köra motorcykel kan man planera, och det gör vi, för fullt! Nästa års aktivitetsplan
börjar så sakteliga ta form, och du kommer inte att bli besviken. Det blir Knix, touringar, roliga kurser och
annat smått och gott – precis som vanligt. Har du idéer och förslag om aktiviteter eller arrangemang är
det bara att meddela oss, vi är alltid intresserade av våra medlemmars åsikter. Nu är det också hög tid
att lägga in roliga träffar, mötesplatser, rallyn och annat i SMC-boken. Hör av dig om du känner till något
skojigt evenemang som du tycker borde finnas med. Senast den 15 december behöver vi ha fått in ditt
tips.
Du har väl bokat in dig på Hoj-X förresten?! Den 13 mars bär det av, men vill du vara säker på att få plats
är det klokt att boka redan nu. Hoj-X har dessutom 10-årsjubileum nästa år och du kan räkna med att det
blir ett hejdundrande kalas med skön musik, dans, tävlingar, utställning och annat skoj i dagarna två. Läs
mer på SMC Riks hemsida, där står allt om programmet och hur du bokar. Vill du åka lite längre än till
Åbo ska du klicka dig vidare till SMC Travel och läsa om de fantastiska resor som erbjuds. Vad sägs t.ex.
om ”Sydafrika Cape Explorer”? Hojåkning i spännande miljöer OCH safari – kan det bli bättre? Ingen dålig
julklapp, eller hur? Och så är det ju MC-mässa i januari, du ska väl dit?!
Vi i distriktet önskar er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
Vi hörs!
//Cecilia

