Distriktsspalt, SMC Södermanland
Maj 2014
Premiärtur – check, avrostning – check, Knixkörning – check, gruskurs – check, Start2Ride - check. Ja, nu
rullar det på i rasande fart och snart är det sommar!
Du håller antagligen på att planerar semestern som bäst, eller sommarfesten på jobbet, eller kanske
våndas du över det där altantaket som borde bytas ut, eller det gamla ruttna äppelträdet som borde
sågas ner… Glöm det för ett ögonblick, sommaren har ju inte börjat än! Först ska du nämligen planera in
en härlig MC-tur tillsammans med dina kompisar i distriktet. Den 24 maj ses vi vid MC-verkstan i
Eskilstuna för att sedan ge oss iväg på en skön tur mot Fjärdhundra och Mel’s Drive In. Har du inte varit
där har du missat något. Mel´s Place är en lite annorlunda träffpunkt för alla oss som gillar 50-talsstuket.
En upplevelse, helt enkelt.
Den 29 maj är det dags för det årliga Griprallyt igen. Banan är ca 8-10 mil lång, längs fina sörmländska
vägar. Det är Nyköpings MC-klubb som arrangerar rallyt, läs gärna mer på deras hemsida. Den 6 juni är,
som ju alla SMC:are känner till, en mycket viktig högtidsdag. Då är det nämligen Motorcykelns Dag och vi
arrangerar finfin sommar-touring från Eskilstuna till pittoreska Söderköping (ett besök på
glassrestaurangen rekommenderas). Motorcykelns Dag är så viktig att den betraktas som helgdag i hela
landet. Folk går man ur huse för att hissa sina flaggor och några klär till och med upp sig i nationaldräkt,
dagen till ära! Passa nu på att fira denna stora dag med en riktigt fin tur.
Den 8 juni är det dags för gruskurs igen. Håll koll på hemsidan för mer information och förbokning. Vi
fortsätter förstås med Knixkörningarna på Gröndal också. Hela sommaren, varannan söndag, en bit in i
september.
Gillar du lite längre turer, och vill vidga vyerna en aning? Då ska du kolla upp resan till Normandie som
går av stapeln i juli. Eller ”Wild West”, en rundtur genom fyra stater, via Pacific Highway 1. Läs mer och
boka din resa på SMC Travel. Du skulle ju ändå sätta igång att planera sommarsemestern, eller hur?
Kör försiktigt!
//Cecilia

