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Skolavslutningar, studentfirande och midsommarfester är avklarade och nu väntar en efterlängtad 

semester för de flesta av oss. Kanske håller du som bäst på att packa hojen inför en långresa, eller så 

nöjer du dig med dagsturer längs fina landsvägar, till väl valda smultronställen. Oavsett vad du har för 

planer så hoppas jag att du kan klämma in någon Knix-körning hos oss på Gröndal också. 

Vi har haft två mycket uppskattade gruskurser under våren, en grundkurs och en lite mer avancerad. 

Deltagarna var mycket nöjda efter dessa roliga och lärorika dagar och förhoppningsvis kan vi upprepa 

succén nästa år. Historie-touringen var även den en succé. Är det inte fantastiskt att man kan kombinera 

hojåka med ett gäng goa människor, OCH historieundervisning? När det gäller Knix är vi mitt i säsongen 

och har du inte provat på att köra på motorbana än så är det hög tid! Varannan söndag kör vi, hela 

sommaren. Du ser på hemsidan vilka datum och tider som gäller. Kom och gör oss sällskap! 

Såhär halvvägs in i säsongen vill jag passa på att rikta ett stort TACK till våra fantastiska funktionärer! 

Vore det inte för er, alla engagerade och duktiga eldsjälar, så skulle vi inte kunna bedriva någon 

verksamhet alls. Ni är guld värda! 

På tal om eldsjälar… om några veckor är det dags för Mälaren Runt, och som vanligt kommer så gott som 

alla deltagare att mellanlanda på hojmarknaden vid Gröndals Motorstadion. Ni som varit med förr vet att 

det kan bli både trångt och lite rörigt när hundratals hojåkare ska ta sig in på området för att parkera 

nästan lika många hojar. Här behövs funktionärer. Som funktionär på Mälaren Runt får du träffa massor 

av trevliga människor från hela landet, se alla möjliga (och några omöjliga) motorcyklar och samtidigt 

göra en viktig insats för denna festliga tradition, i år den 28:e i ordningen. Det är tufft, men oj så roligt! 

Kan du tänka dig att hjälpa till? Hör då av dig till mig, eller någon annan i styrelsen. 

Till nästa gång, glad sommar på er! 

//Cecilia 

 

 

 


