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Det var en onödigt lång vinter vi hade, inte sant? Nu är våren i alla fall på väg, och vi hoppas att den håller 

i sig.  

Äntligen är det dags att dra igång säsongen och vårens efterlängtade aktiviteter! Våra funktionärer har 

nyligen fått uppdaterad HLR-utbildning så nu är de redo att ge sig ut och börja jobba. Vi inleder säsongen 

med grundkurser i vanlig ordning, och först ut är vår populära tjejavrostning som vi arrangerar 

tillsammans med SMC Västmanland. Den här kursen brukar locka både kursdeltagare och instruktörer så 

du som vill vara med kan räkna med utomordentlig support. Här finns plats för tjejer, tanter, kvinnor, 

brudar, damer, kärringar och fruntimmer. Det spelar ingen roll vad du kör för hoj eller vilken typ av 

körning du föredrar – alla kan ha glädje av en avrostning. Dessutom har vi väldigt roligt och en hel del 

skratt och fniss utlovas. Den 21 april är det dags, så om du inte redan har anmält dig är det hög tid att 

göra det. En vecka senare, den 28 april, kör vi en grundkurs (avrostning) för alla, både män och kvinnor, 

unga och gamla. Även här är ditt val av hoj ovidkommande, alla är välkomna. Och du, även om du är en 

van hojåkare som har kört tusentals mil, så kan du ha stor nytta av en avrostning. Utmana dig själv, 

kanske lär du dig något nytt! Anmälan och ytterligare information finner du på hemsidan. 

Efter grundkurserna är vi redo att ge oss ut på större äventyr. Den 5 maj startar årets KNIX, inte en dag för 

tidigt om jag får säga det själv! Du som inte ”knixat” tidigare hittar all nödvändig information om detta på 

vår hemsida. Vi kör som vanligt på vår fina bana på Gröndals Motorstadion och som vanligt är alla typer 

av förare och hojar välkomna. Jajamensan, det går utmärkt att köra KNIX med en kromglänsande 

customhoj också, tro mig.  

Den 18 maj ger vi oss iväg på årets första touring; ”I spåren av Linköpings blodbad”. Vi kör ca 30 mil 

genom Södermanland och Östergötland och vi stannar till på olika ställen som har anknytning till 

Linköpings blodbad. Vår guide, från Historic MC Touring, berättar för oss om den dramatiska händelsen 

som inträffade i mars för över 400 år sedan. Läs gärna mer om touringen på hemsidan och glöm inte att 

anmäla dig, senast den 15 maj.  

Du har väl sett aktivitetsfoldern som vi skickar med i tidningen du just nu håller i? Spara den! Jag menar 

allvar. Gör vad ni vill med tidningen (förlåt redaktionen), men spara foldern! Här står allt om våra roliga 

arrangemang under säsongen så sätt upp den på kylskåpet, ta med den till sommarstugan, tejpa fast den 

under sadeln. Låt fantasin flöda.  

Nu kör vi! 

//Cecilia 

 

 

 


