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Släpp hojjarna loss det är vååååår! 

Nu har vi hela säsongens aktiviteter inbokade och du som vill ha koll klickar dig naturligtvis blixtsnabbt in 

på hemsidan för att läsa vad som händer. Och du har väl inte missat vårt eget ”lokalblad” som finns med 

i just denna upplaga av MC-Folket? Varför inte boka in några Knix-körningar, en gruskurs, lite touring och 

Mälaren Runt i kalendern nu på en gång?! 

Nu i dagarna är det avrostning som gäller, eller grundkurs som det ju egentligen heter. Jag vet att du 

kanske kört hoj i många år, och att du känner dig helt säker i sadeln, men är det inte dags att kolla av 

kunskaperna – för säkerhets skull? Om du är fulländad som motorcyklist så kan du ju i alla fall se fram 

mot en rolig dag i trevligt sällskap, på vår fina bana på Gröndal. Något att äta brukar man få också, bara 

en sån sak! Den 19 april är alla välkomna att rostas av inför sommaren, och en knapp vecka senare 

(precis när man fått lön!) är det dags för Strängnäs hojmarknad. Den 3 maj är det dags för tjejernas 

alldeles egen avrostning, som brukar vara omåttligt populär - full av fnitter och härligt umgänge och 

sedan drar det igång på allvar minsann!  

Den 16 maj är det dags för touring och vi kör från Eskilstuna till Taxinge där vi gör ett besök på 

Slottscaféet. Visste du att caféet alltid erbjuder inte mindre än 65 olika bakverk, allt från smarriga 

smörgåsar till kakor och tårtor! Dagen efter, den 17 maj, har vi årets första Knix-körning. Under maj 

månad kommer vi också att dra igång gruskurserna, läs mer om detta på hemsidan. Äntligen är vi igång! 

Ta det lugnt på vägarna nu, det är gott om grus, potthål och tjälskador. Och kanske, kanske, är du en 

smula ringrostig också… 

Vi ses! 

//Cecilia 

 

 

 


