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OBS!OBS!OBS!OBS! Nytt datum för årsmötet, lördag den 4 oktober kl. 13.00 på Gröndal 

Sommar, sommar, SOMMMAAAAAAAR!!!  

Okej, jag får nog inse att jag är bättre på att köra hoj än att sjunga, men visst har 

sommarkänslan infunnit sig hos dig också? Solen, värmen, grilldoften, glassen, rosévinet, 

jordgubbarna… Underbara, efterlängtade sommar!  

Nu kliver vi rakt in i semesterperioden och vi tänkte låta er få fira sommarsemester i lugn och 

ro. Den 16 augusti ska du dock se till att vara hemma, då är det dags för Mälaren Runt igen! 

Som sann motorcyklist bara måste du uppleva Märlaren Runt. Alla typer av hojar, knuttar och 

knuttor deltar och stämningen är magisk. Officiellt pausstopp blir som vanligt hos oss på 

Gröndals Motorstadion där hojfirmor, uppvisningar, mat, dryck och makalöst trevliga människor 

samsas om utrymmet. SMC Riks och MC-Folket finns också på plats, som vanligt.   

Annars är det främst Knix-körningar som gäller nu under högsommaren. Vi kör på Gröndal dit du 

är varmt välkommen, oavsett vana eller typ av hoj. Du som håller på att ta körkort kan också gå 

våra kurser på Gröndal, du kommer att lära dig massor! Kontakta oss om du har frågor om 

detta, vi hjälper dig.  

Även om sommaren är härlig så kan det ju som bekant bli olidligt varmt vissa dagar. Ni vet, 

sådär så att man bränner sig på tanken, smälter fast på sadeln, svettas floder under hjälmen – 

ja, varmt helt enkelt. Sådana dagar lockar det att lätta lite på klädseln, kanske händer det att 

man lämnar skyddsbrallorna hemma, eller ryggskyddet som ju blir så svettigt när solen ligger 

på. Skönt, absolut, men inte helt genomtänkt. Bortsett den uppenbara skaderisken bör du 

också beakta att ditt försäkringsbolag sannolikt har synpunkter på din bristande 

skyddsutrustning. Och så ska du inte glömma att även om du är en duktig förare så är du inte 

ensam i trafiken, du ska samsas med ett antal andra människor med en varierande grad av 

omdöme. Och som vi alla vet, vi syns dåligt. Så på med ryggskyddet, stället, handskarna, 

stövlarna och hjälmen, även om du bara ska åka en kort sväng. Ja, det är varmt, men också en 

billig försäkring. Och du är värdefull… 

Ha en riktigt fin sommar, med många fina turer, så hörs vi framåt höstkanten igen. Vi har 

årsmöte den 14 september, ses vi inte innan så hoppas jag att vi ses där. 

//Cecilia 

 

 

 


