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Jag vill börja med att önska en riktigt god fortsättning på det nya året! 

2014 var en roligt, soligt och händelserikt år för distriktet. Vi genomförde 2 gruskurser, 2 touringar och 

hela 11 Knix-körningar, samtliga med god uppslutning och glatt humör. Dessutom höll vi två 

mek/garagekurser och 2 MC-besiktningsdagar, samt en härlig Start2Ride tillsammans med Krekolas 

Trafikskola och MC-Verkstan. En och annan utställning hann vi också med, tro’t eller ej! 

Nu blickar vi framåt och börjar ladda för kommande hojsäsong. Det är ju bara någon månad eller två 

kvar. Kanske tre, om det vill sig illa. Nu i dagarna är det MC-mässa, ett ypperligt tillfälle att skaffa 

inspiration, köpa prisvärda grejor och knyta nya kontakter inför sommarens alla evenemang. Du som 

missar mässan (och alla ni andra också förstås) får en ny chans den 13 mars då det är dags för Hoj-X , för 

tionde året i rad! Snacka om att det kommer att bli en upplevelse!  

Planeringen inför vårens och sommarens aktiviteter är i full gång jag har hört rykten om en 

fortsättningskurs på grus, alltså en kurs 3… Men säg inget till någon, det är inte klart än! Vill du vara med 

och påverka ska du gå in på vår hemsida och anmäla intresse för just gruskurser, de anordnas utifrån 

efterfrågan. Så sitt inte hemma vid TVn och tänk ”det vore kul med fler gruskurser”, utan gå in och fyll i 

formuläret så att vi vet att du vill vara med! Sen blir det ju Knix förstås, och touringar, och säkert någon 

mek-kurs, och en massa annat skoj. Just nu känns det som en evighet till säsongsstarten… Jag tror att jag 

ska gå och starta hojen en stund, kanske provsitta lite, känna lite på gasrullen, känna vibrationerna, 

lyssna på motorn och längta till våren. 

Ha det gott! 

//Cecilia 

 

 

 


