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Jag antar att ni hunnit få någon mil eller så i sadeln redan, om inte annat är det hög tid att få tummen ur 
och ge sig ut på årets premiärtur – det är ju VÅR! Dessutom kan vi med glädje meddela att kommunerna 
i Södermanland jobbar hårt med att sopa upp allt grus från vinterns sandningar, och i mitten av maj 
beräknas arbetet vara klart. 

Vi i SMC Södermanland inledde våren med mek/servicekurser ihop med MC-Verkstan och det var nyttigt 
må ni tro. Alla vet vi att man bör tömma förgasaren inför vinterförvaring, men vart sjutton sitter eländet? 
Och hur byter man drivpaket? Och den där slangen, vart går den? Det vet vi nu, det och mycket mer.  

Nu växlar vi upp och sparkar igång säsongen på riktigt med avrostning för tjejer den 20 april. Vi kör på 
Gröndal, ihop med granndistriktet, som vanligt. Detta är för många hoj-pinglor en av årets höjdpunkter så 
om du inte redan har bokat in dig, gör det, bums! Skulle du missa detta tillfälle är det visserligen ingen 
katastrof för den 27 april kör vi en avrostning till, denna gång dock helt könsneutral. Både han, hon och 
hen är varmt välkomna! Lördagen den 26 april ska du ta hojen till Besikta i Eskilstuna där vi kommer att 
finnas på plats, och när cykeln är besiktad, och du fått lite kaffe och kaka, ska du rikta styret mot 
Stallarholmen för där vankas hojmarknad minsann. Kolla in hemsidan för mer detaljer, och har du något 
att sälja, boka bord och ta med prylarna du har liggandes därhemma så att du kan köpa nytt.  

Den 4 maj är det KNIX-premiär, och som vi har längtat! Äntligen är det dags att inviga de härliga kurvorna 
på banan på Gröndal, och har du inte provat på KNIX tidigare ska du absolut se till att komma och testa. 
Vill du vara säker på att få plats kan det vara en god idé att förboka, du finner all information på 
hemsidan. Helgen efter, den 11 maj, är det dags för årets första gruskurs och här är det förbokning som 
gäller. Du som känner dig lite tveksam när det gäller grus, kom och prova. Alla typer av hojar och förare är 
välkomna! I slutet av maj kör vi touring också, men det får du läsa mer om nästa gång.  

Ja, då var hojsäsongen igång, inte en dag för tidigt eller hur? 

Vi ses på vägarna, eller på Gröndal! 

//Cecilia 

 

 

 

 


